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01 QUÈ HEM FET
ELS NOSTRES PROJECTES EN UN MINUT

PROJECTE ESPORT A L’ESCOLA 

21 escoles d’educació especial i clubs esportius i un 
total de 484 nens i nenes de 6 a 16 anys de manera 
directe, i aproximadament uns 900 de manera indirec-
ta, han gaudit de beques, compra de material esportiu 
adaptat per poder accedir a l’esport de manera més 
accessible. 

PROGRAMA ONE TEAM DE 
L’EUROLLIGA DE BÀSQUET

Tres clubs esportius han participat en el projecte que 
mitjançant el bàsquet busca una millor inclusió social 
de col·lectius en risc d’exclusió social, en la temporada 
2014-2015 hi van participar un total de 35 esportistes.

YOUNG ATHLETES

El projecte de Joves Atletes està destinat exclusiva-
ment als nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 
2 a 7 anys  per tal que comencin a introduir-se al món 
pre-esportiu amb activitats psicomotrius. 

CAMPIONATS DE CATALUNYA

Durant tot l’any organitzem diferents Campionats de 
Catalunya dels diferents esports que fomentem. Uns 
2.300 esportistes han participat en els diferents cam-
pionats arreu de Catalunya. 
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PROVES POPULARS

Prop de 140 atletes i nedadors participen durant l’any 
en diferents proves populars  com la Mitja Marató o la 
Travessia del Port. Un pas més cap a la plena integra-
ció.

JORNADES ESCOLARS

Quatre disciplines esportives són les que comencen 
a practicar en edat escolar els nens i nenes de 8 a 
20 anys: natació, atletisme, futbol i bàsquet. Uns 760 
nens i nenes durant l’any hi participen.

COMPETICIONS INTERNACIONALS
Quatre han estat les sortides internacionals del 
2015: Estats Units, Gibraltar, Suïssa i Andorra. Un 
total de 47 esportistes catalans han viatjat i competit 
a l’estranger. 

MARXA I PREMIS SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

Més de 700 persones van caminar amb nosaltres per reclamar una millor inclusió social de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i també van ser presents en l’entrega dels VII Premis Nacionals Special Olympics. 
TOTS JUNTS SOM IMPARABLES! 
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‘Vull guanyar, però si no ho 
aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l’intent’

Jurament de l’esportista Special Olympics
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‘Vull guanyar, però si no ho 
aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l’intent’

02 ESPORT
Internacional
6è TROFEU INTERNACIONAL 
D’ESQUÍ A ANDORRA (Març)

Els esquiadors i esquiadores de la Federació ACELL 
i Special Olympics Catalunya van participar en la 6a 
edició del Trofeu Internacional d’esquí d’Andorra. Els 
corredors van baixar per la pista de l’Esparver de Sol-
deu El Tarter/ Grandvalira. Les delegacions presents, 
a més de la catalana, van ser la delegació de Mònaco, 
França i l’amfitriona Andorra. Els  8 campions que van 
representar la delegació catalana van ser Salvador Sil-
va, Roser Seguí, Narcís Fernàndez, Marçal de Moner, 
Lluís Pagès, Joan de Bolós, Amaia Valentín i Jaume 
Ferran. Tots ells van competir en un eslàlom gegant de 
dues mànigues de nivell mitjà amb 15 portes.

JOCS SPECIAL OLYMPICS GIBRALTAR (Juny)

Quatre nedadors de l’Escola Esportiva ACELL i l’equip de futbol del CAR de Vic-Sant Tomàs van ser els nostres repre-
sentants en el 30è Aniversari dels Jocs Special Olympics Gibraltar. Els futbolistes catalans van completar el campionat 
obtenint una merescuda tercera posició amb un nivell de competició molt alt. El Joan Cunill, el Francesc Riera, el Jau-
me Vila, l’Anna Molina, el David Martínez, el Joan Francesc Castro, el Joan Manuel Guerrero i l’Aleix Creixants es van 
enfrontar a les seleccions de Barbate, Algesires i l’amfitriona Gibraltar.
A més de futbol, els esportistes catalans van participar en natació. Els quatre nedadors Marc Brull, Josep Maria Espín, 
Enric Díaz i Enric Luquero van aconseguir 5 ors, 3 plates, 1 bronze i una cinquena posició en la competició aquàtica. 
La delegació catalana, a més d’esport, també van poder visitar diferents indrets de Gibraltar com Saint Michel’s Cave 
(la cova de Sant Miquel); la Roca de Gibraltar; Main Street; les platges, el port i l’Europe Point (Punta d’Europa). Els 
àpats cuinats pels voluntaris gibraltarenys i l’allotjament en un marc paisatgístic immillorable van acabar d’arrodonir un 
viatge esportiu i cultural perfecte.
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JOCS MUNDIALS SPECIAL OLYMPICS A LOS ANGELES (Juliol-Agost)

17 esportistes catalans amb discapacitat intel·lectual van participar en els Jocs Mundials Special Olympics de Los 
Angeles en bàsquet unificat i handbol que van tenir lloc del 25 de juliol al 2 d’agost. Els esportistes catalans formaven 
part d’una delegació espanyola formada per 77 esportistes que es va endur un total de 26 medalles, 7 ors, 8 plates i 
11 bronzes.
L’equip de BÀSQUET format per jugadors de Special Olympics Catalunya i de Special Olympics Madrid es va endur l’or 
després de jugar una final molt igualada davant la selecció amfitriona dels EUA. Una de les característiques d’aquesta 
categoria és que els equips es formaven per esportistes amb discapacitat i sense. Per part catalana els campions d’or 
són: Sergio Igual, Samuel Redó de Barcelona i Ivan Peralvarez de Terrassa, Pepe Benede i Óscar González, aquests 
dos últims com a jugadors unificats. Per part de Special Olympics Madrid: José Fontan, Jorge Gordo, Rubén Martín, 
Rafel Rielo, Alberto Moraleda i Miguel Narvarte. Com a entrenadors el català, José Miguel Esteller i, el madrileny, José 
Ángel Alonso.
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En HANDBOL, l’equip format totalment per jugadors catalans va aconseguir una quarta posició en un grup amb un 
nivell molt alt. En l’últim partit van lluitar moltíssim contra Grècia per endur-se el bronze a casa però no va ser possi-
ble. Els 12 campions entrenats per la Marga Frade són: Albert Roca, Raimon Aldabó i Fernando Garcia de Tarragona, 
Jonathan Ribas, Salvador Ribas, Arnau López, Alfonso García, Óscar Rovira i Eduardo Muñoz de Barcelona, Raimon 
Cera de Rubí, Francesc Llibre de Sabadell i Adrià Navarro de Cardedeu.

