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La nostra entitat

Special Olympics
Catalunya
Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva sense
ànim de lucre que té com a objectiu principal fomentar la pràctica
de l’esport i d’altres activitats de lleure, per part de les persones
amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament
personal i d’integració social.
L’entitat va ser constituïda el 9 de febrer de
2005, presentada en públic el 14 de març del
mateix any i posteriorment registrada a la Secretaria General de l’Esport i a la Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania.
Està adherida al moviment internacional de
Special Olympics, fundat per Eunice Kennedy
Shriver a Washington. El moviment està reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i vinculat als principis de la Carta Social Europea
adoptada pel Consell d’Europa, subscrita a Torí
el 18 d’octubre de 1961 i ratificada a Espanya
el 1980.
A nivell internacional és l’organització esportiva
per a persones amb discapacitat intel·lectual
més gran del món amb 4.9 milions d’atletes de
172 països i amb més de 108.000 competicions
anuals. A més, a aquestes xifres se’ls hi ha de sumar els nens i nenes de 2 a 7 anys participants
del Programa Young Athletes que comencen a
introduir-se en el món de l’esport.

Catalunya

OBJECTIUS
Special Olympics treballa per a aconseguir els
objectius següents:
· Fomentar la promoció de l’esport, el lleure i la
solidaritat entre i amb les persones amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament personal i d’ integració social.
· Millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb
discapacitat intel·lectual.
· Facilitar l’intercanvi de coneixement i la investigació en l’àmbit de l’activitat física adaptada.
· Representar Special Olympics Catalunya en
àmbits i instàncies nacionals, estatals i internacionals.
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Catalunya
ESPORT, INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA 2017

MISSIÓ
Special Olympics Catalunya busca millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també la de les seves famílies
a través de la pràctica esportiva i la participació
en activitats de lleure. Totes les competicions,
campionats i activitats estan pensats i adaptats
per tal que tots els esportistes puguin realitzar-les tenint en compte les seves necessitats.

President
· Sergi GRIMAU
Vicepresident 1er
· Jordi ALAVEDRA
Vicepresident 2on
· Albert AGUSTÍ
Vicepresident 3er
· Francesc Martínez de Foix
Secretari
· Joan Lluís MONTEYS
Tresorer
· Ignasi PIETX
Vocals
· Jordi ROMEA
· Xavier FERRÉ
· Leonor CASTILLO
· Toni FUSTÉ
· Joan MESTRES
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Esports

Campionats Internacionals i Nacionals
8è Trofeu Internacional d’Esquí a Andorra 2017
MARÇ - La delegació catalana formada per vuit
esquiadors/es van participar en el 8è Trofeu
Internacional d’Esquí a Andorra organitzat
per Special Olympics Andorra. Enguany van
prendre part a la competició un total de 22
atletes de 5 delegacions: Andorra, Aragó,
França, Club Alba de Reus i Special Olympics
Catalunya.

Catalunya

A causa de la gran nevada i de les condicions
meteorològiques, el trofeu finalment es va disputar a la pista del Parador Canaro, en lloc de la
pista de l’Esparver de Grandvalira com en anys
anteriors. També es van haver de modificar les
proves perquè estaven previstes una gegant i
un eslàlom però finalment es va disputar només
l’eslàlom amb 15 portes.
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Jocs Mundials Special Olympics d’Hivern a
Àustria
MARÇ - La delegació catalana, formada per 13
esportistes i 3 entrenadors de Special Olympics
Catalunya–Federació ACELL, van participar en
els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics
a Àustria. Després de 12 dies de competició a
Àustria van tornar amb un total de 4 medalles: l’or en hoquei interior, dos bronzes en esquí alpí i una plata en esquí nòrdic. Aquests Jocs
Mundials van acollir aproximadament a 3.000
esportistes de 107 nacionalitats diferents. A
més d’esport, també va ser una gran oportunitat per conèixer el país, i conviure amb persones i esportistes d’arreu del món.
La selecció espanyola d’hoquei interior va
aconseguir una medalla d’or molt lluitada en imposar-se 9-7 a l’equip amfitrió d’Àustria. 8 dels
16 jugadors que formaven l’equip espanyol provenien de diferents localitats catalanes, i la resta
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de l’equip el van completar jugadors de Madrid
i Castella i Lleó. Els jugadors catalans van ser:
l’Esther Garcia, el Josep Manent, el Pol Cozar, el
Borja Rubio i l’Albert Helguera pertanyen al TEB
de Barcelona; l’Òscar Pla al club Flor de Maig de
Barcelona, mentre que l’Anna Molas i el Carles
Baucells són del Club Sant Tomàs Parmo de Vic.
En esquí alpí l’Amaia Valentín va tornar a casa
amb una medalla de bronze en eslàlom gegant,
així com també la Pili del Rio de Reus que també
va aconseguir una merescuda tercera posició.
L’Estel Grinó i el Roger Vilaseca van aconseguir
també la seva medalla de participació.
En esquí nòrdic l’únic representant català va ser
el Pol Puiggener de 14 anys que va aconseguir
la medalla de plata en la categoria de 2.500m.
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Jocs Nacionals Special Olympics d’Itàlia
JUNY - Els 33ns Giochi Nazionali Estivi organitzats per Special Olympics Itàlia van comptar
amb la presència d’esportistes estrangers entre
els quals 8 atletes catalans de la Federació ACELL
i Special Olympics Catalunya.
Els Jocs Nacionals italians van comptar amb 3.300
atletes que van competir en 20 disciplines espor-

