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Els JOCS SPECIAL OLYMPICS han registrat 647 impactes en premsa en el període que va del entre el 1 de Setembre i el 12 d’Octubre de 2018. El valor econòmic

acumulat d’aquests impactes ascendeix a 1.363.722,64 €, amb un valor mitjà per noticia de 2.107,76 € . L'audiència acumulada és de 71.110.370 lectors.

Un 64 % de les notícies ha aparegut en mitjans digitals i un 28% en la premsa impresa. El percentatge restant correspon a teletipus d’agència i a mitjans

audiovisuals.

La distribució de les informacions ha estat irregular al llarg de del període i es concentren al voltant dels dies de celebració de l’esdeveniment. L’arribada de la

torxa olímpica i la presentació de l’anunci promocional han estat els fets amb més presència mediàtica els dies previs.

Si atenem a la cobertura, la majoria de les informacions ha estat publicada a mitjans d’abast regional i local (62%), mentre un 27% ho ha estat en mitjans d’altres

països, principalment del Principat d’Andorra. Dins del territori de l’Estat, els mitjans de Catalunya sumen el 60% del total dels impactes.

El Periódic d’Andorra és la capçalera que ha publicat més informacions sobre el festival, mentre TV3 és el mitjà que suma un major valor publicitari, gairebé un

20% del total acumulat.

Per temàtica, la majoria dels mitjans –tres de cada quatre- que ha publicat informació sobre els Jocs és d’Informació general. Aquests mitjans són també els que

més valor econòmic aporten al total, seguits dels esportius.

IMPACTES AUDIÈNCIA VALOR

647 71.110.370 1.363.722,64 €
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La premsa digital representa gairebé dos de cada tres impactes recollits i el 42%

del valor publicitari acumulat. Els mitjans audiovisuals, no obstant sumar només

el 7% de les aparicions, representen el 45% del total del valor publicitari.

TIPUS TOTAL IMPACTES AUDÈNCIA TOTAL VALOR

Agències 9 0 0,00 €

Mitjans digitals 411 46.785.770 113.810,00 €

Premsa impresa 184 3.032.000 164.651,64 €

Ràdio 25 4.829.600 512.805,00 €

TV 18 16.463.000 572.456,00 €

TOTAL 647 71.110.370 1.363.722,64 €
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COBERTURA TOTAL DE IMPACTOS AUDIENCIA VALOR ECONÓMICO

Internacional 174 2.954.070 43.671,00 €

Local 128 3.289.993 32.030,00 €

Nacional 71 38.696.208 426.815,00 €

Regional 274 26.170.099 861.206,64 €

TOTAL 647 71.110.370 1.363.722,64 €

La premsa d’abast local y regional destaca clarament sobre la resta, amb un 62%

del total de mencions i el 65,5% del valor publicitari acumulat. La cobertura

nacional, que per nombre d’impactes representa un 11%, suma el 31% del valor;

mentre que la internacional, amb un 27% de les aparicions, només representa un

3,2% del valor, a causa de les baixes tarifes publicitàries d’aquests mitjans.
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De la premsa de dins de l’Estat, la catalana destaca amb contundència per sobre de la 

resta de territoris per nombre de notícies publicades, però sobre tot per la diferència 

pel que fa al valor publicitari d’aquests impactes. 

De la premsa internacional, l’andorrana representa el 88,5% dels impactes i del valor 

econòmic.

TERRITORI IMPACTES VALOR

Catalunya 390 967.894,64 €

Andorra 154 9.508,00 €

Illes Balears 7 815,00 €

Castilla La Mancha 3 558,00 €

Comunidad de Madrid 3 95,00 €

Castilla y León 1 24,00 €

TOTAL GENERAL 558 978.894,64 €
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IMPACTES PER TEMÀTICA DEL MITJÀ
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Els mitjans generalistes són els més notícies han publicat sobre els Jocs.

Els esportius, malgrat només haver publicat el 6% de les notícies,

representen gairebé un terç de l’acumulat publicitari.

TEMÀTICA IMPACTES AUDIÈNCIA VALOR

Informació general 497 50.043.704 862.614,64 €

Social 45 1.262.423 10.586,00 €

Esports 38 16.133.111 445.005,00 €

Societat 22 2.716.922 34.484,00 €

Comunicació 18 84.660 1.008,00 €

Economia 15 370.349 3.679,00 €

Cultura i oci 7 488.760 6.185,00 €

Empresa 4 2.840 96,00 €

TIC 1 7.601 65,00 €

TOTAL GENERAL 647 71.110.370 1.363.722,64 €
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PRINCIPALS MITJANS PER NOMBRE D’IMPACTES
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El Periòdic d’Andorra és el mitjà que més impactes ha generat, juntament amb Andorra Difusió. Dels mitjans nacionals, els principals per nombre de notícies han estat

el Diari de la Discapacitat i el portal ccma.cat.
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PRINCIPALS MITJANS PER VALOR ECONÒMIC
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Per valor publicitari, destaca la suma de les aparicions a TV3, mentre Esport3 es situa en segon lloc gràcies a la retransmissió de la cerimònia inaugural dels Jocs.
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CRONOLOGIA DELS IMPACTES
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La distribució dels impactes al llarg del termini ha estat irregular, amb moments d’alta concentració de notícies coincidint amb l’arribada de la torxa olímpica a

Catalunya i la presentació de l’anunci promocional a finals de setembre; i, sobre tot, la inauguració i celebració de l’esdeveniment el primer cap de setmana d’octubre.
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ANNEX

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

20minutos.es 2 29.078,00 €

aeiou.pt 1 31,00 €

Agència Catalana de Notícies 5 185,00 €

Ajuntament de Badalona 1 37,00 €

Ajuntament de Cardedeu 1 24,00 €

Ajuntament de Castellví de Rosanes 3 72,00 €

Ajuntament de Girona 1 178,00 €

Ajuntament de Granollers 2 64,00 €

Ajuntament de Mataró 4 112,00 €

Ajuntament de Tarragona 1 62,00 €

Ajuntament de Teià 1 24,00 €

AMPA CEE Font de l'Abella 1 25,00 €

Andorra Difusió 31 744,00 €

Ara 5 5.300,00 €

Ara Andorra 16 396,00 €

ARA Balears 5 290,00 €

ara.cat 4 10.694,00 €

Área Badalona 1 24,00 €

AS 3 36.306,00 €

as.com 2 109.540,00 €

Balaguer Televisió 5 120,00 €

Barcelona Digital 24 Horas 7 168,00 €

Betevé 5 1.526,00 €

Bisbat d'Urgell 1 24,00 €

Blogarama 1 26,00 €

Bolsamanía Argentina 1 24,00 €

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

Bolsamanía Chile 1 24,00 €

Bolsamanía Colombia 1 24,00 €

Bolsamanía Mexico 1 24,00 €

Bolsamanía Perú 1 24,00 €

bolsamania.com 2 3.367,00 €

Bom dia 1 24,00 €

BOM DIA Luxemburgo 2 48,00 €

Bon Dia Andorra 8 1.466,94 €

bondia.ad 7 168,00 €

Cadena SER Catalunya 1 18.150,00 €

cadenaser.com 2 8.358,00 €

Canal 3/24 3 7.700,00 €

Canal Ajuntament 2 48,00 €

Capgros.com 2 48,00 €

Catalan News 1 88,00 €

Catalunyapress.cat 10 240,00 €

CatRadio 8 40.560,00 €

ccma.cat 23 150.218,00 €

Club Balonmano Granollers 1 24,00 €

CNA Catalan News Agency 1 24,00 €

Conselh Generau d'Aran 2 48,00 €

Diari d'Andorra 24 4.923,06 €

Diari de Girona 1 141,00 €

Diari de la Discapacitat 28 672,00 €

Diari de Tarragona 1 398,00 €

Diari Més Digital (ES) 1 65,00 €



ANNEX

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

Diari Més Ebre 1 24,00 €

diariandorra.ad 16 1.210,00 €

diaridetarragona.com 3 702,00 €

diarimes.com 1 55,00 €

Diario de Mallorca 1 62,00 €

Diario La Grada 1 917,00 €

Diario La Mancha 1 24,00 €

diariodemallorca.es 1 463,00 €

diariosigloxxi.com 2 63,00 €

Diputació de Barcelona 1 24,00 €

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials 1 45,00 €

eixdiari.cat 1 29,00 €

El 9 Esportiu 6 2.355,00 €

El 9 Nou 8 5.519,64 €

El Mundo Deportivo 2 1.064,00 €

El Nacional.cat ES 1 35,00 €

El Periòdic d'Andorra 35 192,00 €

El Periódico 2 5.952,00 €

El Periódico en Català 2 3.794,00 €

El Punt Avui 4 3.230,00 €

El Segre 20 8.739,00 €

El Segre en Català 20 8.852,00 €

Electro Imagen 1 24,00 €

elmon.cat 1 931,00 €

elnacional.cat 1 5.733,00 €

elperiodico.cat 2 902,00 €

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

elperiodico.com 5 40.020,00 €

Empordà 9 1.112,00 €

Enredando 1 24,00 €

Esport 3 2 238.275,00 €

Europa Press 9 0,00 €

europapress.es 8 31.248,00 €

forum.ad 17 408,00 €

gencat.cat 7 289,00 €

gentedigital.es 3 95,00 €

Grup Pere Mata 1 24,00 €

Hora Nova 3 189,00 €

Interbusca 1 173,00 €

La Ciutat 2 48,00 €

La Comarca de Puertollano 1 237,00 €

La Mañana 11 3.601,00 €

La Mañana Digital 5 120,00 €

La Vanguardia 4 11.900,00 €

La Vanguardia en català 5 21.121,00 €

lavanguardia.es 4 84.156,00 €

L'Informador 2 0,00 €

Lleida.com 3 72,00 €

MARKET VISION 1 24,00 €

Marron y Blanco 1 24,00 €

Mataró Audiovisual 5 120,00 €

Mataró Audiovisual A la carta 6 308,00 €

Més Tarragona 3 3.927,00 €



ANNEX

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

MiCiudadReal 1 297,00 €

MSN ES 2 6.062,00 €

MSN Latino 1 7.988,00 €

mundodeportivo.com 1 24.193,00 €

Nació Ripollès 1 790,00 €

Nació Tarragona 1 327,00 €

naciodigital.cat 1 1.004,00 €

Náutica Digital 1 24,00 €

Notícies i última hora al 324 5 155,00 €

Nova Ràdio LLoret 2 48,00 €

OndaCero Catalunya 2 1.100,00 €

Osona.com 2 1.659,00 €

PLA D'URGELL TV 1 24,00 €

plaestanydigital.cat 1 24,00 €

Public ES 3 72,00 €

RAC 1 11 54.000,00 €

rac1.org 2 2.281,00 €

Ràdio 4 3 0,00 €

Ràdio Balaguer 2 48,00 €

Ràdio Calella Televisió 1 24,00 €

Ràdio Tàrrega 1 24,00 €

Radioarenys 3 72,00 €

RCD Espanyol 6 172,00 €

Regió 7 10 1.916,00 €

regio7.cat 9 1.266,00 €

Reus.cat 1 24,00 €

PUBLICACIÓ IMPACTES VALOR

reusdigital.cat 3 72,00 €

rubitv.cat 1 24,00 €

Sant Just Desvern 1 24,00 €

segre.com 11 1.799,00 €

Shafaqna Spain News 4 96,00 €

social.cat 1 24,00 €

social.europapress.es 5 9.461,00 €

sonitrón 1 24,00 €

Sport 8 32.015,00 €

tarragona21.com 2 48,00 €

tarragonadigital.com 2 48,00 €

territoris.cat 1 24,00 €

The Hindu 1 25.760,00 €

The World News 1 24,00 €

TotMarató.cat 5 120,00 €

Tramuntana-TV 2 48,00 €

Tv - TAC 12 1 62,00 €

TV Girona 1 24,00 €

TV3 11 265.750,00 €

Ua1 2 48,00 €

vilanova.cat 1 41,00 €

Vilapress 1 24,00 €

vilaweb.cat 2 4.000,00 €

www.calella.cat 1 24,00 €

xarxanet.org 4 140,00 €

youtube.com 1 0,00 €

TOTAL GENERAL 647 1.363.722,64 €
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Medio: ccma.cat, Audiencia: 425.832, Valor: 6.473€