A més d’esport, els nostres atletes van gaudir d’una experiència única que va començar en poder assistir a l’acte in-
augural dels Jocs amb la presència de la Michelle Obama i amb l’actuació d’Avril Lavigne, entre d’altres; conèixer tots 
els racons de la ciutat de Los Angeles; ballar a la festa de l’esportista, i, sobretot, intercanviar i viure experiències amb 
molts companys d’arreu del món. Els Jocs Mundials Special Olympics és l’esdeveniment esportiu més important per 
als esportistes amb discapacitat intel·lectual que té lloc cada dos anys. Els propers, que seran d’hivern i se celebraran 
a Àustria en el 2017. 
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VI TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE FUTBOL SALA
 (Setembre)

La sisena edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol sala va quedar en mans de la Selecció Catalana 
davant de Special Olympics Aragó, Special Olympics Malta i ASD Pepo Team Cremona d’Itàlia. Durant tot el cap de 
setmana les pistes del CEM Mundet van viure els diferents partits de futbol sala amb un alt nivell de joc. 
El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona no només és esport. Coincidint amb les festes de la Mercè de Barcelona 
les quatre delegacions van ser rebudes per la comissionada d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, i 
van poder gaudir dels castellers des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona. Un altre moment que els nostres jugadors 
recordaran de ben segur és la visita al Museu del FCBarcelona, el Camp Nou Experience. Gràcies al conveni que tenim 
amb la Fundació del FCBarcelona, les delegacions estrangeres van poder visitar els vestidors dels cracks blaugrana, 
la sala de premsa i van trepitjar la gespa del Camp Nou.

La classificació final: 1.Special Olympics Catalunya; 2.Pepo Team Cremo-
na; 3.Special Olympics Malta i 4. Special Olympics Aragón. 
Millor Jugador: Fernando Moreno, SO Catalunya; Millor Porter: Fiona 
Ullul, SO Malta i Premi Fair Play: SO Aragón. 
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LA SELECCIÓ CATALANA DE BÀSQUET S’ENDÚ L’OR A SUÏSSA (Setembre)

La ciutat suïssa de Schaffhausen va ser la localitat amfitriona del torneig Jubiläumsturnier de futbol, bàsquet i ho-
quei que va reunir a un gran nombre d’esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu d’Europa. Special Olympics 
Catalunya i la Federació ACELL també hi van ser presents amb una representació de jugadors que van competir en 
bàsquet. L’Ignasi Bové, el Gerard Alabedra, el Raül Oliva, el Rafael Gómez, el Miquel Viola, el Jordi Gallan, el Ferran 
Carramiñada, el Borja Capilla, el Víctor Raya i el Mark Kalunge van ser els campions que es van endur cap a casa la 
medalla d’or. Els dos entrenadors que encapçalaven la delegació catalana, José Miguel Esteller i Álvaro Terreros, van 
quedar molt satisfets de la gran acollida per part de l’organització de Special Olympics Switzerland i de com els van 
tractar durant tot el cap de setmana.
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Nacional
PROGRAMA YOUNG ATHLETES (Tot l’any)

El programa Young Athletes, Joves Atletes, és un projecte internacional  destinat a nens i nenes amb discapacitat 
intel·lectual de 2 a 7 anys i que busca fomentar el creixement físic i mental dels més joves amb activitats i jocs. El 
programa ja funciona en altres Comunitats Autònomes des de 2010, i a Catalunya, es va començar a implementar en 
diferents centres en el 2013-2014. Es busca millorar les seves capacitats físiques i de relació  amb l’entorn. En el 2015 
va ser l’Escola d’Educació Especial Crespinell de Terrassa que va participar en el projecte. Consta d’un circuit de vuit 
proves que estimulen les funcions bàsiques dels nens i nenes. És una iniciativa que consta de sessions setmanals 
amb voluntaris i amb una festa final on participen les famílies i amics dels esportistes. La realització d’aquest programa 
suposa una millora important en la seva qualitat de vida. 
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CAMPIONATS DE CATALUNYA (Tot l’any)

La Federació ACELL i Special Olympics Catalunya fomenten 16 disciplines esportives adaptades durant l’any mit-
jançant diferents campionats territorials i de Catalunya. Special Olympics Catalunya dóna suport en la part comuni-
cativa gestionant els comunicats de premsa previs i posteriors al campionat, així com la part fotogràfica, pàgina web 
i xarxes socials. Les activitats esportives i de lleure que coorganitzem les dues entitats estan destinades bàsicament 
als esportistes i a les seves famílies i arriben a aproximadament a 4.000 persones durant tota la temporada esportiva. 

Campionat de Catalunya de natació a Sabadell (Gener) Campionat de Catalunya de bàsquet a Blanes (Febrer)

Campionat de Catalunya d’esquí a Porté-Puymorens (Març) Campionat de Catalunya de ciclisme a Almacelles (Abril)

Campionat de Catalunya de petanca a Malgrat de Mar (Abril) Campionat de Catalunya d’handbol a Malgrat de Mar (Abril)
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Campionat de Catalunya de futbol sala a Tarragona (Maig) Campionat de Catalunya petanca a Calella (Octubre)

Campionat de Catalunya de petanca, atletisme i handbol a Calella (Octubre)

Campionat de Catalunya d’handbol a Calella (Octubre) Campionat de Catalunya d’atletisme a Calella (Octubre)

Campionat de Catalunya de tennis taula a Les Borges Blanques (Novembre) Campionat de Catalunya de bàdminton a Les Borges Blanques (Novembre)
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PARTICIPACIÓ EN LES PROVES POPULARS (Tot l’any)

