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“Vull guanyar però
sinó ho
aconsegueixo,
deixeu-me ser valent
en l’intent”
Jurament de l’esportista
de Special Olympics
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01
L’EDITORIAL
Estimats esportistes, famílies, tècnics, amics i amigues de Special Olympics Catalunya,
En l'editorial de l'any passat feia referència a l'eslògan #MILLORQUIHOINTENTA escollit per
als Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell – Andorra la Vella, que vam celebrar l'octubre del
2018.
Si aquest any hagués d'escollir un eslògan seria el següent:
MILLOR ÉS QUI HO SEGUEIX INTENTANT!
L'any posterior a la celebració dels Jocs és com un d'aquells dies de ressaca l'endemà d'una
d'aquelles grans nits de revetlla com la de Sant Joan o la de Cap d'any o com la sensació
que teníem com a infants, i que a mi encara em dura, l'endemà de la visita de Sa Majestats
els Reis Mags d'Orient i que coincidia amb l'apagada general de les llums i l'esperit de Nadal.
Sentiment de foscor. Sentiment de certa buidor després de tanta intensitat. Sentiment de
melancolia per aquells moments únics viscuts i que ja trobem a faltar.
Però aquests dies també ens regalen un sentiment molt especial, el de l'emoció de dibuixar
en el nostre imaginari l'inici d'un nou compte enrere, que és l'inici del camí cap a una nova fita.
I és aquest sentiment el que alimenta les nostres emocions, i les dels nostres esportistes per
seguir entrenant cada dia. Competir en cada esdeveniment com si aquella competició fos la
dels Jocs, o el desig de poder-hi ser per aquells i aquelles esportistes que no hi han pogut
participar mai.
És amb aquest sentiment amb el qual tot l'equip tècnic i directiu de Special Olympics mira cap
al futur per seguir treballant amb els dos objectius que ens marquen el camí:
1. El benestar físic, psicològic, emocional i de lleure dels i les nostres esportistes.
2. Comunicar amb la intenció que aquells que no ens coneixen, ens puguin conèixer; i que
aquells que ens veuen diferents deixin de fer-ho i que comencin a canviar la seva mirada vers
les persones amb discapacitat intel·lectual.
L'any 2019 no passarà a l’història de la nostra entitat com un any en què es puguin destacar
fets excepcionals, com ho són els "anys de Jocs", però passarà a l'història com un
any necessari per poder seguir fent-la.
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Un any en el qual tot i les dificultats socials i econòmiques globals hem seguit desenvolupant la
nostra tasca general en pro dels i de les nostres esportistes.
Voldria, però, destacar dos fets importants:
• La participació de 42 esportistes i entrenadors/es de Special Olympics Catalunya en
els Jocs Mundials celebrats a Abu-Dhabi.
• La consolidació i creixement del programa Joves Atletes (YAP) per a infants i joves, gràcies
al suport de la Fundación Leo Messi.
Un any que serà recordat per l'inici de grans retallades econòmiques les quals només
superarem amb determinació i entenent que hem d'adaptar els models de gestió i
finançament de les entitats socials a la realitat que vivim, deixant enrere antigues
creences, actituds i fonts de recursos tradicionals.
Cal agrair expressament el suport de totes les administracions, entitats privades, aportacions
de socis i sòcies i la difusió dels mitjans de comunicació.
En la data que signo aquesta editorial tots i totes estem vivim en una nova realitat provocada
per la pandèmia de la COVID 19 que ens afecta de manera global i transversal.
Que el comiat d'aquesta editorial sigui un crit d'ànim general a tots i totes en el que la salut de
la resta significarà la nostra pròpia.
Ara més que mai, l'esperit dels i de les esportistes de Special Olympics ens ha de servir
d'exemple per afrontar els temps que ens toquen viure.
En moments de feblesa recordeu l'eslògan amb el que començava aquesta editorial:

MILLOR ÉS QUI HO SEGUEIX INTENTANT!
Salut.

Sergi Grimau
President de Special Olympics Catalunya
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02

LA NOSTRA ENTITAT

Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva, que té com a principal
objectiu el foment de 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.