La antorcha del Special Olympics llega a Barcelona 95
Medio: elperiodico.com, Audiencia: 769.944, Valor: 7.969€

Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a edició dels Jocs Special 96
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

Més de 200 persones ballen al flashmob promocional de la cursa En marxa pe 97
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

La FCEDF participarà en dos esdeveniments amb motiu de la Setmana Euro 98
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

21 años con Sarrià (solo) en la memoria 99
Medio: As, Audiencia: 872.000, Difusion: 133.503, Valor: 13.297€

La Seu d'Urgell acollirà 1.500 esportistes en els onzens Special Olympics 100
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 140€

La torxa dels Jocs Special Olympics recorre aquest diumenge els carrers d 101
Medio: Ajuntament de Badalona, Audiencia: 2.971, Valor: 37€

La torxa olímpica a Mataró 102
Medio: TotMarató.cat, Audiencia: 1.299, Valor: 24€

La torxa dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell- Andorra la Vella pass 103
Medio: Ajuntament de Mataró, Audiencia: 2.624, Valor: 28€

La torxa dels Jocs Special Olympics ja ha iniciat el camí fins a Andorra 104
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.266, Valor: 24€

Calella. La torxa dels Special Olympics passa per Calella 105
Medio: Canal Ajuntament, Audiencia: 111, Valor: 24€

Figueres rebrà la flama dels Special Olympics el dijous 27 de setembre 106
Medio: Tramuntana-TV, Audiencia: 223, Valor: 24€

La antorcha del Special Olympics llega a Barcelona 107
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 37, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics 2018 arriba a Barcelona 108
Medio: Betevé, Audiencia: 15.415, Valor: 146€

La torxa dels Special Olympics arribarà a Mataró 109
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.825, Valor: 51€

La flama dels Special Olympics tornarà a Figueres el 27 de setembre 110
Medio: Empordà, Audiencia: 3.107, Valor: 25€

La torxa dels Special Olympics arribarà a Mataró 111
Medio: Mataró Audiovisual, Audiencia: 668, Valor: 24€

Special Olympics en marxa 112
Medio: segre.com, Audiencia: 11.134, Valor: 161€

La flama dels Jocs arrenca a Barcelona 113
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.052, Valor: 74€

Cent vehicles  participen al Ral·li  d'Andorra Històric 114
Medio: El Periòdic d ' Andorra



La flama dels Jocs inicia el  camí cap a Andorra la Vella 114
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Puado aviva la llama de los Juegos Special Olympics 115
Medio: as.com, Audiencia: 3.842.119, Valor: 54.174€

La Mercè anirà en metro 117
Medio: El Periódico en Català, Audiencia: 177.000, Difusion: 34.104, Valor: 3.270€

La Mercè irá en metro 118
Medio: El Periódico, Audiencia: 462.000, Difusion: 87.706, Valor: 5.247€

pròrroga 119
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 83€

Barcelona recibe la  antorcha de los Juegos 120
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 236€

Special Olympics en marcha 121
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 462€

Special Olympics en marxa 122
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 443€

La llama de los Special Olympics iluminará el Maresme 123
Medio: lavanguardia.es, Audiencia: 2.020.413, Valor: 20.810€

La flama dels Jocs inicia el camí cap a Andorra la Vella 124
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 37, Valor: 24€

La Generalitat reconeix Oriol Ruiz entre els millors esportistes de l'Alt Pirin 125
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

La torxa dels Jocs Special Olympics recorre aquest diumenge els carrers d 126
Medio: Área Badalona, Audiencia: 74, Valor: 24€

Puado aviva la llama de los Juegos Special Olympics 127
Medio: MSN ES, Audiencia: 237.953, Valor: 2.998€

fOrmADA EN CASA 128
Medio: Diario la Grada, Valor: 917€

The torch of  the Games is  getting closer  to Andorra 129
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Andorras recent results can give  them a top FIFA ranking spot 129
Medio: El Periòdic d ' Andorra

El Club Esportiu El Vilar d'ASPRONIS portarà el foc olímpic dels Jocs Speci 130
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

El 'pichichi' alevín  del Espanyol que  no daba el salto 131
Medio: As, Audiencia: 872.000, Difusion: 133.503, Valor: 11.425€

Objectiu: fer els Jocs a Mataró el 2022 132
Medio: TotMarató.cat, Audiencia: 1.299, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics, a Mataró 133
Medio: TotMarató.cat, Audiencia: 1.299, Valor: 24€



Pas Torxa Special Olympics per Mataró 134
Medio: Ajuntament de Mataró, Audiencia: 2.624, Valor: 28€

'Special Olympics', un moviment global per a la revolució inclusiva 135
Medio: xarxanet.org, Audiencia: 4.129, Valor: 35€

Més de 1.600 atletes a punt per participar en els Jocs Special Olympics 137
Medio: xarxanet.org, Audiencia: 4.129, Valor: 35€

Marina Gòmez: Els Special Olympics contemplen a la seva filosofia la import 138
Medio: xarxanet.org, Audiencia: 4.129, Valor: 35€

Manoli Cabello: Col·laborar com a voluntària en els Special Olympics és un 140
Medio: xarxanet.org, Audiencia: 4.129, Valor: 35€

Crida als urgellencs per viure en primera persona l'esperit dels Jocs Specia 142
Medio: forum.ad, Audiencia: 594, Valor: 24€

Pere Aragonès presideix el pas de la torxa dels Special Olympics per Calell 144
Medio: Ràdio Calella Televisió, Audiencia: 2.301, Valor: 24€

Batalla fa una crida als ciutadans a implicar-se en els Jocs Special Olympic 145
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.266, Valor: 24€

L'Ajuntament de la Seu d'Urgel fa una crida a implicar-se als Special Olymp 147
Medio: La Mañana Digital, Audiencia: 371, Valor: 24€

Batalla veu en els Special Olympics una oportunitat única per a la Seu 150
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.004, Valor: 24€

Arriba a Barcelona la flama dels Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i 151
Medio: gencat.cat, Audiencia: 4.083, Valor: 41€

Implicació en els Special 152
Medio: segre.com, Audiencia: 11.134, Valor: 161€

Implicación en los Special 153
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 927€

Implicació en els Special 155
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 803€

Implicació en els Special 156
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 37, Valor: 24€

La flama més especial torna a Figueres 157
Medio: Hora Nova, Audiencia: 20.000, Difusion: 1.732, Valor: 138€

Special Olympics Catalunya, campió 158
Medio: Shafaqna Spain News, Audiencia: 1.838, Valor: 24€

MISCELANEA PUBLICITAT 159
Medio: Empordà, Valor: 763€

La flama dels Special Olympics torna a Figueres 160
Medio: Empordà, Valor: 121€

Carles Puyol fa una crida a la participació als Jocs Special Olympics 161
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 37, Valor: 24€



La torxa dels Special Olympics passarà per Lloret amb la col·laboració d'esp 162
Medio: Nova Ràdio LLoret, Audiencia: 334, Valor: 24€

Connexió arribada torxa Special Olympics 163
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.825, Valor: 51€

La flama més especial torna a Figueres 164
Medio: HORA NOVA, Audiencia: 148, Valor: 24€

La torxa dels Special Olympics no està sola en el seu pas per Mataró 165
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.825, Valor: 51€

Connexió torxa Special Olympics 166
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.825, Valor: 51€

La torxa dels Jocs Special Olympics 2018 arribarà demà a Girona 167
Medio: Ajuntament de Girona, Audiencia: 12.248, Valor: 178€

Membres de FEDAMAR porten la torxa olímpica dels Special Olympics 168
Medio: Radioarenys, Audiencia: 74, Valor: 24€

Carles Puyol també s'uneix a la crida per fomentar la participació en els Sp 169
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.266, Valor: 24€

La torxa dels Special Olympics no està sola en el seu pas per Mataró 170
Medio: Mataró Audiovisual, Audiencia: 668, Valor: 24€

Special Olympics Catalunya, campió 171
Medio: The World News, Audiencia: 1.938, Valor: 24€

BREUS 172
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 437€

Comença l'espectacle  del rugbi català 173
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 3.403€

Brasil torna a Andorra  el primer resultat Andorra perd per 0 a  3 contra Turq 174
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Carles Puyol mostra la seva faceta més solidària amb els Special Olympics 175
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.002, Valor: 24€

La Seu convida els veïns a viure amb intensitat els Jocs Special Olympics 176
Medio: regio7.cat, Audiencia: 13.847, Valor: 138€

Carles Puyol muestra su faceta más solidaria con los Special Olympics 177
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.002, Valor: 24€

El matí de Catalunya Ràdio entrevista Damià Calvet, conseller de Territori i S 178
Medio: ccma.cat, Audiencia: 425.832, Valor: 6.473€

El tierno espot de los Special Olympics que protagoniza Puyol 179
Medio: elperiodico.com, Audiencia: 769.944, Valor: 7.969€

Carles Puyol protagoniza el espot de los Jocs Special Olympics 18 180
Medio: elperiodico.com, Audiencia: 769.944, Valor: 7.969€

La Seu convida els veïns a viure amb intensitat els Jocs Special Olympics 181
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 157€



La Flama dels Special Olympics, en imatges 182
Medio: TotMarató.cat, Audiencia: 1.299, Valor: 24€

Carles Puyol, protagonista del darrer espot dels Special Olympics 183
Medio: La Mañana Digital, Audiencia: 371, Valor: 24€

