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“Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo,
deixeu-me ser valent en l’intent”

Jurament de l’esportista de Special Olympics

Imatge de portada: Mireia Vizcarro

Imatges: Josep Gil, Salvador Curcoll,  CEE Crespinell, CEE Alba i Font del Lleó de Reus, CEE Montserrat
Montero, CEE Llars de Sant Josep, CEE SOLC, José Miguel Esteller, Ramon Vilaseca, Jordi Marin, Alicia del
Valle, Escoles d’Educació Especial, Mireia Vizcarro.

Textos:  Montse Vilà i Mireia Vizcarro.
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Editorial
"Escriure l'editorial per la memòria de l'any
2020 de l'entitat."

Aquesta era la nota de l'alarma de la meva agenda, que
jo mateix havia programat i que es repetia de manera
incansable i puntual cada matí a les 08:32h.

De fet no em calia el recordatori, no me n'havia oblidat,
ho tenia present, molt present.

No sabia què escriure, no sabia ni tan sols com
començar.

Què dir? L'esport, la inclusió i l'activisme social queda en segon terme quan la salut passa per davant.

El primer record ha de ser per totes les persones que ens han deixat, víctimes d'aquesta maleïda
pandèmia i acompanyar en el dolor de la pèrdua a familiars i amics perquè, com no pot ser d'una altra
manera, també hem perdut a persones vinculades a la gran família de Special Olympics Catalunya.

Tots i totes hem patit d'una manera o altra les conseqüències d'aquesta situació global, però cal destacar
l'especial incidència que ha tingut en les persones amb discapacitat intel·lectual. Les mesures restrictives
imposades durant el confinament no van tenir en compte la seva especificitat i es va restringir el seu dret i
necessitat a dur a terme activitat física. Cal remarcar que més enllà dels beneficis per la salut física i
benestar emocional, l'esport és, a més, per a les persones amb alguns tipus de discapacitat intel·lectual
un mitjà de socialització imprescindible del qual se'ls va privar per errors de càlcul.

Des de Special Olympics Catalunya hem fet el que ha estat al nostre abast per mantenir la flama viva
entre els esportistes i els mitjans de comunicació a través de les xarxes socials.

La nostra entitat ha quedat ferida, hem hagut de prendre decisions difícils per sobreviure, com
abandonar la nostra seu social o posar el nostre equip en ERTO, renegociar acords i crear noves fórmules
per autofinançar-nos.

El cop ha estat dur però seguim ferms i fermes en les nostres conviccions, amb una junta directiva
renovada (ja a 2021) en plena pandèmia amb el compromís de seguir treballant per assolir els objectius
de l'entitat, adaptats al temps i necessitats d'avui.

Que la "nova normalitat" no ens faci oblidar que la normalitat ha de seguir sent discutida cada dia.

Salut

Sergi Grimau
President de Special Olympics Catalunya
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SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

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.

MISSIÓ:

○ Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també de les
seves famílies a través de la pràctica de l’esport i la participació en activitats de lleure.
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DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA - ABRIL 2020

La notícia és molt positiva, per una banda, perquè reconeix la feina que s’està realitzant per part de
l’entitat per una total integració de les persones amb discapacitat intel·lectual dins la societat mitjançant
l’esport, i per l’altra, els nostres col·laboradors i associats actuals i futurs podran gaudir d’uns beneficis
fiscals importants a partir de l’exercici 2020.

El règim fiscal establert en la Llei 49/2002 suposa l’aplicació de diferents avantatges de caràcter subjectiu
entre les que destaca l’aplicació de deduccions fiscals en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) en les donacions realitzades a Special Olympics Catalunya per
persones físiques i/o jurídiques.

L’obtenció d’aquest reconeixement és un incentiu fiscal per a totes aquelles entitats, empreses, o
persones que a títol personal volen que seguim impulsant totes aquelles activitats per millorar la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT: Sergi Grimau Gragera

VICEPRESIDENT 1er: Jordi Alavedra Comas
VICEPRESIDENT 2n: Albert Agustí García - Navarro
SECRETARI: Joan Lluís Monteys Ortiz
TRESORER: Ignasi Pietx Rusiñol
VOCALS: Jordi Romea Viñets

Xavier Ferré Giralt
Elionor Castillo Negre
Toni Fusté Piñol
Gregori Ortanobas Casas
Oriol Canals Vaquer
Guillem Llorens Gragera
Carlos Ortet Pérez
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UN ANY MARCAT PER LA COVID19
L’any 2020 ha sigut un any marcat per la pandèmia de la Covid19 i
on tota la societat s’ha vist afectada. Les persones amb
discapacitat intel·lectual són un grup en risc d’exclusió social i,
per tant, és un col·lectiu molt vulnerable que ha patit amb més
incidència la pandèmia. El fet de no poder fer esport ha sigut molt
perjudicial per a ells. Cal remarcar que l’esport no és només oci, és
salut i qualitat de vida, tant per a ells i elles com per les seves
famílies.