Objectius





Fomentar la promoció de l’esport el lleure i la solidaritat entre 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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Missió
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 i activitats estan pensades i
adaptades per tal que tots els esportistes puguin realitzar-les
tenint en compte les seves necessitats.

Junta Directiva
PRESIDENT:

Sergi Grimau

VICEPRESIDENT 1er:

Jordi Alavedra

VICEPRESIDENT 2n:

Albert Agustí

SECRETARI:

Joan Lluís Monteys

TRESORER:

Ignasi Pietx

VOCALS:

Jordi Romea
Xavier Ferré
Leonor Castillo
Toni Fusté
Gregori Ortanobas
Oriol Canals
Guillem Llorens
Carlos Ortet
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03
ACTIVITATS ESPORTIVES
Más que Pádel a
Saragossa (Febrer)
El Club Esportiu El Vilar de Blanes va ser el club
que va representar a Special Olympics Catalunya
i la Federació ACELL en la II Jornada Más que
Pádel que va tenir lloc a Saragossa. Un total de 6
esportistes catalans es van unir als més de 80 que
van participar d’altres comunitats autònomes. La
competició es va disputar a les instal·lacions del
Club Pàdel Saragossa i oferia 4 modalitats de
participació: per parelles unificades, per parelles
formades per dos esportistes de Special
Olympics, la competició individual d’1 contra 1 i la
participació en les proves adaptades.

Clínic Trofeu Conde de
Godó de tennis a
Barcelona (Abril)
Nou tennistes de la Federació ACELL- Special
Olympics van jugar a la pista central Rafa Nadal
del Real Club Tenis Barcelona1899 durant el 67è
Trofeu Conde de Godó de tennis. Juntament amb
altres escoles de tennis i amb la pista central
plena, els jugadors van poder intercanviar tocs de
pilota amb els tennistes professionals Fernando
Verdasco, David Ferrer i Pablo Carreño.
A més, també van rebre el reconeixement de
l’entitat Raquetes sense Fronteres, dins de
l’associació d’Esport Solidari Internacional (ESI).
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JOCS MUNDIALS SPECIAL OLYMPICS A
ABU DHABI (Març)
42
38
8
6

Delegació de Catalunya: 38 esportistes i 8 entrenadors/es.
Medalles: 4 medalles d’or, 4 de plata,7 de bronze i 23 medalles de participació.

Esports: bàdminton, bàsquet femení, bàsquet masculí unificat, handbol unificat,
gimnàstica artística i gimnàstica rítmica.

Abu Dhabi va acollir del 14 al 21 de març els
Jocs Mundials Special Olympics amb més
de 7.000 atletes amb discapacitat
intel·lectual de 170 països diferents, 2.500
entrenadors i delegats i 20.000 persones
voluntàries. Els esportistes catalans van
formar part de la delegació de Special
Olympics España que estava formada per
106 esportistes.
Els esportistes de Special Olympics
Catalunya i de la Federació ACELL van
participar en diferents esports com
bàdminton, bàsquet femení, bàsquet
masculí
unificat,
handbol
unificat,
gimnàstica artística i rítmica. Tant el bàsquet
masculí com l’handbol es van disputar en la
modalitat unificada, és a dir, equips formats
per a persones amb i sense discapacitat.
L’experiència personal i esportiva de
participar en uns Jocs Mundials és molt
positiva per als esportistes amb DI. També
van tenir l’oportunitat de visitar Abu Dhabi o
Dubai i aprendre una nova cultura i conviure
amb altres delegacions de diferents països.
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El CAR i el Consolat
d’Emirats Àrabs amb la
delegació catalana (Març)
El Cònsol General d’Emirats Àrabs Units a
Barcelona, Mohamed Alshamsi i el director del
CAR de Sant Cugat, Ramon Terrassa, van
rebre una representació dels esportistes
catalans a les instal·lacions del CAR abans de
marxar a disputar els Jocs Mundials d’Abu
Dhabi.