La participació en proves i curses populars rellevants fa possible un dels nostres objectius que és millorar les opinions, 
actituds i comportaments socials en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual així com una millor inclusió i 
integració dins la societat. Per als nostres atletes ser present en les curses populars és una motivació per seguir entre-
nant i formar part de la família de Special Olympics. 
- Mitja Marató Barcelona (Febrer)
- Marató Barcelona (Març)
- Garmin Triahtlon (Juny)
- Cursa La Maquinista (juny)
- Triathlon Series Barcelona (juliol)
- Cursa de la Mercè (Setembre)
- Travessia del Port (Setembre)
- Triathlon Series Gavà (Octubre)
- Cros Sant Cugat (Novembre)
- Jean Bouin (Novembre)

Skoda Triathlon Series (Barcelona)

Mitja Marató (Barcelona)

Travessia del Port (Barcelona)
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PROJECTE ESPORT A L’ESCOLA (Tot l’any)

Gràcies a la Fundación Privada Leo Messi, Special Olympics Catalunya ha pogut portar a terme aquest 2015 el projec-
te “L’Esport a l’Escola”. La finalitat és fomentar i potenciar l’activitat física i la pràctica de l’esport en les escoles i clubs 
esportius per a nens i nenes de 6 a 16 anys amb discapacitat intel·lectual. A més de potenciar la participació en les 
Jornades Escolars, també s’ha pogut becar a esportistes i comprar diferent material esportiu adaptat, contractar tècnics 
especialitzats, transport, etc. S’han firmat convenis amb un total de 21 escoles per tal d’adequar i optimitzar al màxim 
les necessitats de cada centre i així poder ajudar de manera més precisa a un major nombre de nens i nenes possible.  
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PROGRAMA ONE TEAM (Tot l’any)

Durant la temporada 2014-2015, Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL conjuntament amb la Fundació 
del FCBarcelona van participar en el Programa One Team de l’Eurolliga de bàsquet. És un projecte que afavoreix la 
inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. A més dels entrenaments específics, es van desenvolupar 
una sèrie d’accions comunicatives amb els tres centres escollits per formar part del projecte: Escoles Especials Llar de 
Sant Josep de Lleida, l’ACIDH de Barcelona i el Club Esportiu Car de Vic. Els nostres jugadors van tenir l’oportunitat 
d’entrenar amb els jugadors del primer equip del FCB de Bàsquet i també amb l’ambaixador del projecte Àlex Abrines. 
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JORNADES ESCOLARS (Tot l’any)

A més de potenciar l’esport per als nostres atletes de més edat, també es vol fomentar l’esport i l’activitat física des de 
ben petits. És per aquest motiu que durant la temporada s’organitzen quatre Jornades Escolars per als nens i nenes 
de 8 a 20 anys que estan en edat escolar. 
- Bàsquet a Barcelona (Febrer)
- Futbol a Barcelona (Març)
- Atletisme a Gavà (Maig)
- Natació al Prat de Llobregat (Novembre)
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SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA ET DÓNA EL MILLOR ESPORT (Tot l’any)

La possibilitat d’accedir a l’esport de primer nivell és una gran oportunitat per als nostres esportistes per aprendre i 
motivar-se. Entitats com el FCBarcelona, el Circuit de Catalunya o el Reial Club Tennis Barcelona col·laboren amb la 
nostra entitat per tal de facilitar l’accés gratuït dels esportistes. 

PRESENTS EN EL TORNEIG DE FUTBOL INTERNACIONAL MIC (Abril)

El torneig internacional de futbol base que es va celebrar durant la Setmana Santa a diferents localitats de la Costa 
Brava, conegut com a MIC, va comptar amb una categoria per als futbolistes amb discapacitat intel·lectual: el MIC IN-
TEGRA. El MIC va comptar amb alguns jugadors i equips que formen part de la Federació ACELL i Special Olympics 
Catalunya. Els 16 equips que van disputar el MIC Integra d’enguany van jugar la fase preliminar al Camp Municipal de 
la localitat de Vidreres i la gran final al Camp Municipal del Palamós. La final va ser entre els equips del Ziga-Zaga de 
Valls i el de la Fundació MAP Negre de Ripoll. El MIC és futbol, però també és un torneig social on els esportistes amb 
discapacitat intel·lectual hi tenen també el seu espai. Tal com va dir el padrí del MIC Integra, Gerard Piqué, “Al MIC hi 
som tots”!
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PARTICIPACIÓ EN EL TROFEU CONDE DE GODÓ (Abril)

Deu tennistes amb discapacitat intel·lectual van ser els representants de Special Olympics Catalunya i de la Federació 
ACELL que van participar en el Clínic Peugeot que va tenir lloc a la pista central del Reial Club Tennis Barcelona en 
el marc 63è Trofeu Conde de Godó de tennis a Barcelona. Els nostres esportistes van poder jugar amb els jugadors 
professionals de l’ATP David Ferrer i Tommy Robredo. L’Albert Roca, la Nagore Acebal, el Fernando Garcia, el Javier 
Ciudad, el Sergi Carreras, l’Albert Ordaz, el Roger Devesa, la Cristina Moral, la Marta Gómez i el Rafael Herruzo van 
ser els privilegiats que van poder disputar uns punts amb els cracks mundials. A més, també van poder saludar als ten-
nistes Nico Almagro, Pablo Carreño, Roberto Carballés i la jugadora sub-14 Paula Badosa que els van animar i donar 
suport en tot moment. Sota l’atenta mirada del responsable i entrenador de l’Escola de Tennis de la Federació ACELL 
i l’ex tennista, Sergi Bruguera, tots els nostres esportistes van gaudir d’una experiència fantàstica. 