El primer trimestre de l’any es va poder desenvolupar de manera quasi total fins el 13 de març. Durant el
confinament total no hi va haver activitat física ni esportiva, només l’activitat que els esportistes podien
fer a casa seva o de manera virtual.

Durant el mes de setembre quan va començar l’activitat escolar alguns dels nostres projectes com el
Young Athletes Program o la teràpia assistida amb gossos va poder continuar en els mateixos centres
escolars. Totes les escoles es van adaptar a les mesures sanitàries anticovid i amb grups bombolla van
poder desenvolupar les sessions psicomotrius. Es van haver d’anul·lar 42 activitats (tant les organitzades
per Special Olympics Catalunya com en les que col·laborem).

Segons un estudi elaborat per Plena Inclusión (organització que representa a Espanya a les persones amb
discapacitat intel·lectual) sobre la incidència de la pandèmia de la Covid-19 en les persones amb
discapacitat intel·lectual, la situació d’alerta sanitària ha accentuat les situacions d’exclusió d’aquest
col·lectiu.

La situació per al col·lectiu ha empitjorat en les condicions de salut mental, cap possibilitat de
socialització, retrocés en els avenços socials que s’han obtingut durant aquests últims anys, problemes
de salut com la tendència a tenir sobrepès i altres patologies associades, tensió a nivell familiar, pèrdua
d’autoestima i autonomia o problemes de conducta. El fet de no participar en dinàmiques col·lectives i de
socialització pot comportar comportaments més agressius i intolerants.

6



D’aquesta manera, els serveis de suport a les persones amb DI, entre elles l’esport i l’oci, han de ser
considerats essencials. La tristesa o un estat d’ànim més baix, deteriorament físic o actituds d’aïllament
davant l’exterior, han sigut altres de les conseqüències negatives de la manca d’activitats i confinament.

L’objectiu és no retrocedir en la lluita dels drets individuals, que encara no han estat plenament assolits, i
donar mecanismes perquè puguin tenir una inclusió social activa com la resta de persones sense
discapacitat.
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CAMPIONATS ESPORTIUS
Gener-Març 2020

Special Olympics Catalunya col·labora en temes comunicatius en
diferents Campionats de Catalunya i Territorials organitzats per la
Federació ACELL.
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.

* A causa de l’Estat d’alarma provocat per la Covid19 es van haver de suspendre totes les competicions
esportives a partir del 13 de març.
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Es van poder disputar:

★ 18.01.2020 Campionat Territorial Tarragona de bàsquet a El Vendrell.
★ 26.01.2020 Campionat Catalunya de natació a Sabadell
★ 30.01.2020 Campionat Territorial Girona de bàsquet a Arbúcies
★ 08.02.2020 Campionat Territorial Lleida de bàsquet a Balaguer
★ 15.02.2020 Campionat Territorial Tarragona de futbol sala a Salou
★ 05.03.2020 Campionat Territorial Girona d'atletisme a Palafrugell
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PROVES POPULARS
Tot l’any

Els atletes amb discapacitat intel·lectual participen en diverses
proves populars tant en les proves adaptades com en les ordinàries,
fet que suposa un pas més d’integració i normalització del col·lectiu
a la societat, donant més visibilitat als esportistes amb discapacitat
intel·lectual.
Special Olympics Catalunya dona suport comunicatiu i  de difusió.
A causa de l’Estat d’alarma provocat per la Covid19 no s’han celebrat la majoria de curses.

16.02.2020 Mitja Marató de Barcelona

Un total de 3 atletes amb discapacitat intel·lectual van participar en la categoria ordinària
amb la resta de corredors. Van completar els més de 21km pels carrers de Barcelona.