HOMENATGE EN EL PALAU OLÍMPIC DE
BADALONA (Març)
Part de la delegació catalana que va participar en els Special Olympics World Games 2019 d’Abu
Dhabi van assistir en el partit que enfrontava a la Penya i al Cafés Candelas Breogán. Tots ells,
abans de començar el partit, van baixar a la pista per fotografiar-se amb el primer equip i rebre
l’homenatge que es mereixien per part de tot el públic assistent en el Palau Olímpic de Badalona.
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Recepció de benvinguda
al Museu Colet (Maig)
El Museu i Centre d’Estudis de l’Esport
Dr.Melcior Colet de Barcelona va ser l’escenari
de la recepció que el secretari general de
l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras,
va fer als esportistes catalans que van
competir en els últims Jocs Mundials Special
Olympics d’Abu Dhabi.
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TROFEU INTERNACIONAL
DE NATACIÓ ADAPTADA
A BARCELONA (Maig)
El CN Barcelona va acollir la quarta edició del Trofeu
Internacional de Natació Adaptada – Gran Premi
Diputació de Barcelona que va reunir esportistes
amb i sense discapacitat. 17 nedadors i nedadores
amb discapacitat intel·lectual hi van participar. Per
una banda, hi van participar nedadors amb paràlisi
cerebral, discapacitat física, visual i intel·lectual, i per
l’altra nedadors de la Federació Catalana de Natació
de les categories infantils, juniors i absolutes.

TROFEU ‘CAMPEONES’
DE BÀSQUET (Maig)
El Torneig de bàsquet “Campeones” a Coma-ruga va
acollir més d’un centenar d’esportistes. Hi van
participar diversos equips provinents de tot el territori
espanyol. Per part catalana, hi van competir
els SESE Spurs i l’Orange Stars AB Vendrell. Els
actors de la pel·lícula “Campeones” hi van ser
presents.

CAMPEONATO UNIFICADO
FUTBOL 7 A VILLARREAL
(Juny)
Més 250 participants entre esportistes, entrenadors i
jugadors provinents d’Andalusia, Aragó, Castella i
Lleó, Castella la Manxa, Ceuta, Extremadura, Regió
de Murcia, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Els
jugadors estaven repartits en 20 equips dels quals 5
eren femenins. El club representant català va ser el
Solc de Tarragona. El campionat es va disputar a les
instal·lacions de la Ciudad Deportiva Pamesa
Ceràmica i va ser organitzat per Special Olympics
España i pel Villareal CF.

13 | 42

JORNADA DE SALUT I
ESPORT: HÀBITS DE VIDA
SALUDABLE I
ALIMENTACIÓ (Juny)
L’Associació Esportiva Memorial Nacho Juncosa i
Special Olympics Catalunya es van unir per impulsar
unes jornades destinades a fomentar la pràctica i
hàbits de vida saludables a joves esportistes. Les
Pistes Universitàries de la UB de Barcelona va reunir
als 55 esportistes de les escoles de Nen Déu i ACIDH.
Van practicar quatre disciplines esportives diferents
(tennis, pàdel, bàsquet i futbol), dirigides per tècnics
especialitzats i per dos ex-esportistes professionals:
l’ex-tennista, Jordi Arrese i l’ex-jugador de bàsquet,
Roger Grimau. A més, també van participar en
un showcooking

TORNEIG LA CULTURA
DEL FUTBOL A ARLÉS (Juny)
12 futbolistes i entrenadors catalans van disputar el
trofeu internacional de futbol a França, a la població
d’Arlés, amb format unificat. (amb jugadors amb i
sense discapacitat intel·lectual). El combinat català va
finalitzar la competició en segona posició, davant
d’equips com Olympic de Marsella, ASSE1 de França,
Selection de Venetia d’Itàlia o el Mònaco C.F.