Reconeixement de la Diputació de Barcelona

Al stand de la Diputació de Barcelona el diputat delegat d’esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom, va lliurar 
als nostres tennistes una medalla per reconèixer el seu esforç, dedicació, entusiasme envers l’esport. També ens va 
acompanyar Albert Agustí, membre de la junta de Special Olympics Catalunya i president del R.C.Tennis Barcelona 
1899, Jordi Durà, president de Special Olympics Catalunya i Francesc Martínez de Foix, president de la Federació 
ACELL.
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V CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 7 UNIFICADO SPECIAL OLYMPICS 
VILLARREAL 2015 (juny)

Villarreal va ser la seu del V Campionat Nacional de Futbol 7 Unificat a la Ciutat Esportiva Miralcamp organitzat per 
Special Olympics España, FEAPS, Comunitat Valenciana i Villarreal CF. Special Olympics Catalunya va ser un dels 20 
equips que hi van competir quedant subcampiona del seu grup de nivell 1. Fins a nou comunitats autònomes hi van 
ser presents amb un total de 230 esportistes repartits en equips de diferents nivells. Special Olympics Catalunya- Fe-
deració ACELL amb el delegat Pedro Haro, i els entrenadors Xavier Tendero i  Agustín Olivares tenien sota les seves 
ordres aquest equip: Jordi Revenga, Jonatan Armenteros, Sergio Villalón, David López, Germán Martín, Fernando 
Moreno, Carlos Serrano, Antonio Ramírez,  i els jugadors unificats, Jordi Mula, Alberto Hernández i Alejandro Collazo. 
En aquest torneig unificat els equips que hi participen es caracteritzen per tenir a les seves files esportistes amb i sense 
discapacitat, un model més per arribar a la plena integració i igualtat dins la societat.

ENTRENAMENT AMB EL JUGADOR D’HANDBOL DEL BARÇA AITOR ARIÑO
(Juliol)

Previ a la participació dels jugadors d’handbol en els Jocs Mundials Special Olympics de Los Angeles, el jugador del 
primer equip del FCBarcelona d’handbol, Aitor Ariño, va entrenar amb els nostres jugadors i els va poder donar diver-
sos consells per gaudir al màxim de l’experiència internacional. 
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V CURS NACIONAL DE FORMACIÓ NÀUTICA (Setembre)
5è Curs Nacional de Formació Nàutica a Palma de Mallorca va comptar amb la participació del Pau, la Gemma, la 
Maria, l’Aina i la Marina del club Junts en Acció. Els esportistes van poder aprendre i practicar diferents modalitats 
nàutiques com kayak, vela, creuer o paddle surf. 

VI TROBADA NACIONAL DE PROVES MOTRIUS A SARAGOSSA (Setembre)
Un grup de sis esportistes amb discapacitat intel·lectual de les terres de Lleida van ser els representants de la Fede-
ració ACELL i Special Olympics Catalunya a la Trobada Nacional de Proves Motrius a Saragossa, en la seva sisena 
edició. Els esportistes catalans pertanyen al centre ACUDAM de Mollerussa i al Club Esportiu Estel de Balaguer. Tots 
els participants van completar el recorregut de 10 proves diferents que serveixen per estimular les funcions motrius 
bàsiques de tots els nostres esportistes. Les Trobades Motrius d’enguany van ser organitzades per Special Olympics 
España, Fundación Mapfre i Special Olympics Aragón. 

TROBADA DE PROVES MOTRIUS AL CEM MUNDET (Desembre)
Més de 100 esportistes dels centres Cortada, Fundació MAP, Catalònia, Atendis, La Ginesta i Taiga van participar en 
la Trobada de Proves Motrius al Centre Esportiu Municipal Mundet de Barcelona. Aquesta trobada forma part del pro-
grama ‘Juntos lo logramos’ creat per Special Olympics España i la Fundación Mapfre. L’objectiu és apropar l’activitat 
esportiva a tots els esportistes amb discapacitat intel·lectual que tenen més dificultats motius. Mitjançant un circuit amb 
deu proves es busca estimular les funcions motrius bàsiques i es vol aportar uns beneficis socials i esportius. 
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03 ESDEVENIMENTS SOCIALS
I QUADRANGULAR SOLIDARI DE FUTBOL PRO SPECIAL OLYMPICS 
CATALUNYA A BIGUES I RIELLS (Febrer)

Bigues i Riells va acollir el primer Quadrangular de futbol solidari al Camp de futbol Bigues i Riells amb tres equips de 
jugadors de l’Agrupació Barça amb els veterans de + 55 anys i completant el quadrangular es va comptar amb un equip 
de diferents jugadors veterans de la Vall del Tenes. L’objectiu va ser recaptar fons per als esportistes amb discapacitat 
intel·lectual de Special Olympics. Hi van col·laborar l’Agrupació Barça Jugadors, l’Ajuntament de Bigues i Riells, la 
Penya Blaugrana de la Vall del Tenes i el Club Esportiu Bigues i Riells.

FESTA DEL CARGOL i RECONEIXEMENT DE L’ARCA DE NOÉ (Febrer)

La Confraria del Cargol va incorporar com a nou confrare de la “Confraria Gastronòmica del Cargol” a la nostra entitat 
i al president Jordi Durà, reconeixent la tasca que es realitza des de l’entitat envers les persones amb discapacitat 
intel·lectual. A l’acte del Restaurant Diagonal Can Soteras hi van assistir diferents persones populars i mediàtiques de 
la ciutat de Barcelona. També l’entitat barcelonina de l’Arca de Noé va voler reconèixer la implicació social de la nostra 
entitat i de Jordi Durà. La mítica entitat fundada fa més de 90 anys és un referent de la capital catalana fundada pel 
pintor Santiago Rusiñol. 
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PREMI DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRIGENTS DE L’ESPORT (Febrer)

L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport (ACDE) va guardonar a Jordi Durà com a Millor Dirigent de Federació 
en el sopar anual de l’entitat. Aquest premi reconeix als directius que de manera anònima treballen per tal de tirar en-
davant l’esport català. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT BLANQUERNA (Març)

La Universitat Blanquerna i Special Olympics Catalunya van signar un conveni per treballar conjuntament per tal de 
realitzar projectes que busquin normalitzar la pràctica esportiva per a persones amb discapacitat intel·lectual i a la seva 
integració dins la societat. A la firma hi va ser present Josep Gallifa, degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’educació i de l’esport Blanquerna, i Jordi Durà, president de Special Olympics Catalunya. Amb aquest acord es volen 
fomentar programes d’investigació, docència, divulgació, promoció i gestió de l’esport per a persones amb discapacitat 
i cooperar en les campanyes de sensibilització com conferències, xerrades, etc., i així ajudar a millorar la qualitat de 
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual  i les seves famílies.
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PREMI ALEGRIA DE VIVIR DE LA LUCRECIA (Abril)

La cantant Lucrecia va reconèixer l’esforç, la superació i la felicitat dels nostres esportistes amb un dels seus premis. 
En la 3a edició dels Premis Alegria de Vivir, que volen reconèixer a les personalitats i entitats més rellevants que han 
destacat pel seu saber fer i el seu esperit positiu, Special Olympics va rebre aquest guardó tan especial a la Sala Luz 
de Gas juntament amb altres guardonats de la talla de l’Helena Garcia Melero, la Cristina Cubero, l’equip del Fricandó 
Matiner de RAC105, el Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona o La Cubana. 