Una vintena d'esportistes amb discapacitat intel·lectual porten la torxa dels 184
Medio: Nova Ràdio LLoret, Audiencia: 334, Valor: 24€

La Torxa dels Special Olympics arriba a Barcelona 185
Medio: Diputació de Barcelona, Audiencia: 111, Valor: 24€

Estem en un bon moment anímic, però ara ve un altre rival complicat 186
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 734€

La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a Tarragona 187
Medio: tarragona21.com, Audiencia: 2.672, Valor: 24€

La torxa dels Special Olympics passa per Reus aquest divendres 188
Medio: reusdigital.cat, Audiencia: 1.670, Valor: 24€

el deportivo prepara la cita pendiente de sus lesionados 189
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 4.453€

La torxa dels Special Olympics recorrerà els carrers de Tarragona i Reus 190
Medio: diarimes.com, Audiencia: 6.825, Valor: 55€

La Diputación, con los Special Olympics  Insignia de la Federación a Imma 191
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 103€

Special Olympics muestra al Carles Puyol más solidario 192
Medio: mundodeportivo.com, Audiencia: 1.772.375, Valor: 24.193€

Núria: Els dies previs als Special Olympics es viuen amb molta il·lusió, vols 193
Medio: ccma.cat, Audiencia: 425.832, Valor: 6.473€

Special Olympics muestra al Carles Puyol más solidario 194
Medio: Shafaqna Spain News, Audiencia: 1.838, Valor: 24€

Eusebio fa l'últim relleu a Girona de la torxa dels Specials Olympics 195
Medio: Diari de Girona, Audiencia: 34.000, Difusion: 5.523, Valor: 141€

La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís i suport amb els Jocs Sp 196
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

L'excapità del FC Barcelona, Carles Puyol, protagonitza l'espot promociona 197
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

El grup escènic Al Trot Teatre presenta l'espectacle 'Camins forçats' al Cen 198
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a Tarragona 199
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 37, Valor: 24€

Reus acull diumenge el pas de la Torxa Special Olympics pels carrers de la 200
Medio: Reus.cat, Audiencia: 1.453, Valor: 24€

Tertúlia esportiva: La punxada del Barça a la Lliga i l'emoció dels Special 201
Medio: Notícies i última hora al 324, Audiencia: 1.938, Valor: 31€



La antorcha de los Special Olympics recorrerá las calles de Tarragona y R 202
Medio: Diari Més Digital (ES), Audiencia: 7.601, Valor: 65€

Pas de la torxa dels Jocs Special Olympics per Girona 203
Medio: AMPA CEE Font de l'Abella, Audiencia: 5.072, Valor: 25€

La torxa dels Jocs Special Olympics arriba demà a Granollers 204
Medio: Ajuntament de Granollers, Audiencia: 1.857, Valor: 32€

La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a Tarragona 205
Medio: Ajuntament de Tarragona, Audiencia: 4.393, Valor: 62€

La flama dels Special Olympics arriba a Figueres 206
Medio: Empordà, Audiencia: 3.107, Valor: 25€

La torxa dels Jocs Special Olympics il·luminarà els carrers de Reus 207
Medio: tarragonadigital.com, Audiencia: 594, Valor: 24€

La Diputació de Tarragona aprova inversions superiors als 14 milions en car 208
Medio: reusdigital.cat, Audiencia: 1.670, Valor: 24€

Una campanya de micromecenatge busca ajuda per als Special Olympics 209
Medio: regio7.cat, Audiencia: 13.847, Valor: 138€

La Diputació aprova un nou càrrec com a diputat delegat de la Presidència 210
Medio: tarragona21.com, Audiencia: 2.672, Valor: 24€

La Diputación pide un crédito para mejorar carreteras 212
Medio: diaridetarragona.com, Audiencia: 23.382, Valor: 234€

El Club Esportiu Alba competirà amb quinze atletes als Special Olympics 213
Medio: segre.com, Audiencia: 11.134, Valor: 161€

La Diputació inverteix en carreteres, equipaments i serveis assistencials 214
Medio: tarragonadigital.com, Audiencia: 594, Valor: 24€

La Diputació destinará 14,3 millones a mejorar carreteras y a impulsar nuev 215
Medio: diaridetarragona.com, Audiencia: 23.382, Valor: 234€

La Diputació destinará 14,3 millones a mejorar carreteras y a impulsar nuevo 216
Medio: diaridetarragona.com, Audiencia: 23.382, Valor: 234€

La torxa dels Special  Olympics passarà per  Tarragona i Reus 217
Medio: Més Tarragona, Difusion: 24.272, Valor: 614€

AMPLIACIÓ:La Diputació de Tarragona aprova un nou càrrec com a diputat 218
Medio: vilaweb.cat, Audiencia: 190.211, Valor: 1.978€

La torxa   dels Special  Olympics arriba   a Granollers 220
Medio: El 9 Nou, Valor: 190€

El Club Esportiu Alba competirá con 15 atletas en los Special Olympics 221
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 129€

El Club Esportiu Alba competirà amb quinze atletes als Special Olympics 222
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 127€

Sergi Grimau: Tots els esportistes dels Special Olympics estan molt il·lusio 223
Medio: ccma.cat, Audiencia: 425.832, Valor: 6.473€



La Diputació de Tarragona aprueba el cargo de diputado delegado de Pres 224
Medio: lavanguardia.es, Audiencia: 2.020.413, Valor: 20.810€

Una campanya de micromecenatge busca ajuda per als Special Olympics 226
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 83€

Enric Campdelacreu, 28 anys  treballant al Bon Preu 227
Medio: El 9 Nou, Valor: 229€

Demà dissabte, recorregut i marxa de la torxa d'Special Olympics per #santj 228
Medio: Sant Just Desvern, Audiencia: 334, Valor: 24€

Quatre jugadors del CE Horitzó, presents als Special Olympics 2018 229
Medio: rubitv.cat, Audiencia: 2.487, Valor: 24€

ADDA participarà enes sòns tresaus Jòcs Specials Olympics 230
Medio: Conselh Generau d'Aran, Audiencia: 297, Valor: 24€

La Diputació de Tarragona aprova noves inversions en carreteres, equipamen 232
Medio: La Ciutat, Audiencia: 668, Valor: 24€

ERC i la CUP rebutgen la creació del nou càrrec de Quim Nin a la Diputació 233
Medio: Nació Tarragona, Audiencia: 34.739, Valor: 327€

La Diputació de Tarragona aprova noves inversions en carreteres, equipamen 235
Medio: Canal Ajuntament, Audiencia: 111, Valor: 24€

Torxa dels Special Olympics 2018 236
Medio: Ajuntament de Granollers, Audiencia: 1.857, Valor: 32€

La Diputació de Tarragona aprova inversió de 800.000, en carreteres, equipa 237
Medio: Diari Més Ebre, Audiencia: 817, Valor: 24€

L'equip d'hoquei de Prodis aconsegueix els estics que necessitava per com 238
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 223, Valor: 24€

El Figueres recupera el pitxitxi Xavi Ferrón, que debutarà contra el Reus B 239
Medio: Empordà, Audiencia: 3.107, Valor: 25€

Emotiva rebuda de la torxa dels Special Olympics a Figueres 240
Medio: Tramuntana-TV, Audiencia: 223, Valor: 24€

Els voluntaris dels Jocs Special Olympics reben les indicacions perquè tot est 241
Medio: forum.ad, Audiencia: 594, Valor: 24€

Els voluntaris es preparen perquè els Jocs Special Olympics siguin un èxit 242
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.266, Valor: 24€

Del patiment a l'èxtasi en l'estrena al Poliesportiu 243
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.281, Valor: 24€

Els voluntaris dels Special Olympiucs comencen a treballar 244
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.004, Valor: 24€

Els voluntaris dels Special Olympics comencen a treballar 245
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.004, Valor: 24€

pròrroga 246
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 104€



Specials visibles 247
Medio: ara.cat, Audiencia: 242.195, Valor: 2.688€

Specials visibles 248
Medio: ARA Balears, Audiencia: 8.345, Valor: 58€

La torxa dels Special Olympics es deixa veure per Tarragona 250
Medio: Tv - TAC 12, Audiencia: 5.938, Valor: 62€

La torxa d'Special Olympics recorrerà Andorra la Vella el matí de dijous 4 d 251
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Nou uniforme per als representants andorrans dels Special Olympics 253
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Comença la setmana més dura  del MoraBanc amb tres partits 254
Medio: El Periòdic d ' Andorra

A ISTANBUL SENSE POR 255
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 311€

La torxa dels Special Olympics  il·lumina el Camp de Tarragona 256
Medio: Més Tarragona, Difusion: 24.272, Valor: 311€

La antorcha de los Special  Olympics pasa por las   calles de la ciudad 257
Medio: Diari de Tarragona, Audiencia: 67.000, Difusion: 9.194, Valor: 398€

La torxa desborda Granollers 258
Medio: El 9 Nou, Valor: 1.008€

Jue. 259
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 40€

La gran festa de l'esport inclusiu 260
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

1.500 esportistes de 13 països es donaran cita als Jocs Special Olympics 261
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Pyrénées lliure l'equipement als participants dels Jocs Special Olympics 262
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

El Joan Alay és dubte de cara a aquesta setmana 263
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€

Specials visibles 264
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Pyrénées regala un equipament a la delegació andorrana 265
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Pyrénées lliure l'equipement als participants dels Jocs Special Olympics 266
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

1.500 esportistes de 13 països es donaran cita als Jocs Special Olympics 267
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Reportatge: Special Olympics, un exemple d'il·lusió i superació 268
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€



La gran festa de l'esport inclusiu 269
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.048, Valor: 24€

Lleida aporta 183 'olympics' 270
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

La Seu d'Urgell rep la torxa dels Jocs Special Olympics 271
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Tot a punt per al començament de la gran festa de l'esport inclusiu 273
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

MoraBanc face Galatasaray in  first match of  the EuroCup 274
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Els esportistes estan absolutament motivats per prendre part de les compet 275
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 207€

El Joan Alay és  dubte de cara a  aquesta setmana 276
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Pyrénées 'equipa' a la delegació  andorrana dels Special olympics 277
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 37€

La gran festa de l'esport inclusiu 277
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 79€

Llega a Lleida la llama  olímpica de los Special 278
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 312€

Lleida aporta 183 'olympics' 279
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 745€

Lleida aporta 183 'olympics' 280
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 755€

La flama dels Special  brilla a figueres 281
Medio: Hora Nova, Audiencia: 20.000, Difusion: 1.732, Valor: 27€

Special Olympics 282
Medio: Empordà, Valor: 61€

Aquest dimarts ha arribat la torxa dels Jocs Special Olympics a la ciutat de 283
Medio: Ua1, Audiencia: 38, Valor: 24€

El BMG competirà a la lliga De Mano en Mano a partir d'aquesta temporada 284
Medio: Club Balonmano Granollers, Audiencia: 152, Valor: 24€

