
Centres Educatius



La Mini

La Miniolimpiada de El Pont de Suert és un esdeveniment 
familiar on els esportistes són els més petits. Amb 40 anys 
d’experiència es consolida com una cita indispensable en el 
calendari de la tardor per a molts centres educatius del Pirineu.
Des de 1975 i amb el suport del Consell Esportiu de l`Alta Ribagorça, 

l’Ajuntament del Pont de Suert i l’IES Pont de Suert entre altres 
organismes reuneix a més de 1500 persones entre participants, 
acompanyants, visitants i voluntaris en un acte festiu i familiar 
d’integració, convivència i respecte gràcies als valors de l’esport.
El Pont de Suert acull aquest esdeveniment esportiu, realitzant les proves 

a les seves instal·lacions municipals i carregant el pes a la organització i 
logística.
Localitzat  a  mig  camí  entre  Tremp i Vielha, al límit territorial 

amb Aragó, El Pont de Suert és un destí  turístic familiar que 
dóna la benvinguda als visitants posant a la seva disposició 
un ampli ventall de serveis, hotels, restaurants i comerços. 
Aquest any hem aconseguit que la Mini es converteixi en un esdeveniment 

sostenible i s’intentarà reduir residus i fomentar hàbits saludables amb el 
planeta. I a més de les proves atlètiques i l’Espai Lúdic per a diversió de 
tots, per aquesta edició tenim preparades moltes sorpreses. Us convidem 
a participar i acompanyar-nos en aquesta cita. No t’ho pots perdre!!

Més informació a FB: www.facebook.com/consellesportiu.altaribagorca



Objectius

Promoure hàbits saludables

Estimular la participació i
l’esport en edat escolar

 Educar en l’ètica esportiva
Promoure la pràctica esportiva en 
convivència amb les famílies

El NOSTRE REPTE es fomentar la pràctica               
esportiva saludable dels escolars del Pirineu i                            
millorar la seva qualitat de vida així com reunir a 

les famílies en un acte integrador.

Fomentar una actitud sostenible 
i de respecte al medi ambient



Els alumnes poden inscriure’s a un màxim de dues proves. 
Les inscripcions son gratuïtes i caldrà̀ tramitar-les mitjançant 
cada centre educatiu, com a data límit el dia 26 d’octubre.
Un cop superat aquest termini, no s’acceptaran noves inscripcions i/o 

modificacions.
 Els centres educatius de l’Alta Ribagorça rebran el divendres 

dia 30 els dorsals dels alumnes, per a que en facin el lliurament.
Pel que fa als centres de les altres comarques, caldrà̀ que cadascun 

nomeni un coordinador, que serà̀ l’encarregat de recollir els dorsals a 
la carpa de secretaria, el mateix dia de l’activitat, a partir de les 9am.
Cada centre educatiu serà̀ el responsable de que els seus alumnes 

disposin d’una assegurança d’accidents, que habitualment 
tramita el Consell Esportiu de cadascuna de les comarques.

Informació Útil



Més informació a FB: www.facebook.com/consellesportiu.altaribagorca

 HORARIS:

- 9am a 9,30am: Recollida de dorsals
- 9,30am: Cerimònia d’Inauguració Miniolimpiada 2015
- 10am: Inici 1ª Prova. VELONFANGA`T
- 11pm: Inici 2ª Prova. VELOCITAT
- 12,30pm: Inici 3ª Prova. DUATLÓ  
- 13,30pm: Tancament Espai Lúdic. Cerimònia de Comiat

* Els lliuraments de premis es realitzaran al final de cada 
prova

ESPAI LÚDIC

El camp de futbol és el lloc habilitat per a tots els assistents que 
podran gaudir de les activitats proposades a l’Espai Lúdic, així 
com seguir les curses i els lliuraments de premis que es duran a 
terme a l’escenari.



Contacte: cealtaribagor@ucec.cat