SIMPÒSIUM INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT I EL FUTBOL (Abril)

El FCBarcelona va organitzar el primer Simpòsium Internacional de la Discapacitat i el futbol per tal de reflexionar i 
debatre sobre la integració de les persones amb discapacitat en l’àmbit esportiu, i en aquest cas, en el món del futbol. 
Una de les conferències va ser a càrrec de Jordi Durà, president de Special Olympics Catalunya i responsable de 
l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE) del FCBarcelona, que va profunditzar sobre l’esport com a eina d’integració 
i normalització entre les persones amb discapacitat intel·lectual, sobretot els canvis positius en la societat que hi ha 
hagut en aquests últims trenta anys envers les persones amb discapacitat intel·lectual. Entre els diferents ponents van 
destacar les intervencions dels representants de diferents clubs europeus com de Phil Downs del Manchester United, 
Kim Dieter Krämer del Bayern de München, Rob Seale del Chelsea i Simone Freling de l’Ajax d’Amsterdam. 
La segona jornada del Simpòsium, la part més esportiva, va tenir lloc l’endemà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del 
FCBarcelona on es va disputar el Campus de Futbol amb diferents clubs amb esportistes amb discapacitat intel·lectual. 
Els equips participants van ser el Chelsea F.C, el Werder Bremen, l’Everton F.C, l’Only Friends-Ajax i la Penya Barce-
lonista Special Barça amb esportistes de Special Olympics Catalunya – ACELL. 
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CLOENDA ESPORTIVA TEMPORADA 2014-2015 (Juny)

La pista del CEM Mundet de Barcelona es va omplir d’esportistes, familiars i amics per acomiadar una temporada es-
portiva 2014-2015 amb més de  60 campionats propis de la Federació ACELL. La festa va començar amb els integrants 
de Teatre Sense Límits amb el grup de teatre d’ACELL i l’Escola Superior d’Art Dramàtic i després de la interpretació 
teatral, i de l’aparició estel·lar del Nuc, el grup de Gospel dels Lluïsos de Gràcia van delectar a tots els assistents amb 
un gran repertori musical. La part final de l’acte es van entregar els trofeus, medalles i premis als nostres campions. 

SERGI GRIMAU : 226KM PER SPECIAL OLYMPICS (Juliol)

L’ex jugador de bàsquet professional i membre de la junta directiva de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, fa 
uns mesos va començar un repte que s’ha traduït en 6.160€ per tal que els esportistes amb discapacitat intel·lectual 
puguin seguir practicant esport. Grimau es va proposar competir en un Iron Man per celebrar els seus 40 anys. Però 
no en un qualsevol, sinó el que es considera el millor triatló de llarga distància d’Europa, el Datev Challenge Roth a 
Alemanya. L’objectiu inicial era aconseguir 5.000€ mitjançant la plataforma de crowfounding solidari de El Meu Gra de 
Sorra però la magnífica col·laboració d’amics, familiars, patrocinadors i gent anònima va fer que s’aconseguís recaptar 
fins a 6.160€. 
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11 DE SETEMBRE: DIADA NACIONAL DE CATALUNYA (Setembre)

Una representació d’esportistes i directius de Special Olympics Catalunya i de la Federació ACELL van fer l’habitual 
ofrena floral al monument del qui fou el conseller en cap de Barcelona i defensor de la ciutat durant el setge de les 
tropes borbòniques el 1714, Rafael Casanova, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre. La representació de les 
dues entitats va estar encapçalada per Jordi Durà, president de Special Olympics Catalunya, i Francesc Martínez de 
Foix, president de la Federació ACELL, i van formar part de la comitiva de la Unió de Federacions Esportives (UFEC), 
amb el seu president Gerard Esteva al capdavant. Sota la intensa pluja els nostres esportistes van ser els encarregats 
de dipositar el ram de flors en el monument juntament amb la resta d’entitats, partits polítics i institucions després 
d’entonar el Cant dels Segadors.

SIGNATURA CONVENI AMB 
MANUBENS ADVOCATS (Octubre)

Manubens Advocats i Special Olympics Catalunya van 
renovar el conveni de col·laboració. Eva Pich, sòcia de 
Manubens, i Jordi Durà, president de Special Olympics 
Catalunya, van formalitzar la signatura. 

OFRENA FLORAL AL MONUMENT SUPERACIÓ (Desembre)
Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL es van sumar a la commemoració del Dia Internacional de les Per-
sones amb Discapacitat en l’ofrena floral al monument Superació que honora als esportistes amb discapacitat situat 
en el recinte Mundet de Barcelona. L’objectiu de la celebració internacional del Dia de les Persones amb Discapacitat, 
establerta per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1992, és prendre consciència de la situació de les 
persones amb diferents capacitats i lluitar per aconseguir millorar la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats dins la 
societat.
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04 ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
XVIII MARXA SPECIAL OLYMPICS (Novembre)