Catalunya

tives durant el mes de juny. Formant part de la
delegació estatal per part catalana hi van participar 6 gimnastes i 2 jugadors de bàdminton.
Els esportistes van tornar a casa amb moltes medalles de tots els metalls però sobretot amb una
experiència més a la seva memòria.
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8è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
de Futbol Sala
SETEMBRE - La 8a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona ha conclòs amb
el conjunt de Special Olympics Monaco com
a guanyador. Aquesta edició ha comptat amb
Special Olympics Madrid, Burnley FC d’Anglaterra, Special Olympics Monaco, Ajax/Only
Friends dels Països Baixos i, l’amfitriona, Special Olympics Catalunya.
El trofeu forma part del calendari esportiu anual i
compleix amb l’objectiu general d’ACELL i de Special
Olympics Catalunya de fomentar l’esport i el
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lleure entre les persones amb discapacitat intel·lectual com una via d’integració social. La convivència
durant el cap de setmana amb altres delegacions
estrangeres és un plus més de cara els jugadors, així
com també els serveix per conèixer noves cultures.
Classificació:
1. Special Olympics Monaco, 2 Special Olympics
Catalunya, 3 Special Olympics Madrid, 4 Burnley
FC, 5 Ajax/Only Friends.
El premi Fair Play a Ajax/Only Friends.
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I Torneo nacional de baloncesto unificado
Special Olympics Getafe
SETEMBRE - Durant tres dies la ciutat de Getafe
va acollir el I Torneo Nacional de Baloncesto
Unificado Special Olympics. Van participar
10 equips de sis comunitats autònomes, entre
elles Special Olympics Catalunya, un total de
100 esportistes, 25 entrenadors i 50 voluntaris

i voluntàries i tècnics es van mobilitzar per tirar
endavant aquest trofeu. Una de les característiques de la competició amb equips unificats és
que estan formats per a persones amb i sense
discapacitat intel·lectual.

I Torneo de baloncesto femenino Special
Olympics a Àvila
OCTUBRE - Àvila va ser seu del I Campionat de
Bàsquet Femení organitzat per Special Olympics España. Aquest torneig va comptar amb
la presència de 6 equips que van participar en
dos grups de competició de 3 equips cada grup.

Catalunya

L’equip de Special Olympics Catalunya va estar
format per jugadores de diferents clubs que
pertanyen a la Federació ACELL com Encert,
ACIDH i El Vilar.
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Campionats de Catalunya
TOT L’ANY - La Federació ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat
intel·lectual) organitza, amb la col·laboració de
Special Olympics Catalunya, durant la temporada esportiva diversos Campionats de Catalunya,
Territorials, Lligues interclubs, per tal de poder
oferir el millor esport adaptat als esportistes
amb discapacitat intel·lectual. Es compta amb
el suport d’administracions i de les institucions

Catalunya

on es celebra el Campionat. Des de Lleida, Sabadell, Manresa, Les Borges Blanques o Igualada,
els esdeveniments esportius tenen lloc per arreu
del territori català. Cada competició mou un gran
nombre d’esportistes i, en conseqüència, a un
bon nombre de voluntariat que fa possible l’esdeveniment. Special Olympics Catalunya dona
suport en l’àmbit comunicatiu tant per premsa
com xarxes socials, imatge i aspectes logístics.
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Territori Special Sant Just Desvern
MAIG - La localitat de Sant Just Desvern es va
convertir en Territori Special el 14 de maig.
Unes 900 persones entre esportistes, entrenadors, familiars, voluntariat, públic assistent
van participar en un triple Campionat de Catalunya de bàsquet, tennis i ciclisme. 37 clubs
catalans, les delegacions de Madrid i València,
i les delegacions estrangeres de Sardenya i
Andorra van competir tot el dia en el Territori
Special.

