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ESTADES ESPORTIVES ADAPTADES 

Les estades esportives adaptades és una activitat dirigida a 

persones amb discapacitat física entre els 6 i 25 anys. Consisteixen 

en una estada de tres dies en un alberg, on podran gaudir de 

diverses activitats esportives. 

Algunes de les activitats previstes són: Jocs de presentació, 

activitats de cooperació, jocs d’orientació, activitats aquàtiques i 

jocs de nit. 

Alguns dels esports que podran practicar són: Piragüisme, tir amb 

arc, esgrima, ciclisme amb handbikes i esports de raqueta. 

L’activitat es portarà a terme a l’alberg Centre Esplai del Prat de 

Llobregat, amb unes instal·lacions perfectament adaptades. 

INSTAL·LACIONS I RESIDÈNCIA 
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberg de Centre Esplai (C/ Riu Anoia, 42-54) 

 08820 - El Prat de Llobregat 
 

PREU I FORMA DE PAGAMENT 
 

  100 € pels nens/es federats (indicar club o escola), o bé 150€ 

per a nens  externs a la FCEDF 

 Transferència bancària al número de compte la FCEDF: 

 (ES38) 2100-3084-88-2200127592   
 

  Concepte: Inscripció Estades + nom i cognom inscrit 

 

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb 

Discapacitat Física, FCEDF, és una entitat privada d’utilitat pública 

i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i 

capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats, 

les quals no son de caràcter lucratiu. Constituïda l’any 1969, és 

l’entitat encarregada de la promoció, gestió i coordinació de la 

pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives 

reconegudes entre persones amb discapacitat física dins de l’àmbit 

de Catalunya. 

L’objectiu prioritari de la FCEDF és promocionar i impulsar activitats 

en els diferents àmbits, com la rehabilitació, iniciació a l’esport, 

competició, alt nivell i altres activitats. En aquest sentit fem un gran 

esforç per a sensibilitzar als mitjans de comunicació, a entitats 

publiques i privades i al màxim nombre de població. 

L’any 2011 va obtenir per primera vegada el certificat de qualitat 

EFQM 200+, que va renovar al 2013 i renovarà al 2015. 



INFORMACIÓ: 

Federació Catalana d’Esports de persones amb 

Discapacitat Física. 

Telf. 93 340 92 00 

promocio@esportadaptat.cat 

www.esportadaptat.cat 

 

INSCRIPCIÓ: 

Fins el dia 8 de juny de 2015. Places limitades  

Enviar full d’inscripció i comprovant de pagament. 

INFORMACIÓ / INSCRIPCIONS 

ORGANITZA: 
ORGANITZA: 
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