TORNEO NACIONAL DE
BALONCESTO
MASCULINO UNIFICADO
(Juny)
8 equips provinents de diverses comunitats
autònomes i formats per jugadors amb i sense
discapacitat van participar a El Masnou en la 3a edició
del campionat unificat organitzat per Special Olympics
España i la Fundació Ricky Rubio. La delegació
catalana es va endur la victòria davant la presència del
mateix Ricky Rubio, jugador de la NBA.
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TORNEIG UNIFICAT
SENSE LÍMITS DE
FUTBOL 7 EN EL
MEMORIAL FRANCESC
MARTÍNEZ DE FOIX
(Juny)
Aquest campionat futbolístic és un motiu més per
homenatjar la figura de Francesc Martínez de Foix.
L’Estadi Narcís Sala de l’UE Sant Andreu va ser de
nou on es va disputar el joc amb els equips amb
Seccions Special i amb jugadors unificats: la Unió
Esportiva Sant Andreu-Special TEB, la Penya
Special Barça, Special CE Europa-ACIDH i el Car
Special AEC Manlleu i el RCD Espanyol Special.

PAU GASOL ACADEMY
(Juny)
Prop d’una cinquantena d’esportistes de Special
Olympics Catalunya – ACELL van participar en la Pau
Gasol Academy. En el campus s’impareixen
entrenaments amb tècnics professionals, preparadors
físics i experts en nutrició. Una setmana de bàsquet,
hàbits saludables, diversió i formació en valors, al
costat dels millors esportistes de la història del
bàsquet, com és el Pau Gasol o Joan Carles Navarro.
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10è TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE
BARCELONA DE FUTBOL SALA
(Setembre)
Campionat de futbol internacional que té lloc durant les Festes de la Mercè de Barcelona. Deu anys
de futbol adaptat amb diferents equips d’arreu d’Europa i l’estat espanyol que han deixat moments
inoblidables.
L’activitat esportiva es completa amb la visita al FC Barcelona Experience i la rebuda al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona, des d’on les delegacions van gaudir de la jornada castellera. En
aquesta ocasió es va comptar amb la col·laboració de l’associació de voluntaris de “la Caixa”.
El CEM Mundet de Barcelona va ser l’escenari de la competició esportiva, que en format de lligueta,
va deixar aquesta classificació:
1.
2.
3.
4.

Special Olympics Catalunya
Unitts FCValència
ASD Pepo Team (Itàlia)
Watford FCEl (Gran Bretanya) més el premi Fair Play.
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PROGRAMA ‘MÁS QUE
TENIS’ AMB LA
FUNDACIÓN RAFA NADAL
(Novembre)
Quatre esportistes catalans van participar en la trobada
Más que Tenis que va tenir lloc a Manacor (Mallorca).
El campionat organitzat per Special Olympics España i
la Fundació Rafa Nadal, tenia com a objectiu promoure
la pràctica del tennis entre les persones amb
discapacitat intel·lectual. En total van ser uns 100
tennistes de tot l’Estat i també d’Hongria i Itàlia.

PRIMERA JORNADA
UNIFICADA D’HANDBOL
(Novembre)
La Lliga Catalana d’Handbol, organitzada per la
Federació ACELL, per a persones amb discapacitat
intel·lectual va modificar el seu funcionament i va
incorporar a persones sense discapacitat. La voluntat
és fomentar l’handbol i seguir apostant per l’esport
unificat per tal d’assolir la inclusió social, la integració i
la normalització de les persones amb discapacitat
intel·lectual, sense fer cap tipus de distinció.

INTERCANVI CULTURAL I
ESPORTIU AMB L’EQUIP
SUEC DEL HG RÅDSTRÖM
(Novembre)
L’equip de bàsquet HG Rådström de Suècia va visitar
Barcelona amb l’objectiu d’aprendre de ben a prop
diferents metodologies de bàsquet i clubs, a més, de
poder conèixer altres ciutats com Barcelona. L’equip
suec va jugar un partit amistós contra el SESE Portland,
van gaudir en directe d’un partit de la Penya de
Badalona, i amb el voluntariat de La Caixa van visitar el
museu i l’estadi del FCBarcelona.
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CAMPIONAT NACIONAL DE
NATACIÓ A ALBACETE
(Desembre)
Un total de 7 esportistes de l’Escola Alba de Reus i
Àngel Apasa d’Amposta van ser presents com a
representants catalans en el Campionat de natació a
Albacete amb un centenar d’esportistes més. Durant els
tres dies de competició es van disputar més de 50 sèries
de preliminars i finals en diferents estils com lliure,
papallona, esquena, braça i relleus.

