
 

Amb la col·laboració de: 
 
 
 



 

Amb la col·laboració de: 
 
 
 

 

 

6a TROBADA GIMNADAL 

DATA DISSABTE, 15 DE DESEMBRE DE 2012 

LLOC DE 
L’ESDEVENIMENT 

COMPLEX ESPORTIU MARINA BESÒS 
C/ Dolores Ibárruri, s/n 
08930 Sant Adrià de Besòs 

COM ARRIBAR AL 
PAVELLÓ 

Sortida Ronda del Litoral 25 i 26 
Autopista C-31 (Badalona Sud) 
Veure mapa 

HORARI DE LA 
TROBADA 

09:00 h. Presentació equips, lliurament de músiques, accés a 
vestidors i escalfament 
09:30 h. Obertura portes al públic 
10:00 h. Inici de la Trobada 
14:00 h. Fi de la Trobada (aprox.) 

ORDRE DE SORTIDA L’ordre de sortida es publicarà la mateixa setmana de la Trobada a 
la web de la UCEC (www.ucec.cat)  

 
INSCRIPCIONS 
 

Cal fer arribar les inscripcions amb el format correcte a 
nuria@ucec.cat. 
Cada participant col·laborarà amb 1,00€, com a mínim, per a cada 
actuació que realitzi. 
Data límit d’inscripció: 11 de desembre de 2012 

OBLIGACIONS 
Per participar tot esportista haurà de tenir l’assegurança esportiva 
tramitada pel curs 2012- 2013. 

 
SOLIDARITAT 
 

El preu d’entrada pels espectadors serà de 3,00 euros, que anirà 
destinat a la Marató de TV3, que aquest any està dedicada al 
càncer. 
Més informació http://www.tv3.cat/marato/  

MÉS INFORMACIÓ 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 
C/ Conxita Supervia 17, entresòl 1a – 08028 Barcelona 
Tel: 93 451 08 69 – fax . 93 451 81 33 
www.ucec.cat – ucec@ucec.cat 

http://goo.gl/maps/sW65l
http://www.ucec.cat/
http://www.tv3.cat/marato/
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REGLAMENT 
CATEGORIES 
CONVOCADES 

De prebenjamí/cicle inicial (2005-2006) a sènior. 

INTEGRANTS PER 
GRUP 

Les actuacions poden ser individuals o de grups (sense mínim ni 
màxim). 

DURACIÓ DE LA 
COREOGRAFIA 

La durada de la coreografia tindrà un màxim de 2 minuts pels 
individuals i de 5 minuts pels grups. 
Excepcionalment, les actuacions que comptin amb més de 15 
participants podran disposar d'un temps màxim d'actuació de 10 
minuts. 
(Cal especifar-ho a la inscripció). 

INSCRPICIONS 
Les inscripcions es tancaran el dia 11 de desembre. Si abans 
d’aquesta data s’arriba al màxim de sortides programades 
s’informarà i es tancarà la inscripció. 

ASPECTES TÈCNICS 

És una Trobada per a totes les modalitats gimnàstiques: 
 Acroesport 
 Batuka 
 Funky 
 Gimnàstica Aeròbica 
 Gimnàstica Artística 
 Gimnàstica Estètica 
 Gimnàstica Rítmica 
 Jazz 
 Hip Hop 
 Etc. 

MÚSICA 

S’utilitzarà la música en format digital mp3, enviant les músiques 
a l’organització prèviament per correu electrònic a 
nuria@ucec.cat. Això ajudarà a millorar la fiabilitat de les 
reproduccions. El nom de l’arxiu haurà de ser el de la modalitat i 
nom del/de la participant o del conjunt.  
Excepcionament s’acceptarà també el suport CD, en aquest cas 
cada participant/actuació haurà de portar la seva pròpia gravació i 
amb una única cançó. No es podran compartir els CD’s entre 
diferents grups, encara que siguin d’una mateixa entitat. 
La música haurà d’estar ja tallada i a la velocitat adequada. 