17 esportistes de l'ACUDAM participaran als Special Olympics 285
Medio: PLA D'URGELL TV, Audiencia: 38, Valor: 24€

Las comarcas de Lleida brindan en octubre una amplia oferta de actividade 286
Medio: Enredando, Audiencia: 379, Valor: 24€

La Seu rebrà la torxa dels Special Olympics un dia abans d'arribar a Andorra 294
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Dijous a les 19.15h cerimònia d'inauguració dels Special Olympics 295
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€



Lleida aporta 183 'olympics' 296
Medio: Lleida.com, Audiencia: 2.503, Valor: 24€

La Mañana 297
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 689€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes durant la celebració dels 298
Medio: social.cat, Audiencia: 1.366, Valor: 24€

La torxa dels Special Olympics arriba demà a Andorra la Vella 300
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Demà arrenquen els Special Olympics amb la participació de membres d 301
Medio: Radioarenys, Audiencia: 76, Valor: 24€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i els seus acompanyants d 302
Medio: vilaweb.cat, Audiencia: 194.396, Valor: 2.022€

El foc dels Special Olympics ja és a la Seu 304
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Arrenquen els Jocs Special Olympics 2018, els Jocs de la superació 305
Medio: El Punt Avui, Audiencia: 90.000, Difusion: 23.306, Valor: 1.064€

Més Catalunya 305
Medio: El Punt Avui, Audiencia: 90.000, Difusion: 23.306, Valor: 551€

Esportistes i polítics acompanyaran demà la torxa dels Specials Olympics 306
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

El rugbi femení atrau  equips de fora de catalunya 307
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 3.646€

Joan Alay may not be ready  for the Special Olympics 308
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Una 'center' amb sentit social per al Cadí 309
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

La Seu d'Urgell rep la torxa dels Jocs Special Olympics 310
Medio: elnacional.cat, Audiencia: 304.963, Valor: 5.733€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes durant els Jocs Special Ol 311
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

La llama 313
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 241€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i els seus acompanyants d 314
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

La flama més 'Special' 316
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 624€

La llama más 'Special' 317
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 640€

Carles Puyol: retirado del fútbol, pero no del deporte 318
Medio: as.com, Audiencia: 3.926.646, Valor: 55.366€



Special Olympics: com podem aconseguir l'èxit amb un vídeo 320
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Arrenquen els Jocs Special Olympics  2018, els Jocs de la superació 321
Medio: Ara, Audiencia: 136.000, Difusion: 14.416, Valor: 1.848€

la imatge  del dia 322
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 59€

la imagen  del día 323
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 59€

La cerimònia inaugural dels Special Olympics, a Esport3 324
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Popap, de 13 a 14 h - 03/10/2018 325
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Tot a punt a la Seu d'Urgell per acollir els Jocs Special Olympics 326
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Demà arriba la flama dels Special Olympics 327
Medio: cadenaser.com, Audiencia: 488.813, Valor: 4.179€

Pla general de diversos usuaris del Taller Claror que participaran als Jocs S 328
Medio: Agència Catalana de Notícies, Audiencia: 1.252, Valor: 37€

Pla obert de diversos usuaris del Taller Claror que competiran a les proves 329
Medio: Agència Catalana de Notícies, Audiencia: 1.252, Valor: 37€

Arrenquen els Jocs Special Olympics 2018, els Jocs de la superació 330
Medio: El Punt Avui, Audiencia: 90.000, Difusion: 23.306, Valor: 1.064€

Més Catalunya 330
Medio: El Punt Avui, Audiencia: 90.000, Difusion: 23.306, Valor: 551€

Una 'center' amb sentit social per al Cadí 331
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 689€

La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra y a la Seu d'Urgell 332
Medio: europapress.es/epsocial.aspx, Audiencia: 243.188, Valor: 1.812€

Demà comencen els Special Olympics amb presència mataronina 333
Medio: Mataró Audiovisual, Audiencia: 683, Valor: 24€

Special Olympics set to kick off in Catalonia 334
Medio: CNA Catalan News Agency, Audiencia: 1.517, Valor: 24€

Inauguración de los Special Olympics en la Seu 335
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€

Un usuari del Taller Claror, Gabriel Garcia, diu que li agrada molt poder par 336
Medio: Agència Catalana de Notícies, Audiencia: 1.252, Valor: 37€

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, explica que durant els Jocs Spe 337
Medio: Agència Catalana de Notícies, Audiencia: 1.252, Valor: 37€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i els seus acompanyants d 338
Medio: Agència Catalana de Notícies, Audiencia: 1.252, Valor: 37€



CATALUNYA.-La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra y a la Seu 339
Medio: Agencia de noticias EUROPA PRESS

La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra y a la Seu d Urgell 340
Medio: Shafaqna Spain News, Audiencia: 1.878, Valor: 24€

La torxa dels Jocs Specials Olympics arriba a Lleida 341
Medio: La Mañana Digital, Audiencia: 379, Valor: 24€

Ajuts per a l'estiu i caps de setmana 342
Medio: La Vanguardia en català, Audiencia: 316.000, Difusion: 55.273, Valor: 5.693€

Arrenquen els Special Olympics 2018, els jocs de la superació 342
Medio: La Vanguardia en català, Audiencia: 316.000, Difusion: 55.273, Valor: 4.067€

Esport i medalles per recuperar la perspectiva social 343
Medio: ARA Balears, Audiencia: 8.345, Valor: 58€

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i els seus acompanyants d 345
Medio: Ua1, Audiencia: 38, Valor: 24€

Arrancan los Special Olympics 2018, los juegos de la superación 346
Medio: La Vanguardia, Audiencia: 612.000, Difusion: 129.073, Valor: 3.018€

Más de 20 deportistas de Martorell participan en los Special Olympics 347
Medio: Vilapress, Audiencia: 152, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics recorrera Santa Coloma i Andorra la Vella 348
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics recorrera aquest dijous al mati Santa Coloma 349
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Telenotícies vespre - 03/10/2018 350
Medio: Notícies i última hora al 324, Audiencia: 1.980, Valor: 31€

Quatre atletes de Cardedeu participen als Jocs Special Olympics 352
Medio: Ajuntament de Cardedeu, Audiencia: 607, Valor: 24€

L'Ajuntament trasllada el seu suport als esportistes de la Fundació Privada 353
Medio: Ajuntament de Castellví de Rosanes, Audiencia: 114, Valor: 24€

A poques hores dels Jocs Special Olympics, el Club Esportiu l'Estel finalitz 354
Medio: Balaguer Televisió, Audiencia: 759, Valor: 24€

La torxa dels Jocs Specials Olympics arriba a Lleida 355
Medio: La Ciutat, Audiencia: 683, Valor: 24€

Differently-abled but determinedly different 356
Medio: The Hindu, Audiencia: 2.020.394, Valor: 25.760€

La flama dels Special Olympics recorrerà dijous al matí Santa Coloma i Ando 357
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Darrers entrenaments del Club Esportiu l'Estel abans del Jocs Special Olym 359
Medio: Balaguer Televisió, Audiencia: 759, Valor: 24€

La Seu d'Urgell recibe la antorcha de los Juegos Special Olympics 360
Medio: El Nacional.cat ES, Audiencia: 1.980, Valor: 35€



Special Olympics set to kick off in Catalonia 361
Medio: Catalan News, Audiencia: 6.069, Valor: 88€

Cantant a ple pulmó als grans teatres 362
Medio: capgros.com, Audiencia: 2.200, Valor: 24€

MISCELANEA SERVEIS 364
Medio: Més Tarragona, Difusion: 24.272, Valor: 3.002€

Exemple d'il·lusió i superació 365
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.048, Valor: 24€

Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special Olympics 2018 366
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

El club Bellissens de la Fundació Villablanca representa la demarcació en l 367
Medio: reusdigital.cat, Audiencia: 1.707, Valor: 24€

Jocs Special Olympics 368
Medio: gencat.cat, Audiencia: 4.172, Valor: 42€

Arriba a la Seu l'exposició itinerant de la Fundació Naturgy 369
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

La Seu s'aboca en uns Special Olympics que han d'estendre el tarannà int 370
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

Comencen els Jocs amb l'arribada de la torxa i la inauguració 371
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Perseguint dinosaures 372
Medio: rac1.org, Audiencia: 119.482, Valor: 1.153€

La flama arriba a la Seu d'Urgell i encén els Jocs Special Olympics 373
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

laliga y la asobal analizan  sus primeros meses juntos 374
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 3.900€

Comencen els Special Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella 375
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

LA TORXA ARRIBA AVUI   REDACCIÓ Andorra la Vella     Ha arribat el gran 376
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 168€

AONZENA EDICIÓ DELS SPECIAL OLYMPICS 376
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 22€

La flama recorre  aquest matí  Andorra la Vella  i Santa Coloma 377
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Programació tv 378
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Exemple d'il·lusió i superació 379
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 179€

La gran festa de l'esport inclusiu arriba a Andorra i a la Seu d'Urgell 380
Medio: elperiodico.cat, Audiencia: 41.469, Valor: 456€



La Seu 381
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 209€

Els Special Olympics s'inauguren a Andorra amb ple absolut al Poliesportiu 382
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

Sis joves indis participen als Special Olympics gràcies a la Fundació Vicent 383
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

La flama arriba a la Seu d'Urgell i  encén els Jocs Special Olympics 384
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 193€

La llama llega a La Seu d'Urgell y  enciende los Jocs Special Olympics 385
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 191€

És l'hora dels Special Olympics 386
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Andorra la Vella acull la inauguració de l'onzena edició dels Jocs 387
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Esport i medalles per recuperar   la perspectiva social 388
Medio: Ara, Audiencia: 136.000, Difusion: 14.416, Valor: 1.376€

S'inauguren els onzens Special Olympics 389
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 390
Medio: Interbusca, Audiencia: 31.482, Valor: 173€

La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra y a la Seu d'Urgell 391
Medio: elperiodico.com, Audiencia: 786.882, Valor: 8.144€

La festa de l'esport inclusiu 392
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 394
Medio: diariosigloxxi.com, Audiencia: 5.310, Valor: 32€

La flama ja és aquí 395
Medio: cadenaser.com, Audiencia: 488.813, Valor: 4.179€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 396
Medio: bolsamania.com, Audiencia: 182.014, Valor: 1.702€

Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Urgell y expone 397
Medio: 20minutos.es, Audiencia: 1.346.160, Valor: 14.539€

Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Urgell y expone 398
Medio: gentedigital.es, Audiencia: 4.931, Valor: 32€

La flama arriba a la Seu d'Urgell i encén els Jocs Special Olympics 399
Medio: Lleida.com, Audiencia: 2.503, Valor: 24€

Bona sort als nostres olímpics 400
Medio: TotMarató.cat, Audiencia: 1.328, Valor: 24€

Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Urgell y expone 401
Medio: europapress.es/epsocial.aspx, Audiencia: 243.188, Valor: 1.812€