TORNEIG SENSE LÍMITS
EN EL III MEMORIAL
FRANCESC MARTÍNEZ DE
FOIX
(Desembre)
L’Estadi Narcís Sala de l’UE Sant Andreu va tornar
acollir el Torneig Unificat de futbol 7 en el III Memorial
Francesc Martínez de Foix. Els equips formats amb
jugadors amb i sense discapacitat intel·lectual van ser:
UE Sant Andreu-TEB; Special CE Europa-ACIDH; La
Penya Special Barça i el RCD Espanyol Special.
L’equip guanyador va ser l’UE Sant Andreu-TEB. El
torneig té la voluntat de retre homenatge i recordar la
figura de Francesc Martínez de Foix, un dels grans
referents del sector de la discapacitat intel·lectual i de
l’esport inclusiu.

MASIA SOLIDÀRIA
(Tot l’any)
El FC Barcelona, la Fundació Barça, Special Olympics
Catalunya i la Federació ACELL s’uneixen per
sensibilitzar els esportistes de diferents seccions i
edats del club sobre causes socials i conscienciar-los
de la necessitat del compromís social i la solidaritat. A
la pràctica es fan intercanvis esportius entre clubs amb
esportistes amb DI i seccions del club FCB, es fan
xerrades i es fan entrenaments unificats.
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CAMPIONATS DE CATALUNYA
(Tot l’any)
Amb la col·laboració de Special Olympics Catalunya, la Federació ACELL, organitza diversos
campionats com els de Catalunya, Campionats Territorials o Lligues interclubs. Aquestes
competicions adaptades tenen lloc per tot el territori català i mouen un gran nombre d’esportistes,
familiars, voluntariat, etc. Per part de Special Olympics Catalunya es dona suport en comunicació,
difusió via xarxes socials, fotografia i diferents aspectes logístics.













Campionat Catalunya de Natació a Sabadell – 336 esportistes (Gener)
Campionat Catalunya d’Esquí a Porté-Puymorens – 35 esportistes (Febrer)
Campionat Catalunya de Futbol Sala a l’Hospitalet de Llobregat – 507 esportistes (Març)
Campionat Catalunya d’Atletisme Pista Coberta a Sabadell – 190 esportistes (Març)
Campionat Catalunya de Bàsquet a Parets del Vallès – 232 esportistes (Abril)
Campionat Catalunya de Ciclisme a Almacelles- 33 esportistes (Abril)
Campionat Catalunya de Natació a piscina descoberta a El Prat de Llobregat – 226 esportistes (Juny)
Campionat Catalunya de Vela a Blanes – 30 esportistes (Juny)
Campionat de Catalunya d’Atletisme a Tarragona – 200 esportistes (Octubre)
Campionat de Catalunya de Petanca a Parets del Vallès – 232 esportistes (Novembre)
Campionat de Catalunya d’hoquei interior, bàdminton, i tennis taula a Les Borges Blanques –
200 esportistes (Desembre)
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JORNADES ESCOLARS
(Tot l’any)
La competició escolar per a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual té lloc quatre vegades durant la
temporada esportiva. L’edat dels participants va de 8 a 20 anys i són quatre les disciplines que
practiquen: futbol sala, bàsquet, atletisme i natació. L’organització esportiva va a càrrec de la Federació
ACELL i Special Olympics Catalunya hi col·labora en tasques comunicatives i de difusió dels
esdeveniments. Cal afegir que a cada jornada escolar hi tenen lloc les proves adaptades per tal que tots
els esportistes amb discapacitat intel·lectual hi puguin participar.