Health Promotion, per ajudar a millorar els hàbits saludables dels esportistes i es van realitzar
revisions gratuïtes amb jocs i tallers.

Aquest esdeveniment no va ser només esport,
sinó que va apropar l’esport adaptat a la població i va canviar la perspectiva i les mirades envers les persones amb discapacitat intel·lectual.
Paral·lelament, es va promocionar el Programa
de Salut de Special Olympics Internacional,

L’acte de cloenda del campionat va tenir lloc en
el Camp de Futbol Municipal on totes les delegacions van desfilar i on també la ciutat de Sant
Just va passar el relleu del moviment Special
Olympics a les ciutats de La Seu d’Urgell i d’Andorra la Vella.

Catalunya

Es va comptar amb la participació de 130 voluntaris/es que van desenvolupar tasques de
control de la logística esportiva, suport, recollida
i acompanyament de les delegacions no catalanes, control de transport, fotografia, logística,
menjador, etc.
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Territori Special La Seu d’Urgell - Andorra la
Vella
OCTUBRE - Durant tot el cap de setmana del 21
i 22 d’octubre els més de 500 esportistes van
competir entre Andorra la Vella i La Seu d’Urgell en diferents disciplines esportives. Prop d’un
miler de persones, entre esportistes, entrenadors, familiars i voluntariat, van ser-hi durant
els dos dies de competició. A més d’esport, a
cada localitat es va muntar un Village amb múltiples activitats de lleure i tallers, on a part dels
esportistes amb discapacitat intel·lectual la resta de la població també hi va poder participar.
A Andorra la Vella va tenir lloc l’atletisme amb
177 esportistes i el futbol sala va comptar amb
la presència d’equips estrangers com Special
Olympics Monaco i Andorra i de les CCAA de
Castilla la Mancha i Aragón.
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La Seu d’Urgell els esportistes van competir en
ciclisme, 30 persones, petanca amb 233 participants i bàdminton amb 38.
El voluntariat de La Seu d’Urgell i d’Andorra
la Vella va ser una peça clau per tirar endavant
aquest cap de setmana ple d’esport i lleure. Fins
a 170 persones van complementar els torns de
matí, tarda i vespre.
A l’acte de cloenda a La Seu d’Urgell, un dels
moments de l’esdeveniment més destacats va
ser quan es va descobrir el nou logotip dels Jocs
Special Olympics 2018.
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Participació en proves populars
Mitja Marató De Barcelona . . . . . . .
Marató De Barcelona . . . . . . . . . . . .
Cursa El Corte Inglés . . . . . . . . . . . . .
Cursa Maquinista . . . . . . . . . . . . . . . .
Travessia Del Port De Barcelona . . .
Travessia Port Sitges . . . . . . . . . . . . .

Catalunya

FEBRER
MARÇ
ABRIL
JUNY
JULIOL
AGOST

Cursa de la Mercè . . . . . . . . . . . . . . .
Triathlon Series Barcelona . . . . . . . .
Cros Sant Cugat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jean Bouin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
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Esports per als més petits
Projecte ‘Esport a l’Escola’
Un dels objectius de Special Olympics Catalunya és
potenciar i col·laborar en el foment de l’esport
en esportistes en edat escolar. Amb el projecte Esport a l’Escola, i amb col·laboració amb la
Fundación Leo Messi, s’ha pogut becar a molts
joves esportistes perquè puguin accedir a l’esport de manera habitual i continuada. A més,

Catalunya

s’han signat convenis amb 22 escoles d’educació
especial d’arreu de Catalunya perquè d’aquesta manera també s’ha pogut dotar de material
adaptat a les escoles que ho necessitaven. En
aquesta ocasió s’han beneficiat, de manera directa 597 alumnes de 6 a 16 anys i uns 1194 de
manera indirecte.
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Jornades Escolars
Cal destacar l’augment de participació en les
Jornades Escolars dels joves participants. Durant la temporada esportiva la Federació ACELL
amb la col·laboració de Special Olympics Catalunya organitza quatre competicions esportives escolars: atletisme (que s’ha de realitzar
en dos dies de competició pel gran nombre de
participants), natació, futbol sala i bàsquet.
De cada disciplina esportiva es realitzen les
proves adaptades per tal que tots els atletes
puguin gaudir de la competició esportiva.