19.09.2020 Cursa de la Mercè de Barcelona

Una edició marcada per la pandèmia de la covid19, finalment van ser 4 runners amb DI que
van participar-hi. Dos dels esportistes van participar en la prova de 10km i els altres dos a
l’adaptada de 2km.
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7.03.2020 Participació en el 5è. Trofeu Internacional de natació adaptada a Barcelona

Durant el cap de setmana del 7 i 8 de març, 14 nedadors i nedadores amb discapacitat
intel·lectual de l’Escola Esportiva ACELL van participar en aquest trofeu. Els 350 participants
van ser nedadors amb diferents discapacitats com paràlisi cerebral, discapacitat física, visual
i intel·lectual. Les proves on van prendre part van ser les de 100m i 50m esquena, 200m,
100m i 50m lliures, 100m i 50m braça i 50m papallona. Special Olympics Catalunya va
donar suport en termes comunicatius i difusió de l’activitat a les xarxes socials i pàgina web.
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JORNADES ESCOLARS
Febrer

Special Olympics Catalunya col·labora en les Jornades Escolars
organitzades per la Federació ACELL: futbol, atletisme, bàsquet i
natació per a nens i nenes de 8 a 20 anys.
Gràcies als convenis que els centres escolars signen amb Special Olympics Catalunya es poden oferir
beques als esportistes per poder participar a aquestes jornades. A més, també se’ls dona suport amb la
compra de material adaptat esportiu perquè puguin entrenar amb les màximes bones condicions. Special
Olympics Catalunya també en fa la comunicació i difusió d’aquests campionats escolars.

20.02.2020 Jornada Escolar de bàsquet a Sant Just Desvern

El Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua va acollir 310 nens i nenes amb discapacitat
intel·lectual de 8 a 20 anys  de 15 escoles d’educació especial provinents de tot Catalunya.

A causa de l’Estat d’alarma provocat per la Covid19 no es van poder celebrar les Jornades Escolars de
futbol, atletisme i natació.
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ESPORT A L’ESCOLA
Tot l’any

Special Olympics Catalunya amb la col·laboració de la Fundación
Leo Messi  dona suport a diferents projectes per apropar l’esport
als nens i nenes amb discapacitat intel·lectual.
En aquest 2020 s’han signat fins a 14 convenis amb centres d’educació especial de tot Catalunya per proporcionar
material adaptat i esportiu, beques per la participació a les jornades escolars, etc.

Tot i la Covid19 les escoles han pogut seguir en funcionament gran part del 2020, i d’aquesta manera els
alumnes han pogut seguir entrenant i practicant activitat física en els seus centres.
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19.02.2020 Visita de diferents grups en el Circuit de Catalunya en els Tests de Formula 1

385 persones amb discapacitat intel·lectual de 23 clubs i centres especials de treball van gaudir dels Tests oficials des
del 19 de febrer fins al 28 de febrer gràcies a la col·laboració del Circuit de Barcelona-Catalunya i l’Associació
Esportiva Activa’t. Special Olympics Catalunya hi ha participat en la logística de participants i enllaç amb els
organitzadors i la comunicació de l’esdeveniment.
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ESPORT A CASA
Març

Durant el confinament per la pandèmia els esportistes amb DI van
seguir entrenant des de casa seva. Molts d’ells i elles ens van
enviar vídeos i fotografies fent esport que va servir per
conscienciar a tothom de la importància de fer esport, tot i haver
d’estar a casa, i així fer-ne difusió als mitjans de comunicació i
xarxes socials.

Els esportistes i les seves famílies ens van fer arribar vídeos entrenant des de casa per conscienciar de la
importància de fer esport durant aquests dies. Més de 40 vídeos i fotografies són els que vam fer difusió a
xarxes socials, pàgina web i mitjans de comunicació.
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PAU GASOL ACADEMY
Juny

El campus de bàsquet organitzat per Pau Gasol ofereix un
programa d’entrenament impartit per tècnics professionals,
preparadors físics i experts en nutrició. Una de les categories
està destinada als esportistes amb discapacitat intel·lectual.

Una setmana on es va explicar als esportistes amb DI hàbits saludables, formació en valors,tècniques i
secrets del bàsquet. A la presentació online del Campus també hi van tenir veu dos dels esportistes de
Special Olympics.Enguany el campus es va desenvolupar de manera online degut a la Covid19.
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CREACIÓ DE L’EQUIP SPECIAL ÚNICS CERDANYA
Novembre

Únics Cerdanya és el nou equip format per jugadores i jugadors
amb discapacitat intel·lectual sota la direcció del Club
Llívia-Puigcerdà.
Per primera vegada la comarca de la Cerdanya comptarà amb un equip de bàsquet per a persones amb
discapacitat intel·lectual. Per a un total de 13 esportistes serà la primera ocasió que tindran per practicar
esport en grup i formar part de la filosofia de Special Olympics.