Més de 700 persones es van congregar a la Plaça Maria Cristina de Barcelona per caminar tots junts a favor d’una 
major inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual en la 18a Marxa Special Olympics. La Marxa vol 
commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és el 3 de desembre. Un dels objectius de 
la Marxa és conscienciar a la població de les dificultats en què es troba el col·lectiu i reclamar una major inclusió a la 
societat mitjançant l’esport. 
En aquesta ocasió es va oferir als assistents xocolata calenta amb melindros que va ser un èxit absolut. Sota el lema 
de la Marxa, TOTS JUNTS SOM IMPARABLES, i amb el llaç taronja solidari que els voluntaris de Dincat repartien entre 
els assistents, es va  començar a caminar cap al Palau Blaugrana per al lliurament dels 7ns Premis Special Olympics 
Catalunya travessant l’avinguda Diagonal a ritme de batucada en un ambient festiu i familiar.
El tret de sortida de la Marxa el va donar la colla castellera Ziga Zaga de Valls, amb persones amb i sense discapacitat 
intel·lectual, quan l’anxaneta va despenjar una pancarta amb el llaç taronja, símbol i color de la discapacitat intel·lectual. 
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VII PREMIS NACIONALS SPECIAL OLYMPICS (Novembre)

El Palau Blaugrana va rebre els guardonats dels 7ns Premis Nacionals, els premis que volen distingir aquelles perso-
nes, entitats o institucions que més s’han significat per ajudar el col·lectiu de les persones amb discapacitat. Durant 
l’acte central es va fer un homenatge als 17 jugadors de bàsquet i handbol que van disputar els últims Jocs Mundials 
Special Olympics de Los Angeles. Un gran reconeixement per l’or en bàsquet i una gran quarta posició per la Selecció 
Catalana d’handbol.
Els medallistes d’or en bàsquet van ser la Selecció Special Los Angeles que es va enfrontar en el partit d’exhibició 
contra la Selecció Special All Stars amb jugadors amb discapacitat intel·lectual i els jugadors unificats i ex professionals 
com Roger Esteller, Sergi Grimau, Nacho Solozábal i Ramon Bordas. 
A la mitja part, les gimnastes de Special Olympics-ACELL van fer tres números de gimnàstica rítmica. A ritme d’ABBA, 
de Mariah Carey i Enrique Iglesias van demostrar el resultat dels entrenaments davant d’un públic totalment entregat 
a les atletes. El grup musical JARKS, un dels finalistes del programa Oh Happy Day! de Televisió de Catalunya, va 
cloure l’acte. 
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Guardonats: 
PREMI D’HONOR: Johan Cruyff
Susila, la filla de Cruyff, va rebre el premi en nom de l’ex 
entrenador barcelonista. Johan Cruyff dóna suport als es-
portistes de Special Olympics Catalunya de manera desin-
teressada estant al seu costat en diferents esdeveniments 
esportius organitzats per l’entitat i en els que participen 
aquests esportistes de manera continuada, des de l’any 
1994, que es van celebrar els Jocs Special Olympics a Gra-
nollers. Des de 2004 col·labora també, mitjançant la Fun-
dació Cruyff, a les Jornades Escolars de natació, bàsquet, 
futbol i atletisme organitzades per la Federació ACELL i 
Special Olympics Catalunya.

PREMI AL VALOR ESPORTIU INDIVIDUAL ex aequo:
Albert Ramírez: jove esportista de Special Olympics-ACELL que està present a tots els campionats d’atletisme i, tot i 
que competeix en cadira de rodes, supera amb escreix les seves dificultats i millorant dia rere dia. L’Albert és un es-
portista modèlic.
Lluïsa Muñoz: especialista en bàsquet, però també ha estat l’única dona amb tres Lligues consecutives d’hoquei inte-
rior i amb tres medalles en natació en els últims Jocs Special Olympics 2014. Una esportista pluridisciplinària que ho 
dóna tot a la pista i dins l’aigua, un exemple per a tothom.

PREMI AL VALOR ESPORTIU COL·LECTIU: 
Associació ENCERT
Entitat barcelonina que des del 2009 està amb nosal-
tres i s’ha convertit en un referent en el món del bàs-
quet amb diferents equips potenciant l’esport femení i 
el dels més joves. També treballen per a la per la inte-
gració laboral de Persones amb DID tenint un auxiliar 
contractat en cada  un dels equips de competició.
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PREMI AL COMPROMÍS SOLIDARI: AEC Manlleu
L’entitat esportiva osonenca des de l’any 2012 ha in-
corporat els jugadors amb discapacitat intel·lectual del 
Sant Tomàs-Parmo (antic Club Car de Vic) dins del club, 
com una secció més. El Club sempre ha col·laborat en 
diferents campionats de Catalunya i altres esdeveni-
ments esportius. 

PREMI A LA RESPONSABILITAT SOCIAL: 
Fundación Privada Leo Messi
La Fundació Privada Leo Messi ha volgut col·laborar 
en el nostre projecte i fomentar l’esport adaptat per a 
nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 6 a 16 
anys. Moltes escoles d’educació especial han pogut 
adquirir nou material adaptat per cobrir les necessitats 
dels alumnes més joves i becar i ajudar que molts d’ells 
puguin accedir a les competicions i entrenaments, que, 
fins ara, per temes econòmics, molts dels joves atletes 
havien pogut accedir a la pràctica esportiva.
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05 COMUNICACIÓ
Un dels nostres grans objectius és millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. I aquest objectiu només es pot portar a terme fent difusió de totes les activitats esportives, 
socials i de lleure que es realitzen durant l’any. 

Des de l’entitat s’edita:
Revista SpecialCAT (Aquest setembre va sortir la revista nº11)
Memòria anual d’activitats 

La nostra presència online també creix anualment. Estem pre-
sents a aquestes xarxes socials: 
 
Facebook        Twitter             Instagram         Pinterest

Flickr                  Vimeo            Youtube

També s’envia mensualment la Newsletter amb les activitats dels nos-
tres esportistes amb la informació més destacada i l’agenda amb els 
esdeveniments esportius en què participem.  

Totes les nostres activitats també es publiquen al web de 
l’entitat: www.specialolympics.cat
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ALGUNES DE LES APARICIONS EN PREMSA 

Mundo Deportivo,  30-01-2015

El Punt Avui, 28-02-2015

Sport,  24-01-2015

Sport 4-03-2015

Mundo Deportivo, 13-03-2015

Mundo Deportivo, 17-03-2015
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Mundo Deportivo, 17-03-2015

Catackrac, BTV, 17-03-2015

AS, 17-03-2015

16 diarimés 14/05/2015 ESPORTS

Vicente M. Izquierdo
Vicente Moreno 
és un home molt 
intel·ligent i, per 
aquest motiu, no 
prendrà riscos in-
necessaris de cara 

al partit a Vila-real (probable-
ment, demà a les set de la tarda).