Catalunya

• Bàsquet al Màgic Badalona : 349 participants.
• Futbol sala a Barcelona (Proves adaptades al
CEM Mundet i competició per equips a Meiland): 321 participants.
• Atletisme a l’Estadi Municipal de la Bòbila de
Gavà: 500 participants.
• Natació en el CEM Fondo d’en Peixo de El Prat
de Llobregat: 160 participants.
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Young Athletes Program
Young Athletes és un programa que dona la
benvinguda als nens i nenes de 2 a 7 anys amb
discapacitat intel·lectual a la família de Special
Olympics i els introdueix al mon de l’esport, mitjançant jocs, cançons i altres activitats.

cial Crespinell de Terrassa, els 17 de l’Escola Alba
de Reus i la Font del Lleó de Reus i els 9 alumnes
de l’Escola Llar de Sant Josep de Lleida van rebre
la medalla i el diploma que acredita la seva participació.

El circuit consta de diferents proves i jocs com
llençar, jugar, xutar la pilota, i, sobretot interactuar amb els altres nens i nenes. Aquestes
activitats serveixen per millorar habilitats motores com l’equilibri, la flexibilitat, la força i
la coordinació.

Gràcies a la col·laboració de la Fundación Leo
Messi aquest curs es va poder augmentar el
nombre d’escoles d’arreu de Catalunya que segueixen el programa internacional de Special
Olympics.

Les escoles participants van realitzar les festes de
cloenda del programa amb tots els alumnes i familiars. Els 8 alumnes de l’Escola d’Educació Espe-
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Hipoteràpia
Els 14 alumnes de l’Escola d’Educació Especial
Ramon Suriñach de Ripoll van tornar a completar el curs d’hipoteràpia a l’Hípica Niubó de
Campdevànol. És molt important poder seguir
el curs d’hipoteràpia ja que el treball que els
alumnes fan juntament amb els cavalls els apor-
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ta molts beneficis tant a nivell físic, psicològic i
social. Ajuden a preparar el cavall, el netegen, el
raspallen, i després fan diferents exercicis sobre
el cavall per l’equilibri, volteig i fins i tot el poden
portar al trot.
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Activitats Esportives
10a Trobada de Proves Motrius
FEBRER - El CEM Mundet de Barcelona va se l’espai on 80 esportistes de quatre centres del Barcelonès van participar d’una jornada esportiva
adaptada. Els centres participants i pertanyents
a la Federació ACELL, van ser: Centre Ocupacional Cordada, TEB, Escola Ginesta i Escola
Taiga de Barcelona.

La trobada va consistir en un circuit de proves
per millorar la psicomotricitat de tots els participants. En petits grups han practicat exercicis
preesportius amb esports com el futbol, el bàsquet, hoquei, petanca, bitlles, i també han practicat el tir de pilota, l’equilibri, el salt i el domini
de la raqueta.

MIC Integra
ABRIL - El Trofeu MIC de futbol i bàsquet que es
celebra a la Costa Brava durant la Setmana Santa compta amb una categoria per a les persones
amb discapacitat intel·lectual: el MIC Integra.
Una vegada més, els jugadors de futbol i bàsquet de diferents equips federats a la Federació
ACELL hi van participar.

Catalunya
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Jornada Esportiva Blanquerna
ABRIL - La 7a Jornada Esportiva, organitzada
pels alumnes de segon del Grau en CAFE de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna, va comptar amb la presència d’un grup d’alumnes de l’Escola d’Educació
Especial ACIDH de Barcelona. Una trobada integradora i inclusiva on els alumnes van haver de
completar un circuit ple de jocs i activitats físiques. A les instal·lacions de l’Hospitalet Nord, la
pluja no va aturar als joves participants que van
gaudir d’una jornada molt entretinguda.