ASPECTES JURÍDICO-
ESPORTIUS  

El fet d’inscriure’s per a la Trobada GimNadal implica la total 
acceptació d’aquest Reglament. 
 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment 
aquest Reglament pel propi bé dels/de les participants i del 
desenvolupament del GimNadal. 
 
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la GimNadal a 
tots/es aquells/es participants que mostrin conductes impròpies o 
que puguin influir de forma negativa sobre la resta d’assistents. 

OBSEQUIS 

 

Hi haurà un obsequi per a tots/es els/les participants. 

mailto:aerobic@ucec.cat
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BASES 
 

CONVOCATÒRIA 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, convoca la sisena edició de la Trobada GimNadal, actuació que es 
durà a terme durant el curs escolar 2012 – 2013. 
 
 

OBJECTIUS 
Els objectius de la Trobada GimNadal són: 
 Potenciar el valor de la solidaritat entre els joves catalans a través de l’esport. 
 Donar suport a la tasca de divulgació i sensibilització de la Marató de TV3.  
 Formar part de la xarxa social que recolza a aquelles persones que ho necessiten. 
 
Per fer-ho possible la Trobada GimNadal es fa coincidir i es vincula amb l’edició anual de la 
Marató de TV3, entrant a formar part de tots els esdeveniments relacionats amb aquesta 
iniciativa. 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMENT 
La Trobada GimNadal és una activitat que té lloc durant un matí, en la qual s’inscriuen grups 
d’esportistes de diferents modalitats gimnàstiques (acroesport, batuka, dansa, funky, 
gimnàstica aeròbica, gimnàstica artística, gimnàstica estètica, gimnàstica rítmica, hip-hop, 
jazz, ...), que executen una actuació davant del públic existent.  
 
Cada grup disposa d’un temps establert i d’aquesta manera tots els participants passen per la 
pista, cadascun d’ells amb una música que prèviament han proporcionat a l’organització per 
fer-la sonar durant la seva actuació. 
 
Es tracta d’una jornada lúdica i festiva en la qual no es confeccionen classificacions. 
 
 

PARTICIPACIÓ 
La Trobada GimNadal és una actuació oberta a tots els esportistes. 
 
Malgrat que s’adreça principalment a especialitats gimnàstiques, poden inscriure’s aquelles 
entitats d’altres modalitats esportives que també vulguin ser solidàries. 
 
Cada esportista col·laborarà amb una quantitat econòmica per cada actuació que realitzi 
durant la jornada. 
 
Així mateix els adults assistents com a públic a l’esdeveniment abonaran un preu pel tiquet 
d’entrada, que posteriorment els donarà dret a la participació en un sorteig. 
 
Els diners recollits a la Trobada GimNadal es destinaran a la Marató de TV3. 
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SEU 
L’edició corresponent al curs 2012 – 2013 s’organitzarà a:  

Complex Esportiu Marina Besòs 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès Nord) 

 
Data: dissabte 15 de desembre de 2012. 
 
 

ANTERIORS EDICIONS 
 
 1a edició Any 2007 Pont de Vilomara Consell Esportiu del Bages 
 2a edició Any 2008 Lleida  Consell Esportiu del Segrià 
 3a edició Any 2009 Vilafranca del Penedès Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
 4a edició Any 2010 Platja d’Aro Consell Esportiu del Baix Empordà 
 5a edició Any 2011 Sant Adrià de Besòs Consell Esportiu del Barcelonès Nord 

 
 

ALTRES ASPECTES 
El fet d’inscriure’s a la Trobada GimNadal implica la total acceptació d’aquestes bases. 
 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment aquestes bases pel propi bé 
dels/de les participants i del desenvolupament de la GimNadal. 
 
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la Trobada GimNadal a tots/es aquells/es 
participants que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la 
resta d’assistents. 
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