Jornada Escolar de Futbol Sala a les instal·lacions de Meiland i CEM Mundet – 344 esportistes
(Març)
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Jornada Escolar Bàsquet a Sant Just Desvern – 450 esportistes (Abril)



Jornada Escolar d’Atletisme a Gavà – 554 esportistes (Maig)
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Jornada Escolar de natació a El Prat de Llobregat – 170 esportistes (Novembre)
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Proves populars
(Tot l’any)
L’esport l’entenem com una eina d’inclusió i integració. El fet de prendre part en proves com la Mitja
Marató de Barcelona o la Travessia del Port de Mataró promou des d’un punt de vista positiu la integració
a la societat de les persones amb discapacitat. Els atletes participen tant en les proves adaptades com
en els proves ordinàries juntament amb els atletes sense discapacitat.
Mitja Marató de Barcelona (Febrer)

Cursa La Maquinista (Juny)

Marató de Barcelona (Març)

Travessia pel Port Barcelona (Juny)

Travessa Port Mataró (Juliol)
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Cursa de la Mercè de Barcelona (Setembre)

Barcelona Triathlon Series (Octubre)

Cursa Jean Bouin de Barcelona (Novembre)

Cros de Sant Cugat (Novembre)
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HIPOTERÀPIA
(Tot l’any)
Els nens i nenes de l’Escola d’Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll des de l’any 2001 que tenen
l’oportunitat de seguir les classes d’hipoteràpia. En el mes de juny es fa la cloenda però les sessions
tenen lloc durant tot el curs escolar. En la cloenda, els nens van recórrer un petit circuit amb obstacles,
mostrant la seva destresa dalt del cavall i les habilitats guanyades durant les sessions del curs.
La hipoteràpia és molt beneficiosa a nivell físic, psicològic i social. Serveix com a teràpia de rehabilitació
per a persones amb diferents discapacitats físiques, intel·lectuals i conductuals, ja que augmenta i millora
el to muscular, l’equilibri, el control postural, la capacitat d’atenció i concentració i una major relaxació
aconseguida gràcies a la temperatura del cavall, i en general una millor condició física.

28 | 42

PROJECTE ESPORT A L’ESCOLA
(Tot l’any)
Gràcies a la Fundació Leo Messi es pot desenvolupar el projecte Esport a l’escola i s’han pogut firmar 22
convenis de col·laboració amb centres escolars d’educació especial. Se’ls facilita material adaptat,
beques als alumnes amb menys recursos i poden participar en les Jornades Escolars, contractar
personal especialitzat per realitzar entrenaments, transport adaptat, etc.
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Young Athletes Program
(Tot l’any)
El programa internacional Young Athletes “Joves Atletes”, destinat a nenes i nens de 2 a 8 anys ha pogut
augmentar de 4 escoles a 7 durant el 2019 a Catalunya. En total són 83 alumnes de centres d’educació
especial que segueixen aquest programa que fomenta el creixement físic i mental a través de diferents
activitats pre-esportives adaptades. Milloren la seva condició física i la seva psicomotricitat durant el curs
escolar i en la festa final ho poden mostrar als familiars i reben la seva medalla i diploma.
Les escoles d’educació especial que formen part del programa són: Escola Crespinell de Terrassa;
Escola Llar de Sant Josep de Lleida; Font del Lleó i Alba de Reus; Solc de Tarragona; Escola Sant
Gregori de Girona i Montserrat Montero de Granollers.
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04
ACTIVITATS SOCIALS
VISITA AL CIRCUIT DE
CATALUNYA DURANT TEST
F1 (Febrer-Març)
El Circuit de Barcelona – Catalunya va tornar a obrir les
seves portes per a viure des de ben a prop l’espectacle de
la Formula 1. Prop de 300 persones amb discapacitat
intel·lectual van gaudir dels Tests oficials des del 23 de
febrer fins a l’ 1 de març gràcies al Circuit de BarcelonaCatalunya i l’Associació Esportiva Activa’t. Van poder
visitar espais del Circuit que no acostumen a estar oberts
com el pàdoc, la terrassa o els boxes on les escuderies
com Ferrari o McClaren es preparen per a la competició.