Participació en el Clínic Peugeot
en el Trofeu Conde de Godó
ABRIL - Onze esportistes van tenir l’oportunitat
de jugar a la pista central Rafa Nadal del Reial
Club Tennis Barcelona en el Clínic Peugeot del
65è Trofeu Conde de Godó de tennis de Barcelona. En aquesta edició van ser els tennistes
professionals David Ferrer, Pablo Carreño,
Nico Almagro qui van pilotejar amb els nostres
jugadors/es i també van compartir pista amb
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altres joves tennistes de diferents escoles. Una
activitat més que compleix els nostres objectius
d’integració i donar visibilitat al col·lectiu.
La Diputació de Barcelona va rebre en el seu
estand del als tennistes participants per seguir
donant suport als esportistes amb discapacitat
intel·lectual.
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Cloenda Esportiva Temporada 2016-2017
JUNY - Les instal·lacions del CEM Mundet van
tornar a acollir la Cloenda de la temporada esportiva de la Federació ACELL 2016-2017. En
aquesta ocasió la festa va tenir lloc durant el
matí i per acabar de despertar a tots els esportistes i públic assistent es va començar la

festa amb una exhibició de zumba i la màgia
de Quique Malabars. Una bona manera d’acomiadar la temporada esportiva amb més de
60 competicions pròpies organitzades per la
Federació ACELL.

Pau Gasol Academy
JULIOL - Més de 300 esportistes es van aplegar
al Palau Blaugrana de Barcelona per tancar una
setmana plena d’esport, hàbits saludables, diversió i valors. Per segon any, la Pau Gasol Academy va tenir un espai per als esportistes amb
discapacitat intel·lectual, en aquesta ocasió es
va comptar amb 50 jugadors i jugadores.
Durant la setmana els jugadors van entrenar al
CEM Mundet de la mà d’entrenadors/es qualificats que van ajudar a perfeccionar diferents
aspectes tècnics als jugadors de la Federació
ACELL i Special Olympics, així com també els
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van aportar nocions d’hàbits saludables per millorar la seva qualitat de vida. El dia d’entrenament més especial va ser quan Pau Gasol es va
incorporar als exercicis en què participaven els
esportistes.
Pau Gasol Academy és un programa d’entrenament portat a terme per titulats en preparació
física, coaching, alimentació i entrenadors de
bàsquet sota les direccions del mateix Pau Gasol. Programes com aquests fan més visible el
nostre moviment i col·lectiu.
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Visites Circuit de Catalunya Test Fòrmula 1
27 FEBRER al 2 MARÇ - Un total de 250 persones
amb discapacitat intel·lectual de 9 centres diferents van escoltar en directe el soroll dels motors dels cotxes de Fórmula 1, visitar el pàdoc

i parlar amb els protagonistes de les escuderies en els tests de prova que van realitzar al
Circuit de Catalunya.

Llotja FC Barcelona
Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona va rebre a la llotja del Camp Nou a Sergi Grimau,
i els membres de la junta de Special Olympics Albert Agustí i Francesc Martínez de Foix en un partit
de la Lliga de la temporada 2016-2017. A més, en el dia del Soci Solidari també la Marina Gómez i el
Sergi Grimau van donar suport a la iniciativa social del club blaugrana.
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Ofrena floral de l’11 de Setembre
La junta directiva de la Federació ACELL i Special
Olympics Catalunya amb diferents esportistes
van fer l’ofrena floral a Rafael Casanova amb

motiu de la Diada Nacional de Catalunya de l’11
de setembre. L’ofrena es va fer conjuntament
amb les entitats esportives com l’UFEC.