Tres jugadors de l’equip estan 
a un partit de ser sancionats i, 
per aquest motiu, el tècnic gra-
na podria reservar-los. Es tracta 
de Pablo Marí, que acumula nou 
cartolines grogues en el que va 
de campionat, de Luismi, que en 
suma quatre, i de Xisco Muñoz, 
amb les mateixes que aquest 
darrer. La normativa indica que 
qualsevol jugador que sigui san-
cionat per acumulació d’amo-
nestacions en la darrera jornada 
es perdrà el primer partit de la 
promoció d’ascens. Per altra 
banda, tots aquells futbolistes 
que no estiguin en aquesta situa-
ció, començaran nets el play-off.

Així, l’entrenador del Nàstic té 

dues opcions. O bé fer descansar 
aquests tres jugadors i assegurar-
se’ls de cara a la pròxima fase de 
la competició, o donar-los mi-

nuts i esperar que no vegin cap 
cartolina groga. El més probable, 
tenint en compte que no hi ha 
absolutament res en joc a Vila-

real, és que el tècnic valencià opti 
per la primera opció i no arrisqui 
amb tres jugadors molt impor-
tants per a ell.

El tècnic vol que aquests fut-
bolistes arribin en forma de cara 
al tram final de temporada, però 
cap dos d’ells no estan el seu 

millor moment. Pablo Marí acu-
mula una sèrie d’actuacions que 
estan per sota del seu nivell real. 
El central no ha estat encertat 
en els darrers partits, i aquesta 
circumstància es va aguditzar 
aquest diumenge, quan va come-
tre certs errors que no són típics 
d’ell. Tot i això, el cos tècnic té 
plena confiança en el central, qui 
ha demostrat sobradament que 
és un dels millors de la catego-
ria i que, fins i tot, podria jugar 
en lligues superiors, sense cap 
problema. Pel que fa a Luismi, el 
futbolista tampoc es troba en el 
seu millor moment. Xisco sí que 
està travessant un moment dolç, 
gràcies a les seves darreres actu-
acions.

Només falta Valentín
Del que sí pot estar ben satisfet 
Vicente Moreno és del fet que 
podrà comptar amb gairebé tota 
la plantilla de cara a la promo-
ció d’ascens. Si finalment Pablo 
Marí, Luismi o Xisco no veuen 
cap cartolina, l’entrenador del 
Nàstic tindrà a la seva disposi-
ció tots els jugadors, a excepció 
de Gerard Valentín, que no arri-
barà a temps a causa de la seva 
greu lesió al genoll. La intenció 
de Valentín era la d’estar dispo-
nible per a l’entrenador, però el 
club no vol arriscar amb un fut-
bolista que serà molt important 
en el futur, ja que ha demostrat, 
sobradament, que és el millor la-
teral dret que hi ha a la Segona B.

FUTBOL

Marí, Xisco Luismi hauran d’anar 
amb compte per no caure sancionats
Si algun dels tres futbolistes veiés la cartolina groga a Vila-real, no podria jugar l’anada de la promoció

El Nàstic sap que ha de fer pi-
nya fins a finals de temporada, 
un fet que ha resultat habitual 
aquesta temporada. Els juga-
dors, el cos tècnic i part del 
Consell d’Administració es 
van citar ahir al restaurant El 
Álamo d’Alcover. Allí, tots es 
van encomanar a la promoció 
d’ascens, que és el que real-
ment importa. Els assistents 
van gaudir d’un dinar distès, 
on no van faltar les bromes i el 
bon ambient. Fins a finals de 
temporada hi haurà més actes 
com aquest.

La plantilla dina al 
restaurant El Álamo 
d’Alcover

Tarragona acollirà el 
Català de futbol sala 
Special Olympics-ACELL 
aquest diumenge

La ciutat de Tarragona acollirà 
el Campionat de Catalunya de 
futbol sala Special Olympics-
ACELL el proper diumenge 17 
de maig. El torneig, que està 
coorganitzat pels Jocs Medi-
terranis Tarragona 2017, es 
disputarà al l’Estadi Munici-
pal de Torreforta a partir de 
les deu del matí. El campionat 
comptarà amb més la partici-
pació de 46 equips de futbol 
sala amb esportistes amb dis-
capacitat intel·lectual de Ca-
talunya i Andorra. En total, es 
disputaran 70 partits dividits 
en funció de l’edat i el nivell 
de joc (alt, mig i inicial). També 
es desenvoluparan les proves 
adaptades per tal que tots els 
esportistes amb discapacitat 
intel·lectual puguin sentir-se 
partíceps de la jornada espor-
tiva. Els horaris de competició 
estaran dividits en dues ses-
sions: de deu del matí a dotze 
del migdia i de dos quarts de 
quatre a dos quarts de sis de 
la tarda. La Federació ACELL 
i Special Olympics Catalunya 
fomenten durant l’any 16 dis-
ciplines esportives per a per-
sones amb discapacitat intel-
lectual i s’organitzen diferents 
campionats per tot el territori.

Redacció
L’entrenador del primer equip 
del Club Bàsquet Tarragona, 
Berni Álvarez, formarà part del 
cos tècnic de la Selecció Es-
panyola sub-19 que disputarà 
aquest estiu el Mundial a Creta,  
a Grècia. Berni compartirà selec-
ció amb Joaquín Prado, entrena-

dor del Lleida de LEB Or. Encara 
no es coneix qui serà el selecci-
onador però tot apunta a algun 
dels entrenadors espanyols de 
l’ACB.