DONACIÓ DE BICICLETES
A ESCOLES D’EDUCACIÓ
ESPECIAL (Abril)
L’empresa immobiliària Anticipa ha col·laborat amb la
donació de bicicletes a diferents escoles d’educació
especial vinculades a la Federació ACELL i a Special
Olympics Catalunya. Un total de 15 bicicletes, tant d’adults
com infantils, s’han repartit per algunes escoles de
Barcelona i Gavà.
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10ns PREMIS NACIONALS SPECIAL
OLYMPICS (Juny)
La pista central del CEM Mundet de Barcelona va ser el lloc escollit per a l’entrega dels 10ns
Premis Nacionals Special Olympics. Guardons que reconeixen a esportistes, associacions,
entitats i col·laboradors que donen suport als esportistes amb discapacitat intel·lectual i al
moviment Special Olympics i, també, a iniciatives solidàries i integradores.
A més dels premis, també es va acomiadar la temporada esportiva 2018-2019 de la Federació
ACELL amb la gran Festa Final de Temporada amb més premis i sortejos dedicats als esportistes.


Premi d’Honor Francesc Martínez de Foix per a Josep Pijoan i Roca.

Premi a la Iniciativa Solidària per a
Fundació Lilian Thuram.

Premi al Valor Esportiu Individual
Femení a Maria Mundó Raberg.
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Premi al Valor Esportiu Individual Masculí per
als bessons Marc i Raimon Aldabó.

Premi al Compromís Solidari per a Força
Lleida.

Premi a la Responsabilitat Social
Corporativa per a Manubens Advocats.

Premi al Valor Esportiu Col·lectiu per al Club
Esportiu l’Àngel APASA d’Amposta.
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PREGONERES A LES
FESTES DE GRÀCIA (Agost)
Quatre esportistes amb discapacitat intel·lectual del club
ACIDH de Barcelona van ser les pregoneres de les Festes
de Gràcia. Des del balcó del consistori de la Vil·la de
Gràcia van reivindicar el paper de la dona, l’esport i la
inclusió de les persones amb discapacitat. Les quatre
esportistes participen en les competicions de la Fed.
ACELL i Special Olympics: Cristina Pandis, Xènia Galtés,
Paola Manjón i Noèlia Bautista.

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA – 11 DE
SETEMBRE (Setembre)
Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL van
celebrar la Diada Nacional de Catalunya de l’Onze de
Setembre fent la tradicional ofrena floral al monument a
Rafael Casanova. La jornada va estar marcada per la
intensa pluja, però això no va afectar l’ofrena floral. Una
representació d’esportistes i directius de les dues entitats
van encapçalar la delegació, que es va unir amb els
màxims representants de les institucions de l’esport
català.

ACCÈS AL MILLOR
ESPORT (Tot l’any)
Un dels objectius de l’entitat és promoure activitats de
lleure com la visita al museu del FC Barcelona, accedir a
partits d’esport professional com partits de la Penya de
Badalona o visitar el Circuit de Catalunya. És molt
important tenir accés a les diferents instal·lacions
esportives com un aspecte més social i d’automotivació
per seguir fent esport.
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05
COMUNICACIÓ
La difusió de les activitats esportives i socials en què participem és un dels objectius de l’entitat per
tal de canviar les mirades envers les persones amb discapacitat intel·lectual. Les vies de comunicació
que s’utilitzen són :

· Comunicació externa: es realitzen convocatòries de premsa i enviament d’imatges
corresponents als mitjans de comunicació tant locals com nacionals per tots els
esdeveniments en què participem, organitzem i col·laborem.
· Comunicació online: xarxes socials com Twitter, Instagram i Facebook, Flickr, Youtube o
Vimeo per la difusió de les imatges. Les interaccions i els seguidors segueixen augmentant
any rere any.
· Pàgina web: www.specialolympics.cat
· Butlletí mensual: amb totes les notícies i agenda de les activitats que s’han de realitzar.
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06
AGRAÏMENTS
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c/ Hercegovina, 31
08006 Barcelona
www.specialolympics.cat
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