
KIES 2010 (XII edició)  
 
 
Benvolguts companys, 

El Departament de Promoció de la F.C.K. amb la corresponent col.laboració dels 
consells esportius de Terrassa, Baix Llobregat,  Barcelonés-Nord, Garraf, Vallés Occidental-Sud, 
Segrià, Baix Empordà i Vallès Occidental, així com els patronats d’esports i els clubs de les 
diferents ciutats, proposa l’organització de les diferents competicions territorials ( KIES – 
12ena edició) com a cloenda dels Plans de Promoció portats a terme arreu de les quatre 
províncies de Catalunya, així com de la resta d’activitats a centres repartits per tota la geografia 
Catalana.  

Us adjuntem les dates per a les diferents trobades dels KIES d’aquest curs i esperem la 
vostra participació. Proposem jornades on els equips es dividiràn segons criteris territorials, per 
lo que els centres seràn repartits segons el factor geogràfic, tot i que intentarem acceptar les 
vostres preferències .  
Les dates proposades per a fixar la celebració de les trobades i les previsions confirmades pels 
Consells  Esportius són les següents: 
 
Organitzador Data Horari Instal.lació Data Límit 

d’inscripció equips
C.E. Garraf/C.E.V.G. Dijous 

18/03/10 
9’ a 
16’30 

Pavelló Municipal del 
Garraf 

Dilluns 
15/03/10 

C.E.Terrassa Dimecres 
24/02/10 

9’ a 
16’30 

Pavelló Can Jofresa. 
Terrassa.  

Divendres  
19/02/10 

CE Valles Occidental 
sud/Servei d’Esports 
Cerdanyola/C.K.Cerdanyola 

Dimarts 
02/03/10 

9’ a 
16’30 

Pavelló Can Xarau. 
Cerdanyola  

Divendres 
26/02/10 

C.E. Segrià/AEE IES JOSEP 
LLADONOSA 

Dijous 
4/03/10 

9’ a 
16’30 

Pavelló Municipal de 
Pardinyes. Lleida 

Dilluns  
1/03/10 

C.E. Baix Empordà/AEE IES 
PALAMOS/AEE IES 
RIDAURA 

Divendres 
12/03/10 

9’ a 
16’30 

Palau de Congressos I 
esports de Platja dAro 

Dilluns 
8/3/10 

CEEB Dimecres 
17/3/10 

9’ a 
16’30 

Pavelló Mar bella. 
Barcelona 

Divendres 
12/03/10 

C.E.Barcelonés-Nord/UKSA Dijous  
11/03/10 

9’ a 
15’00 

Pavelló Municipal Sant 
Adrià de Besòs 

Divendres  
05/03/10 

 
Aclariments: 

 És necessari un mínim de 4 centres per a l’organització d’una jornada i un mínim de 3 equips per categoria. Si  
en una de les categories ( infantil/cadet) no hi ha el mínim d’equips inscrits, es jugaria a la categoria restant 
sense comptar el resultat.  

 La participació als KIES inclou la possibilitat de participar a la fase Final KIES, a disputar-se amb els millors 
equips de cada Jornada ( el criteri es determinarà quan es rebin les inscripcions a cadascuna de les jornades 
segons volum de participants i nivell dels mateixos).  

 La data per a la Fase Final KIES serà el dimecres 13 de maig del 2009 (lloc a conveniar) 
Nota: Si en el procés d’inscripció no hi ha equips suficients per a organitzar les trobades previstes intentaríem unificar-
les per a assegurar-nos una competició més o menys equilibrada pel que es refereix al nombre d’equips. El propòsit es 
organitzar una jornada final amb els millors equips, al final de curs. 
 
 

FINAL KIES  
 
 

Dimecres  
14/04/10 

9’ a 16’30 
h. 

A conveniar Els dos millors 
centres classificats a 
cada KIES (categ. 
Infantil i categ. 
Cadet) 

 