La selecció estarà concentra-
da des del proper dia 3 de juny 
i fins el dia 26, mentre que el 
Mundial es disputarà entre els 

dies 27 de juny i el 5 de juliol. A 
la fase de grups, Espanya s’en-
frontarà a les seleccions de Xina 
i Argentina, i a una de les favo-
rites pel títol, la potent Turquia, 
guanyadora del darrer Europeu 
de la categoria. La sub-19 dispu-
tarà, a més, dos torneigs de pre-
paració pel mundial aquest juny 

a Logronyo i Bilbao.
Espanya va quedar cinquena 

en el darrer europeu i no guanya 
el Mundial des de la generació 
dels cracs mundials Juan Carlos 
Navarro i Pau Gasol. La gran fa-
vorita, però, serà sens dubte la 
selecció dels Estats Units, amb 
molts jugadors que en propers 

anys apunten clarament a la 
NBA.

Berni Álvarez es mostra molt 
il·lusionat amb aquest projecte: 
«Que la Federació Espanyola  et 
truqui per formar part d’una de 
les seves seleccions és realment 
il·lusionant. Crec que, a més, és 
un premi al gran treball que ha 
fet el club els darrers anys». En 
clau CBT, l’entrenador va desta-
car que «fa dos anys vam baixar 
a EBA per motius econòmics, 
però amb la voluntat clara de 
tornar a les lligues LEB amb un 
equip de casa. Aquest any hem 
aconseguit l’objectiu i hem com-
petit a gran nivell amb un equip 
km. 0».

Berni Álvarez entra al cos tècnic de la 
Selecció Espanyola sub-19

BÀSQUET

L’entrenador del CBT signa per disputar el Mundial, entre el 27 de juny i el 5 de juliol

Redacció
Reus serà l’escenari, aquest cap 
de setmana, d’una prova mul-
titudinària, en la qual 4.000 ci-
clistes sortiran de Fira Reus en 
el marc de la Polar Gran Fondo 
La Mussara-Reus, que es desen-
voluparà dissabte.

La prova es disputarà en dues 
distàncies. El Gran Fons tindrà 
un recorregut de 189 quilòme-
tres i 3.200 metres de desnivell 
positiu, mentre que el Mig Fons 
serà de 97 quilòmetres i 1.600 
metres de desnivell positiu.

Segons el director de l’esde-

veniment, Mauro Llorens, «és 
una satisfacció i una gran res-
ponsabilitat haver aconseguit 
duplicar el nombre d’inscrits en 
tan sols un anys. El nostre ob-
jectiu és fer una marxa de gran 
qualitat i, amb aquesta finalitat, 
hem reforçat i millorat els ser-
veis als participants». 

Pel que fa al director general 
de Polar Ibèrica, Manuel Lafora, 
aquest va assegurar que «l’any 
2014 la prova va ser un èxit, i el 
2015 també ho és perquè som 
la marxa referent». Finalment, 
el regidor d’Esports, Miquel 
Domingo, va remarcar «el com-
promís de Reus amb el món de 
l’esport»

Uns 4.000 ciclistes 
previstos a la Polar Gran 
Fondo La Mussara-Reus

CICLISME

Arrencarà dissabte al matí a Fira Reus

CEDIDA

Més Tarragona, 14-05-2015

RNE, 26-06-2015El Periódico, 23-07-2015

Segre,29-07-2015

LEsportiu, 13-03-2015

Ràdio Marina, 4-04-2015
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Zona UFEC, Esports3, 11-11-2015

La Xarxa TV, 20-10-2015

TN, TV3, 22-11-2015

L’Esportiu 25-07-2015

La Xarxa Ràdio, 25-09-2015

El Periódico, 18-09-2015

El Mundo Deportivo, 19-09-2015

ARA, 23-11-2015

El Mundo Deportivo, 4-11-2015
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06 LA NOSTRA ENTITAT
Special Olympics Catalunya és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu el foment 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 de 2005 i registrada a la Se-
cretaria General de l’Esport i a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania. Special Olympics Catalunya forma part del 
moviment internacional Special Olympics, fundat per Eunice Kennedy Shriver i amb seu a Washington, als Estats 
Units. Aquest moviment està reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i està adherit als principis de la Carta Social 
Europea adoptada pel Consell d’Europa i subscrita a Torí (Itàlia) el 18 d’octubre de 1961, ratificada per Espanya el 29 
d’abril de 1980. 
Special Olympics a nivell internacional és l’organització esportiva per a nens i adults amb discapacitat intel·lectual més 
gran del món amb més de 4 milions d’atletes en 170 països i més de 53.000 activitats a l’any.
La missió de Special Olympics Catalunya és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i 
també dels seus familiars mitjançant la pràctica esportiva i la participació en activitats de lleure. Totes les competicions 
i activitats estan pensades i adaptades per tal que tots els esportistes hi puguin participar segons les seves necessitats. 

És per aquest motiu que la tasca diària de l’entitat es mou per aconseguir aquests grans objectius es poden resumir 
en aquests tres punts: 
• Promoure la pràctica esportiva, el lleure i la solidaritat entre i amb les persones amb discapacitat intel·lectual com una 
via de desenvolupament personal i d’integració a la societat.
• Millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual.
• Representar Special Olympics Catalunya en àmbits i instàncies nacionals, estatals i internacionals. 
En aquest sentit, les principals línies d’acció de l’entitat són: organització d’esdeveniments i activitats esportives i de 
lleure, activitats de sensibilització social i activitats de projecció internacional. 
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JUNTA DIRECTIVA

Jordi Durà, president

Jordi Alavedra, vicepresident 1r 
Francesc Martínez de Foix, vicepresident 2n
Toni Fusté, vicepresident 3r

Carmen Ródenas, secretària
Elionor Castillo, tresorera

Albert Agustí, vocal
Albert Font, vocal
Àngel Monell, vocal
Francesc Xavier Ferré, vocal
Ignasi Pietx, vocal
Isabel Bosch, vocal
Joan Lluís Monteys, vocal
Joan Mestres, vocal
Jordi Romea, vocal
Josep Ramon Pijoan, vocal
María José Pujol, vocal
Sergi Bruguera, vocal
Sergi Grimau, vocal
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07 AGRAÏMENTS
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c/ Hercegovina, 31
08006 Barcelona

93 200 23 39

www.specialolympics.cat
info@specialolympics.cat

TOTS SOM CAMPIONS! 