Commemoració dels Jocs Olímpics 1992
JULIOL - Durant el 2017 s’han portant a terme
diferents actes commemoratius dels Jocs Olímpics de Barcelona, i amb un espai de record
per als Jocs Special Olympics. El salt quantitatiu
i qualitatiu en el nombre d’esportistes i nivell de
joc va ser impressionant. A més a més, va canviar la mirada de molta gent en aquell moment
vers les persones amb discapacitat intel·lectual.
El CAR de Sant Cugat va acollir l’acte de com-
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memoració del 25è aniversari de l’acte inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona i també el
30è aniversari de la inauguració del CAR. La recreació de l’acte inaugural va ser completa amb
la desfilada de les banderes del COI, del Comitè
Paralímpic i de Special Olympics. Una representació d’esportistes que van competir en els Jocs
Special Olympics 1992 van ser els encarregats
de portar la bandera de Special Olympics.
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Acte d’homenatge Francesc Martínez de Foix
SETEMBRE - Més d’un miler de persones van assistir a l’acte d’homenatge a Francesc Martínez
de Foix, un dels majors referents del sector de
la discapacitat intel·lectual del país, que va morir el 17 de juliol als 63 anys.
L’esdeveniment va ser organitzat de manera
conjunta per Special Olympics Catalunya i Espanya, Federació ACELL, Grup Cooperatiu TEB,
Dincat-Plena inclusió, DKV Integralia, Federa-
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ció de Cooperatives de Treball de Catalunya i
Xarxa Ambiental, ha tingut lloc a l’edifici INEFC
Barcelona amb la participació de família, amics
i amigues, companys i representants del sector
de la discapacitat, l’esport, el cooperativisme i
la política.
L’acte d’homenatge ha acabat amb l’encesa
de la flama olímpica, aquest cop en honor al
Francesc.

Special Olympics Catalunya | Memòria 2017

Pàgina: 31

Activitats Socials

Dia Internacional de les persones
amb discapacitat
El dia 3 de desembre és el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat, un dia per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Special Olympics Catalunya i la
Federació ACELL enguany es van sumar a la Jornada reivindicativa organitzada per Dincat que
va tenir lloc a la Plaça Universitat de Barcelona
sota el lema “Tu i jo, els mateixos drets”.
Durant tot el dia per la Plaça Universitat hi van
haver diferents activitats ludicofestives amb
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tallers, batucades, castellers, màgia, ioga, teatre, etc. i on també vam oferir una xocolatada calenta per fer passar el fred. A més, Jordi
Alavedra, vicepresident de la junta directiva
de Special Olympics Catalunya, va llegir part
del manifest a favor de què les persones amb
discapacitat han de gaudir dels mateixos drets
que qualsevol altre persona. En la pista de
Força Lleida també és va desplegar una pancarta amb el mateix lema de la jornada.
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Nova junta directiva
de Special Olympics Catalunya
FEBRER - Sergi Grimau en el mes de febrer es va
convertir en nou president de l’entitat després
de presentar candidatura per encapçalar els
quatre propers anys l’entitat i fomentar l’esport
i el lleure per a les persones amb discapacitat
intel·lectual.

Exjugador de bàsquet professional, ja formava
part de la junta directiva de Special Olympics
Catalunya i va substituir a Jordi Durà que havia
sigut president els 4 anys anteriors.

Xerrades de sensibilització i difusió a les escoles
Durant l’any l’objectiu és donar a conèixer el moviment Special Olympics i transmetre els valors
i missió tan de Special Olympics Catalunya com
de la Federació ACELL a les diferents escoles. Els
membres de la junta directiva de les dues entitats van visitar durant l’any diferents escoles per
sensibilitzar a la societat sobre les necessitats i

la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i de la importància de l’esport i el lleure
i tots els beneficis que aporten. Un exemple va
ser el programa paral·lel d’activitats del Territori
Special de Sant Just 2017 on es van visitar diferents centres educatius de la població.

Ajuda’ns a ajudar
DESEMBRE - Els esportistes de la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya van donar suport a la La Marató de TV3 per recaptar fons
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per la investigació del tractament de les malalties infeccioses.
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Per tal de poder aconseguir un dels nostres
màxims objectius que és millorar les opinions,
actituds i comportaments socials en relació les
persones amb discapacitat intel·lectual és poder fer la màxima difusió de tots els nostres actes i dels esdeveniments on participem.
Les nostres vies de comunicació i difusió són:
· Comunicació externa. Alguns exemples de les
aparicions en premsa.
· Xarxes socials: presents en Twitter, Facebook,
Instagram, Vimeo, Youtube i Flickr.
· Pàgina web : www.specialolympics.cat . S’actualitza amb totes les notícies relacionades
amb l’entitat.
· Publicació revista SpecialCat. Enguany es va
editar la número 13 amb una tirada de 1.000
impressions.
· Newsletter. Enviament mensual de la informació destacada als més de 1.000 contactes.
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Tots som

Campions

c/ Hercegovina, 31 · 08006 Barcelona · 93 200 23 39
www.specialolympics.cat · info@specialolympics.cat
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