La Seu s'aboca en uns Special Olympics que han d'estendre el tarannà int 402
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 447€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 403
Medio: europapress.es/epsocial.aspx, Audiencia: 243.188, Valor: 1.812€

Dijous comencen els Special Olympics amb presència mataronina 404
Medio: Mataró Audiovisual, Audiencia: 683, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics recorre Andorra la Vella envoltada d'expectac 405
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Tarda d'emocions a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics 406
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

El camión sostenible Energytruck de la Fundación Naturgy 407
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€

Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Urgell y expone 408
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€

The Arrival Of The Olympic Flame To Andorra La Vella. The Start Of Spec 409
Medio: Blogarama, Audiencia: 1.980, Valor: 26€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 410
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€

Gisela y Josep Fadó en la inauguración de los Special Olympics en Andorr 411
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€

CATALUNYA.-Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Ur 412
Medio: Agencia de noticias EUROPA PRESS

Els nostres campions als Special Olympics ! 413
Medio: youtube.com

La flama recorre aquest matí Andorra la Vella i Santa Coloma 414
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€

Comencen els Special Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella 415
Medio: Notícies i última hora al 324, Audiencia: 1.980, Valor: 31€

CATALUNYA.-Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absol 416
Medio: Agencia de noticias EUROPA PRESS

JJ.OO.- Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto e 417
Medio: Agencia de noticias EUROPA PRESS

Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special Olympics 2018 418
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 419
Medio: Bolsamanía Chile, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 420
Medio: Bolsamanía Perú, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

La flama dels Special Olympics ja és a la Seu d'Urgell 421
Medio: La Mañana Digital, Audiencia: 379, Valor: 24€



Els Special Olympics tindran 33 esportistes de l'Alt Empordà a Andorra i a 422
Medio: Empordà, Audiencia: 3.175, Valor: 25€

Torna a veure la inauguració dels Jocs Special Olympics 423
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Una cinquantena d'esportistes de Sant Tomàs participen als Special Olymp 424
Medio: Osona.com, Audiencia: 92.920, Valor: 864€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 425
Medio: Bolsamanía Mexico, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

Mònica Morell del Club Esportiu l'Estel buscarà una nova medalla en rítmic 426
Medio: Balaguer Televisió, Audiencia: 759, Valor: 24€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 427
Medio: Bolsamanía Colombia, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 428
Medio: Bolsamanía Argentina, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

Flama Special Olympics 429
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.931, Valor: 52€

Darrers preparatius per a la cerimònia d'inauguració dels Special Olympics 430
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Flama Special Olympics 431
Medio: TV Girona, Audiencia: 437, Valor: 24€

Ueit esportistes aranesi d'ADDA participaràn enes Jòcs Specials Olympics 432
Medio: Conselh Generau d'Aran, Audiencia: 303, Valor: 24€

Dijous comencen els Special Olympics amb presència mataronina 433
Medio: Mataró Audiovisual A la carta, Audiencia: 4.931, Valor: 52€

El MoraBanc torna a la lliga amb l'objectiu de sumar el segon triomf consecu 434
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Els esportistes dels Special Olympics, preparats per a l'inici de la competici 435
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el Poli 436
Medio: Shafaqna Spain News, Audiencia: 1.878, Valor: 24€

Naturgy colabora con los XI Special Olympics en La Seu d'Urgell y expone 437
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 38, Valor: 24€

Els Jocs de la il·lusió 438
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€

Tres esportistes de Teià participen als Jocs Special Olympics 440
Medio: Ajuntament de Teià, Audiencia: 379, Valor: 24€

Somriures i il·lusions 'Specials' 441
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.048, Valor: 24€

La Mañana 443
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 666€



El 9 Nou 444
Medio: El 9 Nou, Valor: 836€

El Periòdic d ' Andorra 445
Medio: El Periòdic d ' Andorra

L'Informador 446
Medio: L'Informador

Diari d'Andorra 447
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 407€

El Poliesportiu d'Andorra vibra amb la inauguració dels Special Olympics An 448
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Lleno absoluto en la inauguración de los Special Olympics 449
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.024, Valor: 24€

Els Jocs de la il·lusió 450
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Ple absolut en la inauguració dels Special Olympics 451
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.024, Valor: 24€

Música i color en la inauguració dels Special Olympics 452
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Hi ha nens a qui no venen a buscar ni per vacances 453
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Martorellencs als Special Olympics 454
Medio: L'Informador

La delegació andorrana aconsegueix dues medalles en la primera jornada d 455
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Hi ha nens a qui no venen a buscar ni per vacances 456
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 255€

Els Specials, en marxa 457
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

Als Jocs Special Olympics se senten importants 458
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

el barça se impuso al maNresa (78-88) 459
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 2.217€

los special olympics,  inaugurados en andorra 460
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 4.793€

Andorra la Vella gives  the start of the Special  Olympics 2018 461
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Inaugurats els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgellâ oeAndorra la Vella 462
Medio: gencat.cat, Audiencia: 4.172, Valor: 42€

PUGEN I BAIXEN 463
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 231€



Millor és qui ho intenta 464
Medio: naciodigital.cat, Audiencia: 107.344, Valor: 1.004€

Els Jocs compten amb 14 disciplines esportives 465
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 25€

La festa de la diversitat 465
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 366€

Inauguració Special Olympics 466
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Programació tv 467
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Los Specials, en marcha 468
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 800€

En los Jocs Special Olympics  se sienten importantes 469
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 739€

Els Specials, en marxa 470
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 794€

Als Jocs Special Olympics          se senten importants 471
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 729€

Arrancan 472
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 327€

La vuitena jornada de la Lliga i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, 473
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

Primer dia de competició dels Jocs Special Olympics al Pirineu 474
Medio: ccma.cat, Audiencia: 435.200, Valor: 6.615€

LaDiputaciódeBarcelona, ambelsJocsSpecialOlympics 475
Medio: El Mundo Deportivo, Audiencia: 407.000, Difusion: 58.161, Valor: 866€

Inici dels Special  Olympics a Andorra 476
Medio: El Periódico en Català, Audiencia: 177.000, Difusion: 34.104, Valor: 524€

Juegos Special Olympics 2018: Llega el acontecimiento del deporte inclusi 477
Medio: lavanguardia.es, Audiencia: 2.064.862, Valor: 21.268€

Inicio de los Special  Olympics en Andorra 478
Medio: El Periódico, Audiencia: 462.000, Difusion: 87.706, Valor: 705€

De voluntària a mare d'esportistes 479
Medio: El 9 Nou, Valor: 860€

Sergi Grimau 480
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 36€

la imagen  del día 480
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 59€

ANDORRA DONA EL  TRET DE SORTIDA ALS  SPECIAL OLYMPICS 481
Medio: Ara, Audiencia: 136.000, Difusion: 14.416, Valor: 117€



Sergi Grimau 482
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 36€

la imatge  del dia 482
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 58€

Comença la festa de l'esport inclusiu 483
Medio: La Vanguardia en català, Audiencia: 316.000, Difusion: 55.273, Valor: 3.048€

El 9 Nou 484
Medio: El 9 Nou, Valor: 798€

LA SEU D'URGELL 485
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 43€

Els millors per intentar-ho 486
Medio: El 9 Nou, Valor: 1.038€

Juegos Special Olympics 2018: Llega el acontecimiento del deporte inclusi 487
Medio: MSN ES, Audiencia: 243.188, Valor: 3.064€

Inauguració dels Special Olympics amb la participació del Club Esportiu l'E 488
Medio: Balaguer Televisió, Audiencia: 759, Valor: 24€

PUGEN I BAIXEN 489
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 231€

El Poliesportiu d'Andorra vibra amb la inauguració dels Special Olympics An 490
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Torna a Barcelona una nova edició del projecte Teatro Accesible amb l'obr 491
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Inauguració dels Jocs Special Olympics a Andorra la Vella 492
Medio: Bisbat d'Urgell, Audiencia: 114, Valor: 24€

Juegos Special Olympics: Llega el acontecimiento del deporte inclusivo 493
Medio: MSN Latino, Audiencia: 636.468, Valor: 7.988€

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics 494
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Llega el acontecimiento del deporte inclusivo 495
Medio: La Vanguardia, Audiencia: 612.000, Difusion: 129.073, Valor: 2.340€

Taurus Group patrocina los Juegos Special Olympics de La Seu d'Urgell y 496
Medio: Electro Imagen, Audiencia: 1.328, Valor: 24€

Aquest vespre ha tingut lloc el 'Memorial de l'1 d'octubre' al Teatre Munici 497
Medio: Ràdio Balaguer, Audiencia: 152, Valor: 24€

Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial 499
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Arribes al punt de no entendre la humanitat 500
Medio: ARA Balears, Audiencia: 8.345, Valor: 58€

La delegació andorrana aconsegueix dues medalles en la primera jornada d 502
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€



El Espanyol, presente en la inauguración de los Special Olympics 503
Medio: Public ES, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

L'Espanyol, present a la inauguració dels Special Olympics 504
Medio: Public ES, Audiencia: 1.980, Valor: 24€

Els Special Olympics tindran 33 esportistes de l'Alt Empordà a Andorra i a 505
Medio: Empordà, Audiencia: 3.175, Valor: 25€

Primeres medalles i força ambient en l'arrencada dels Jocs Special Olympic 506
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Una espectacular cerimònia inaugural obre els Special Olympics 507
Medio: La Mañana Digital, Audiencia: 379, Valor: 24€

Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures d'accessi 508
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Els Specials, en marxa 509
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 38, Valor: 24€

L'arribada de Decathlon a Andorra, el més vist de la setmana a Andorra Dif 510
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

3 ports per als cicloturistes més en forma 511
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Participar en els Special Olympics, un premi per als atletes 512
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

L'Espanyol, present a la inauguració dels Special Olympics 513
Medio: RCD Espanyol, Audiencia: 1.980, Valor: 29€

Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institu 514
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels 515
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes la campanya de paneres 516
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

El Espanyol, presente en la inauguración de los Special Olympics 517
Medio: RCD Espanyol, Audiencia: 1.980, Valor: 29€

Primeres medalles i força ambient en l'arrencada dels Jocs Special Olympic 518
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Telenotícies comarques - 05/10/2018 519
Medio: Notícies i última hora al 324, Audiencia: 1.980, Valor: 31€

Diari d'Andorra 521
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 443€

El Periòdic d ' Andorra 522
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Els Jocs de la il·lussió 523
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€



Els Special Olympics i la Fundació Leo Messi, units en el programa Young 525
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

En marxa el concurs fotogràfic dels Special Olympics 2018 526
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

El Village converteix els Jocs Special Olympics en un projecte de ciutadani 527
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

El públic protagonitza la segona jornada dels Jocs Special Olympics 528
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Olímpics precoços 529
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

Olímpics 530
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Primeres medalles de l'Egiba als Special Olympics 531
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