6.11.2020 Creació de l’equip Special ÚNICS Cerdanya
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TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS
Tot l’any

Teràpia als centres educatius de nens i nenes amb discapacitat
intel·lectual assistida amb gossos. Es treballen diferents
aspectes terapèutics que milloren les habilitats físiques i
mentals dels alumnes.

La presència del gos facilita una millor interacció i implicació a l’activitat millorant l’autoestima, la
comunicació verbal, habilitats socials, disminueix conductes disruptives i millora el seu dia a dia. L’escola
que actualment segueix les sessions és CEE Ramon Suriñach de Ripoll. Les sessions tenen lloc en horari
lectiu i en el mateix centre escolar.
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HIPOTERÀPIA
Tot l’any

Sessions específiques amb cavalls molt beneficioses a nivell físic,
psicològic i social. Milloren l’equilibri, el control postural, la
capacitat de concentració i una major relaxació gràcies a la
temperatura del cavall.

A l’hípica Niubó de Campdevol els alumnes aprenen a tenir cura del cavall, el netegen, el raspatllen, i
gràcies a les activitats específiques i adaptades milloren a nivell cognitiu, social i físic.
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YOUNG ATHLETES PROGRAM
Tot l’any

Programa internacional destinat a nens i nenes de 2 a 8 anys amb
DI. Mitjançant activitats psicomotrius els alumnes milloren les
seves capacitats físiques i cognitives. Milloren la seva qualitat de
vida així com la de les seves famílies.

Actualment són prop de 100 alumnes que segueixen el programa Joves Atletes de 7 escoles de tot
Catalunya: CEE Crespinell de Terrassa, CEE Alba i Font de Lleó de Reus, CEE Llars de Sant Josep de Lleida,
Consorci Sant Gregori de Girona, CEE Montserrat Montero de Granollers i SOLC de Tarragona.

Els hi donem la benvinguda al món esportiu adaptat de Special Olympics i reben la seva primera medalla.
Durant la pandèmia les escoles van poder seguir amb les sessions respectant els grups bombolla i les
mesures sanitàries anti Covid19.
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FÓRMULA 1
Febrer

385 persones van tenir l’oportunitat de gaudir del Circuit de
Barcelona-Catalunya durant els Tests oficials de la Fórmula 1.
Durant dues setmanes els diferents grups van veure de ben a
prop les grans escuderies del món del motor i van gaudir des de
dins aquest esport.
Gràcies a l’Associació Esportiva Activa't i al Circuit de Barcelona-Catalunya 23 clubs i centres especials de
treball van poder visitar el Circuit de Montmeló des de dins. Durant la visita exclusiva han pogut visitar
espais tancats al públic com el pàdoc, terrassa i boxes on han pogut fer-se fotografies amb els monoplaces.

Un dels nostres objectius és la inclusió dins la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual
mitjançant l’esport, i també poder oferir-los un accés a l’esport d’elit i professional.
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Seminari de formació Floorball (Setembre)

Jornada informativa sobre la nova modalitat
esportiva del Floorball de Special Olympics
internacional. Es va organitzar un seminari que
va acollir a entrenadors i entrenadores d’arreu de
Catalunya per tal de desenvolupar aquest esport
en els seus clubs i centres especials.

Col·laboració dels laboratoris MartiDerm (Desembre)

Els prestigiosos laboratoris catalans MartiDerm
van fer una donació de productes a Special
Olympics Catalunya. Els treballadors i
treballadores del TEB van gaudir d’aquests
obsequis per tenir cura i salut de la pell.

Un record especial a la Josi Llorens
El 19 de juliol ens va deixar la Josi Llorens.
Juntament amb el seu fill Francesc, es va dedicar
a buscar una integració sociolaboral garantint
un sou mínim interprofessional per les persones
amb DID i un accés a activitats esportives i d’oci,
vacances, activitats culturals, dret a habitatge,
etc. La Josi va contribuir que les persones amb
discapacitat intel·lectual tinguessin una vida
plena i amb tots els drets.
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COMUNICACIÓ

Un dels objectius de l'entitat és millorar les opinions, actituds i
comportaments socials vers les persones amb discapacitat
intel·lectual. D’aquesta manera, la comunicació i difusió de les
activitats que organitzem o en les que participem és essencial.

Les xarxes socials de l’entitat són: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube,
Flickr.

Tota la informació s’envia mitjançant el butlletí mensual.

La pàgina web s’actualitza amb tota la informació i activitats periòdicament.

Enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació.
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AGRAÏMENTS
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