Olímpics 532
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 213€

BREUS 533
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 361€

Els Jocs de la il·lussió 534
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 654€

Alegria i medalles per a Andorra als Special Olympics 535
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

The Special Olympics starts with  a bang: music and enjoyment 536
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Trencar límits i  fronteres a base  de superació 537
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Les persones  discapacitades  Malgrat que tots  vulguin 537
Medio: El Periòdic d ' Andorra

L'ocupació hotelera augmenta amb els Jocs 537
Medio: El Periòdic d ' Andorra

El pilot andorrà va marcar una volta ràpida d'1'38''90 538
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 234€

Què és ser normal? 539
Medio: ara.cat, Audiencia: 242.195, Valor: 2.688€

Millor és qui ho intenta 540
Medio: ara.cat, Audiencia: 242.195, Valor: 2.688€

Primera jornada de competición de los Special 541
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 75€

Olímpicos precoces 542
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 1.025€



Olímpics precoços 544
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 1.010€

En marcha otra edición de los Special Olympics 546
Medio: El Mundo Deportivo, Audiencia: 407.000, Difusion: 58.161, Valor: 198€

Arribes al punt de no  entendre la humanitat 547
Medio: Ara, Audiencia: 136.000, Difusion: 14.416, Valor: 1.060€

Millor és qui ho intenta 548
Medio: ARA Balears, Audiencia: 8.345, Valor: 58€

Què és ser normal? 550
Medio: ARA Balears, Audiencia: 8.345, Valor: 58€

Hermoso se unió  al grupo junto a  David y Javi López 552
Medio: As, Audiencia: 872.000, Difusion: 133.503, Valor: 11.584€

Primeres medalles 553
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 72€

Poliesportiu 554
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 51€

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 2part. Notícies i actualitat d 555
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

BREUS 556
Medio: El 9 Esportiu, Valor: 361€

Trencar límits i fronteres a base de superació 557
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€

Jornada de gran expectació en els Jocs Specials Olympics 559
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Vicky Jiménez participa en un Clínic de tennis als Jocs Special Olympics 560
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Sant Tomàs està present als Jocs Special Olympics 2018 amb una delegaci 561
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Un total de 35 esportistes participen a la jornada inaugural de la primera C 562
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Un projecte de ciutadania 563
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

Olímpics precoços 564
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 38, Valor: 24€

El programa Young Athletes s'incorpora com a disciplina esportiva als Joc 565
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

El públic protagonitza la segona jornada dels Jocs Special Olympics 566
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€

Els Jocs Special Olympics s'acomiaden deixant petjada 567
Medio: forum.ad, Audiencia: 607, Valor: 24€



El 'village' dels Special, un projecte de ciutadania 569
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

L'Egiba suma set medalles a la cloenda dels Special Olympics 570
Medio: regio7.cat, Audiencia: 14.152, Valor: 142€

Èxit dels Special Olympics tant en les competicions com en les activitats lú 571
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.024, Valor: 24€

Lleida recull medalles 572
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

Éxito de los Special Olympics tanto en las competiciones como en las activ 573
Medio: catalunyaPress.cat, Audiencia: 1.024, Valor: 24€

Èxits, públic i bon ambient als Special Olympics 574
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

El 'village' dels Special, un projecte de ciutadania 575
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 27€

El repte més emotiu 576
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 133€

dees 577
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 28€

'El millor 578
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 241€

AIXÒ NO S'ATURA 579
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 202€

Andorra va fer medalla en natació, atletisme i futbol, entre d'altres 580
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 126€

Lleida recolecta medallas 581
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 1.633€

Lleida recull medalles 583
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 1.123€

Alex Casanovas: L'esport m'ha canviat a millor en tots els aspectes 585
Medio: ccma.cat, Audiencia: 349.910, Valor: 5.966€

Què és ser   normal? 586
Medio: Ara, Audiencia: 136.000, Difusion: 14.416, Valor: 899€

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pi 587
Medio: gentedigital.es, Audiencia: 4.931, Valor: 32€

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pi 588
Medio: 20minutos.es, Audiencia: 1.346.160, Valor: 14.539€

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pi 589
Medio: europapress.es/epsocial.aspx, Audiencia: 243.188, Valor: 1.812€

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pi 590
Medio: europapress.es, Audiencia: 429.188, Valor: 3.927€



CATALUNYA.-Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como f 591
Medio: Agencia de noticias EUROPA PRESS

L'EGIBA ALS SPECIAL OLYMPICS 592
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 43€

L'Egiba suma set medalles a la cloenda dels Special Olympics 593
Medio: Regió 7, Audiencia: 41.000, Difusion: 5.686, Valor: 191€

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pi 594
Medio: Barcelona Digital 24 Horas, Audiencia: 38, Valor: 24€

La cloenda a la Seu d'Urgell tanca els onzens Jocs Special Olympics 595
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Andorra i la Seu d'Urgell acomiaden els seus Jocs 596
Medio: Ara Andorra, Audiencia: 3.338, Valor: 25€

La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a famo 597
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

La cloenda a la Seu d'Urgell tanca els onzens Jocs Special Olympics 598
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Andorra tanca els Jocs Special Olympics amb 25 medalles i l'objectiu d'or 599
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Victòria del Barça-UNES a la primera jornada de la Lliga Catalana de bàsque 600
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Bon Dia Andorra 601
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 354€

El Periòdic d ' Andorra 602
Medio: El Periòdic d ' Andorra

21.000 per a les voravies de Mestre Xavier Plana 603
Medio: bondia.ad, Audiencia: 2.048, Valor: 24€

MISCELANEA Plana Dos 604
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 382€

Cloenda d'uns Jocs 'Specials' 605
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 532€

El millor final per als Special Olympics 606
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Adéu als Special Olympics 607
Medio: segre.com, Audiencia: 11.379, Valor: 165€

La flama i les  medalles són  només ells... 608
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 153€

Conxita Marsol 608
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 16€

ogier gana y se coloca a  siete puntos del liderato 609
Medio: Sport, Audiencia: 393.000, Difusion: 54.751, Valor: 4.694€



Els Jocs serviran  per impulsar més  competicions 610
Medio: El Periòdic d ' Andorra

21.000 ¤ per a les voravies  de Mestre Xavier Plana 611
Medio: Bon Dia Andorra, Valor: 114€

Ahir es va fer l'acte de cloenda de la que ha estat una festa de l'esport 612
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 182€

'Ho hem intentat 613
Medio: La Mañana, Difusion: 2.093, Valor: 225€

L'EF Tremp, líder invicte de la classificació 614
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 600€

Adéu als Special Olympics 615
Medio: El Segre en Català, Audiencia: 57.000, Difusion: 4.979, Valor: 552€

Adiós a los Special Olympics 616
Medio: El Segre, Audiencia: 88.000, Difusion: 9.395, Valor: 559€

La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant un gran petjada entre e 617
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Gran paper del Club Esportiu l'Estel als Jocs Special Olympics 618
Medio: Balaguer Televisió, Audiencia: 759, Valor: 24€

Zona esports 8 d'octubre del 2018 619
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Els treballs del XX Concurs de Dibuix per a persones amb discapacitat intel· 620
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

El Club Esportiu l'Estel ha sortit aquest matí des de l'estació d'autobusos e 621
Medio: Ràdio Balaguer, Audiencia: 152, Valor: 24€

Com han viscut els voluntaris els Special Olympics? 622
Medio: Notícies i última hora al 324, Audiencia: 1.980, Valor: 31€

Jornada de gran expectació en els Jocs Specials Olympics 623
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Adéu als Special Olympics 624
Medio: Lleida.com, Audiencia: 2.503, Valor: 24€

Taurus patrocina los Juegos Special Olympics celebrados en La Seu d'Ugel 625
Medio: Marron y Blanco, Audiencia: 1.062, Valor: 24€

Taurus patrocina los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra 2018 626
Medio: sonitrón, Audiencia: 190, Valor: 24€

La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant una gran petjada entre 627
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Zona esports: Francesc Solana, Isaac Benchluch, Xavi Borrego 8 d'octubre 628
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Els Jocs serviran per impulsar més competicions 629
Medio: El Periòdic d'Andorra, Audiencia: 38, Valor: 24€



L'Escoleta MIFAS de BCR s'estrena amb victòria en un partit amistós dav 630
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de Botifarra 'Memorial Padrí de 631
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

25 participants a la 8a Trobada de Capacitats del Pla de l'Estany 632
Medio: plaestanydigital.cat, Audiencia: 114, Valor: 24€

La Fundació MAP torna amb un sac de medalles dels Special Olympics 633
Medio: Nació Ripollès, Audiencia: 87.832, Valor: 790€

Especials 634
Medio: diariandorra.ad, Audiencia: 7.207, Valor: 76€

Éxito de la Fundación Mallorca Integra 635
Medio: diariodemallorca.es, Audiencia: 57.899, Valor: 463€

Especials 636
Medio: Diari d'Andorra, Valor: 144€

Finalitzen els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella 2018 637
Medio: gencat.cat, Audiencia: 3.452, Valor: 41€

The Games will serve to  drive more competitions 638
Medio: El Periòdic d ' Andorra

MoraBanc does  not take the  opportunity to  win at the Palau 638
Medio: El Periòdic d ' Andorra

Special Olympics: delegação portuguesa acolhida em Andorra por compatri 639
Medio: BOM DIA Luxemburgo, Audiencia: 759, Valor: 24€

Éxito de la Fundación Mallorca Integra 640
Medio: Diario de Mallorca, Audiencia: 92.000, Difusion: 12.660, Valor: 62€

Els tres equips de bàsquet FEDAMAR que han participat als Special Olymp 641
Medio: Radioarenys, Audiencia: 76, Valor: 24€

Atletisme 642
Medio: Empordà, Valor: 42€

Puertollano: Nuevo medallero del Club Fuente Agria en el Special Olympics 643
Medio: MiCiudadReal, Audiencia: 8.724, Valor: 297€

Nuevo medallero del Club Fuente Agria en el Special Olympics 644
Medio: Diario La Mancha, Audiencia: 114, Valor: 24€

TEBVist entrevista Pitu Abril, presentador de 'La porteria' de betevé 645
Medio: Betevé, Audiencia: 15.027, Valor: 150€

Quer que os seus filhos entrem em campo com a seleção? 646
Medio: BOM DIA Luxemburgo, Audiencia: 759, Valor: 24€

Nuevo medallero del Club Fuente Agria de Puertollano en el Special Olymp 648
Medio: La Comarca de Puertollano, Audiencia: 6.069, Valor: 237€

TEBVist entrevista Pitu Abril 649
Medio: Betevé, Audiencia: 15.027, Valor: 150€



Special Olympics: delegação portuguesa acolhida em Andorra por compatri 650
Medio: aeiou.pt, Audiencia: 1.980, Valor: 31€

Acaben els Special Olympics amb Mataró de rerefons 651
Medio: Mataró Audiovisual, Audiencia: 683, Valor: 24€

Els esportistes del Club Alba tornen dels Jocs Special Olympics 2018 amb u 652
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Special Olympics: delegação portuguesa acolhida em Andorra por compatri 653
Medio: Bom dia, Audiencia: 3.641, Valor: 24€

El Club Alba recull medalles als Special Olympics a Andorra 654
Medio: Ràdio Tàrrega, Audiencia: 531, Valor: 24€

«És gratificant veure que  no se'ls exclou d'enlloc» 655
Medio: El Periòdic d ' Andorra

El futbol i l'atletisme centren el primer matí de competició dels Special Olym 656
Medio: Andorra Difusió, Audiencia: 2.331, Valor: 24€

Sis medalles d'or, dues de plata i una de bronze per als esportistes de Sa 657
Medio: Osona.com, Audiencia: 88.311, Valor: 795€

Taurus patrocina los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra. 658
Medio: MARKET VISION, Audiencia: 76, Valor: 24€

Els esportistes de Sant Tomàs guanyen 6 medalles d'or, 2 de plata i 1 de b 659
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Los Veteranos RCDE, en la inauguración de los Special Olympics 660
Medio: RCD Espanyol, Audiencia: 1.980, Valor: 29€

Teatro Accesible arriba a Sant Cugat amb una sessió accessible de l'obra 661
Medio: Diari de la Discapacitat, Audiencia: 228, Valor: 24€

Els Veterans RCDE, a la inauguració dels Special Olympics 662
Medio: RCD Espanyol, Audiencia: 1.980, Valor: 29€

Els clubs esportius Alfa-Tegar i Junts en Acció brillen en la seva participac 663
Medio: vilanova.cat, Audiencia: 3.118, Valor: 41€

Els clubs esportius Alfa-Tegar i Junts en Acció brillen als Jocs Special Olym 664
Medio: vilanovadigital.com, Audiencia: 3.262, Valor: 29€

La Secretaria General de l'Esport reconeix els mèrits de 163 esportistes, eq 665
Medio: gencat.cat, Audiencia: 3.452, Valor: 41€

Andorra y La Seu se vuelcan en los 1.500 deportistas de los Special Olymp 667
Medio: lavanguardia.es, Audiencia: 2.064.862, Valor: 21.268€

1.600 esportistes participen als Special Olympics 2018 669
Medio: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, Audiencia: 1.980, Valor: 45€

Andorra i la Seu es bolquen amb els 1.500 esportistes dels Special Olympic 670
Medio: La Vanguardia en català, Audiencia: 316.000, Difusion: 55.273, Valor: 7.321€

Una iniciativa d'Eunice Kennedy 670
Medio: La Vanguardia en català, Audiencia: 316.000, Difusion: 55.273, Valor: 992€



Una iniciativa de Eunice Kennedy 671
Medio: La Vanguardia, Audiencia: 612.000, Difusion: 129.073, Valor: 887€

Andorra y La Seu se vuelcan en los 1.500 deportistas de los Special Olymp 671
Medio: La Vanguardia, Audiencia: 612.000, Difusion: 129.073, Valor: 5.655€

Els esportistes de la Fundació Privada Rosella als Special Olympics torne 672
Medio: Ajuntament de Castellví de Rosanes, Audiencia: 114, Valor: 24€

Recull informatiu setmanal (11/10/18) 673
Medio: Ajuntament de Castellví de Rosanes, Audiencia: 114, Valor: 24€

Medalles per  participar-hi i per  acabar dels primers 674
Medio: El 9 Nou, Valor: 560€

El Centre Bellissens aconsegueix 11 medalles als Special Olympics 675
Medio: Grup Pere Mata, Audiencia: 38, Valor: 24€

Telenotícies vespre 676
Medio: TV3 HD, Audiencia: 644.000, Valor: 60.000€

Ràdio 4 de 13:00 a 13:30 678
Medio: Ràdio 4, Audiencia: 1.000

Telenotícies vespre 679
Medio: TV3 HD, Audiencia: 620.000, Valor: 17.500€

Notícies 3/24 680
Medio: 3/24, Audiencia: 45.000, Valor: 700€

OndaCero Catalunya de 12:30 a 13:00 681
Medio: OndaCero Catalunya, Audiencia: 170.000, Valor: 550€

Telenotícies vespre 682
Medio: TV3 HD, Audiencia: 640.000, Valor: 30.000€

Els Matins 683
Medio: TV3 HD, Audiencia: 100.000, Valor: 700€

OndaCero Catalunya de 12:30 a 13:00 684
Medio: OndaCero Catalunya, Audiencia: 170.000, Valor: 550€

12 - 14 685
Medio: TV3 HD, Audiencia: 100.000, Valor: 7.000€

RAC1 de 07:30 a 08:00 686
Medio: RAC 1, Audiencia: 259.000, Valor: 2.400€

Superesports  RAC1 de 18:30 a 19:00 688
Medio: RAC 1, Audiencia: 146.000, Valor: 33.600€

Superesports - RAC1 de 18:00 a 18:30 694
Medio: RAC 1, Audiencia: 146.000, Valor: 9.600€

Ràdio 4 de 19:00 a 19:30 697
Medio: Ràdio 4, Audiencia: 1.000

Telenotícies vespre 698
Medio: TV3 HD, Audiencia: 650.000, Valor: 31.500€



CatRadio de 06:00 a 06:30 699
Medio: CatRadio, Audiencia: 73.000, Valor: 1.040€

CatRadio de 06:30 a 07:00 700
Medio: CatRadio, Audiencia: 73.000, Valor: 1.040€

CatRadio de 07:30 a 08:00 701
Medio: CatRadio, Audiencia: 199.000, Valor: 1.100€

RAC1 de 08:30 a 09:00 702
Medio: RAC 1, Audiencia: 332.000, Valor: 2.050€

RAC1 de 12:00 a 12:30 703
Medio: RAC 1, Audiencia: 216.000, Valor: 600€

RAC1 de 13:00 a 13:30 704
Medio: RAC 1, Audiencia: 173.000, Valor: 450€

RAC1 de 15:00 a 15:30 705
Medio: RAC 1, Audiencia: 105.000, Valor: 1.200€

RAC1 de 16:00 a 16:30 706
Medio: RAC 1, Audiencia: 135.000, Valor: 600€

RAC1 de 17:00 a 17:30 707
Medio: RAC 1, Audiencia: 149.000, Valor: 600€

CatRadio de 18:00 a 18:30 708
Medio: CatRadio, Audiencia: 82.000, Valor: 600€

CatRadio de 19:00 a 19:30 709
Medio: CatRadio, Audiencia: 72.000, Valor: 600€

RAC1 de 22:30 a 23:00 710
Medio: RAC 1, Audiencia: 76.000, Valor: 400€

Notícies 3/24 711
Medio: 3/24, Audiencia: 45.000, Valor: 4.200€

La Graderia - Cadena SER Radio Catalunya de 15:30 a 16:00 713
Medio: Cadena SER Catalunya, Audiencia: 20.000, Valor: 18.150€

Telenotícies migdia 714
Medio: TV3 HD, Audiencia: 352.000, Valor: 45.000€

Cerimònia Inaugural Special Olympics - Inauguració Special Olympics 715
Medio: Esport 3, Audiencia: 1.300, Valor: 237.600€

Telenotícies vespre 716
Medio: TV3 HD, Audiencia: 619.000, Valor: 10.000€

Telenotícies vespre 717
Medio: TV3 HD, Audiencia: 650.000, Valor: 37.500€

CatRadio de 06:30 a 07:00 718
Medio: CatRadio, Audiencia: 73.000, Valor: 2.080€

Notícies 3/24 719
Medio: 3/24, Valor: 2.800€



324 Esports 720
Medio: Esport 3, Audiencia: 1.300, Valor: 675€

CatRadio de 07:00 a 07:30 721
Medio: CatRadio, Audiencia: 199.000, Valor: 1.100€

La porteria 722
Medio: BTV, Audiencia: 1.000, Valor: 540€

Els Matins 723
Medio: TV3 HD, Audiencia: 100.000, Valor: 7.800€

Telenotícies comarques 724
Medio: TV3 HD, Audiencia: 260.000, Valor: 18.750€

La porteria 726
Medio: BTV, Audiencia: 1.000, Valor: 540€

RAC1 de 06:00 a 06:30 727
Medio: RAC 1, Audiencia: 97.000, Valor: 2.500€

CatRadio de 16:30 a 17:00 728
Medio: CatRadio, Audiencia: 64.000, Valor: 33.000€

Ràdio 4 de 14:00 a 14:30 729
Medio: Ràdio 4, Audiencia: 1.000



https://www.rac1.cat/info-rac1/20180903/451585843647/la-generalitat-reactiva-la-candidatura-pirineus-barcelona-per-acollir-uns-jocs-olimpics

-dhivern.html

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
03/09/2018

La Generalitat reactiva la candidatura
Pirineus-Barcelona per acollir uns Jocs Olímpics
d'Hivern

Europa Espanya Català

El canvi de requisits afavoreix la candidatura catalana i aquest dilluns arriba un supervisor del
Comitè Olímpic Internacional per revisar els equipaments esportius

La Generalitat ha reactivat la candidatura dels Pirineus-Barcelona per acollir uns Jocs Olímpics
d'Hivern i aquest dilluns arriba a Catalunya un supervisor del Comitè Olímpic Internacional . És
l'exdirector executiu Gilbert Felli, que revisarà els equipaments esportius i les comunicacions del
país fins dijous, i emetrà un informe decisiu per optar a ser seu olímpica. El Govern i el territori
treballen amb l'objectiu d'organitzar els Jocs d'Hivern del 2030 , però atenció perquè no es
descarta que Pirineus-Barcelona es pugui colar a la cursa pel 2026. Aquesta tardor se'n
proclamaran les candidatures oficials.

La Generalitat agafa el relleu a l'Ajuntament de Barcelona com a impulsor de la candidatura,
després que Ada Colau renunciés a liderar-la. D'aquí que ara es digui "Pirineus-Barcelona" en
comptes de "Barcelona-Pirineus". Això és possible perquè el Comitè Olímpic ha introduït canvis en
els criteris pels aspirants. Ara també poden optar a ser seus olímpiques les regions, no només les
ciutats. I les proves de neu es podran fer en tot el Pirineu català, no només a la Cerdanya.

Imatge d'una pista d'esquí de la Masella aquest 9 de novembre del 2017. // ACN-Cedida

El canvi de requisits afavoreix la candidatura

Han eliminat el requisit que les proves es fessin com a molt lluny a una hora i mitja de la seu
olímpica. Això limitava les opcions a la Molina, a la Cerdanya. Amb el canvi, ara la proposta també
s'amplia a la Vall d'Aran i l'Alt Urgell (que aquest octubre ja acull els Special Olympics). Les
comarques del Pirineu es repartirien les disciplines d'esquí alpí, surf de neu i esquí nòrdic de fons.
I les proves de gel es disputarien a Barcelona i el seu entorn, en espais com el palau Sant Jordi, el
pavelló olímpic de Badalona i Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat. A la capital també s'hi
farien les cerimònies d'inauguració i de cloenda, i hi hauria la vila olímpica (al barri de la Marina del
Prat Vermell) i el centre de premsa.

Imatge d'arxiu de l'esquiador alemany Richard Freitag a la Copa del Món de salts d'esquí. //
EFE/EPA-Antonio Bat

Factors a favor

Hi ha dues figures clau, dos catalans a la cúspide del Comitè Olímpic Internacional, que poden
donar embranzida a la candidatura de Pirineus-Barcelona: el vicepresident primer del COI, Joan
Antoni Samaranch (fill del president històric que va portar els Jocs a Barcelona el 92); i el director
general adjunt, Pere Miró.

I hi ha altres factors que hi poden remar a favor: el president de la federació espanyola d'esports
de neu i el de la d'esports de gel són també catalans. I la nova secretària d'Estat per l'Esport,
María José Rienda, és una exesquiadora olímpica.
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L’Estel participará con 24 deportistas en los Special Olympics
❘ BALAGUER ❘ El Club Espor-
tiu L’Estel, de Balaguer, 
participará con 24 depor-
tistas y 6 entrenadores y 
entrenadoras en los Special 

Olympics, competición que 
se desarrollará entre el 4 y 
el 7 de octubre en La Seu 
d’Urgell y Andorra. L’Es-
tel participará en petanca, 

baloncesto, natación y gim-
nasia rítmica. Los Special 
Olympics reunirán a 1.500 
deportistas con discapaci-
dad intelectual.

Josep Oms gana el 
torneo de Tamarit

El Vila-sana pierde 
ante España 2-1

❘ LLEIDA ❘ El Gran Maes-
tro Internacional leri-
dano Josep Oms fue el 
ganador del torneo de 
ajedrez de Tamarit, en 
el que compitieron 67 
jugadores. Oms, que 
ya ganó hace dos años, 
sumó 8,5 puntos de 9 
posibles y solo cedió 
tablas ante el segundo.

❘ SANT CUGAT ❘ El Vila-sana 
perdió ayer por 2-1 an-
te la Selección Españo-
la de hockey femenino, 
en un partido de entre-
namiento disputado en 
el CAR de Sant Cugat. 
La selección, que está 
preparando el próximo 
Europeo, cuenta en sus 
filas con la portera leri-
dana, Anna Ferrer.

Juneda acoge 
hoy su IV 
Superenduro

MOTOCICLISMO

❘ LLEIDA ❘ Juneda acogerá hoy 
su IV Superenduro, una prue-
ba para pilotos federados ti-
po indoor/enducross basada 
en entrenamientos cronome-
trados, tandas clasificatorias 
y finales, con un circuito de 
nivel técnico medio al aire 
libre. 

Las categor ías que se 
disputarán son: Elite, Ju-
nior-Cadete y Open (ama-
teurs). Los entrenamientos 
comenzarán a las 17.00 horas 
y la Superfinal, que disputa-
rán los mejores clasificados 
Junior y Elite, está prevista 
para las 23.45.

Una campeona 
olímpica queda 
tetraplégica

CICLISMO

❘ BERLÍN ❘ La bicampeona olím-
pica de ciclismo Kristina Vo-
gel ha quedado tetraplégica 
tras el accidente que sufrió 
en junio pasado, según de-
claró la misma deportista a 
la revista ‘Der Spiegel’. “Es 
una mierda, no puedo de-
cirlo de otra forma. Haga lo 
que haga, sé que no volveré 
a caminar”, dijo la alemana 
en sus primeras declaracio-
nes tras el accidente. El 26 
de junio Vogel, de 27 años, 
chocó contra otro ciclista en 
Cottbus (Este de Alemania) 
durante un entrenamiento.

Marc Màrquez, ayer en su box, en un momento de la primera jornada de entrenamientos.

EFE

EFE
❘ MISANO ❘ El italiano Andrea Do-
vizioso (Ducati Desmosedici) 
mantuvo su hegemonía duran-
te toda la primera jornada de 
entrenamientos de MotoGP en 
el Gran Premio de San Marino, 
en el circuito “Marco Simon-
celli” de Misano Adriático, en 
la que Marc Màrquez (Repsol 
Honda RC 213 V) y Valentino 
Rossi (Yamaha), consiguieron el 
pase directo a la (Q2), quinto y 
octavo, respectivamente.

Màrquez y Rossi no habían 
conseguido meterse en la segun-
da clasificación directa en la pri-
mera tanda de pruebas libres, 
pero en la segunda y última del 
primer día ambos lograron su 
objetivo, si bien al italiano le 
costó bastante más. Marc llegó a 
liderar la tabla de tiempos tanto 
por la mañana como por la tarde 
y si bien en la primera sesión 
acabó fuera con el decimotercer 
tiempo, por la tarde enseguida, 
en la tercera vuelta, marcó un 

mejor tiempo de 1:32.537 que 
ya era el más rápido de la cate-
goría, aunque como era lógico 
con tanto tiempo de entrena-
miento por delante, era previ-
sible que alguno de sus rivales 
lograse batirlo y eso fue lo que 
sucedió. Jorge Lorenzo fue se-
gundo, Cal Crutchlow tercero y 
Maverick Viñales, cuarto.

En Moto2, Àlex Màrquez 
(Estrella Galicia 0,0) también 
acabó la jornada con el quinto 
mejor crono.

Dovizioso domina en Misano 
y Marc Màrquez es quinto 
Valentino Rossi firma el octavo mejor crono, con Jorge Lorenzo segundo

MOTOCICLISMO GP SAN MARINO

“Hay muchos 
pilotos fuertes, 
pero estamos a un 
nivel parecido”

n Marc Márquez explicó 
ayer, tras lograr el quin-
to mejor tiempo en las 
dos primeras sesiones 
de entrenamientos libres 
del Gran Premio de San 
Marino: “Veremos cómo 
van las cosas mañana –por 
hoy–; por lo visto hay mu-
chos pilotos fuertes, pero 
nosotros ya estamos a un 
nivel muy parecido”. Por 
ello aseguró estar “muy 
contento”. “Hemos traba-
jado realmente bien, em-
pezando con una buena 
puesta a punto desde el 
inicio y dando otro paso 
hacia adelante por la tar-
de”, expresó. “Algunos pi-
lotos tuvieron un test aquí 
hace dos semanas, así que 
intentamos ser muy preci-
sos en nuestro trabajo”.

SÍGALO POR TELEVISIÓN

CLASIFICATORIAS
MOTO 3 . . . . .12.35-13.15
MOTO 2 . . . . .10.55-11.40
MOTO GP  . . .14.35-14.50
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L’Estel participarà amb 24 esportistes als Special Olympics
❘ BALAGUER ❘ El Club Esportiu 
L’Estel de Balaguer parti-
ciparà amb 24 esportistes 
i 6 entrenadors i entrena-
dores als Special Olympics, 

competició que es desenvo-
luparà entre els dies 4 i 7 
d’octubre a la Seu d’Urgell 
i a Andorra. L’Estel partici-
parà en petanca, bàsquet, 

natació i gimnàstica rítmi-
ca. Els Special Olympics 
reuniran uns 1.500 espor-
tistes amb discapacitat 
intel·lectual.

Josep Oms venç al 
torneig de Tamarit

El Vila-sana perd 
contra Espanya 2-1

❘ LLEIDA ❘ El Gran Mestre 
Internacional lleidatà 
Josep Oms va ser el 
guanyador del torneig 
d’escacs de Tamarit, 
en què van competir 
67 jugadors. Oms, que 
ja va vèncer fa 2 anys, 
va sumar 8,5 punts de 9 
possibles i només va ce-
dir taules amb el segon.

❘ SANT CUGAT ❘ El Vila-sana 
va perdre ahir per 2-1 
amb la Selecció Espa-
nyola d’hoquei feme-
ní, en un partit d’en-
trenament disputat al 
CAR de Sant Cugat. La 
selecció, que prepara 
el pròxim Europeu, 
compta a les seues files 
amb la portera lleidata-
na Anna Ferrer.

Juneda acull 
avui el quart 
Superenduro

MOTOCICLISME

❘ LLEIDA ❘ Juneda acollirà avui 
el seu IV Superenduro, una 
prova per a pilots federats 
tipus indoor/enducross ba-
sada en entrenaments cro-
nometrats, tandes classifica-
tòries i finals, amb un circuit 
de nivell tècnic mitjà situat a 
l’aire lliure.

Les categories que es dis-
putaran són: Elit, Júnior-Ca-
det i Open (amateurs). Els en-
trenaments començaran a les 
17.00 hores i la Superfinal, 
que disputaran els millors 
classificats en Júnior i Elit, 
es preveu que es disputi a les 
23.45 hores.

Una campiona 
olímpica queda 
tetraplègica

CICLISME

❘ BERLÍN ❘ La bicampiona olím-
pica de ciclisme Kristina Vo-
gel ha quedat tetraplègica 
després de l’accident que va 
tenir el juny passat, segons 
va declarar la mateixa espor-
tista a la revista Der Spiegel. 
“És una merda, no puc dir-
ho de cap altra forma. Faci el 
que faci, sé que no tornaré a 
caminar”, va dir l’alemanya 
en les primeres declaracions 
després de l’accident. El 26 
de juny Vogel, de 27 anys, va 
xocar contra un altre ciclista 
a Cottbus (est d’Alemanya) 
durant un entrenament.

Marc Màrquez, ahir al seu box, en un moment de la primera jornada d’entrenaments.

EFE

EFE
❘ MISANO ❘ L’italià Andrea Dovi-
zioso (Ducati Desmosedici) va 
mantenir la seua hegemonia 
durant tota la primera jornada 
d’entrenaments de MotoGP en 
el Gran Premi de San Marino, 
al circuit Marco Simoncelli de 
Misano Adriatico, en la qual 
Marc Màrquez (Repsol Hon-
da RC 213 V) i Valentino Rossi 
(Yamaha) van aconseguir el pas 
directe a la (Q2), cinquè i vuitè, 
respectivament.

Màrquez i Rossi no havien 
aconseguit posar-se en la se-
gona classificació directa en la 
primera tanda de proves lliures, 
però en la segona i última del 
primer dia tots dos van acon-
seguir el seu objectiu, si bé a 
l’italià li va costar bastant més. 
Marc va arribar a liderar la taula 
de temps tant al matí com a la 
tarda i, si bé en la primera ses-
sió va acabar fora amb el tretzè 
temps, a la tarda de seguida, en 
la tercera volta, va marcar un 

millor temps d’1:32.537, que ja 
era el més ràpid de la catego-
ria, encara que com era lògic 
amb tant temps d’entrenament 
al davant era previsible que al-
gun dels seus rivals aconseguís 
batre’l i això va ser el que va 
succeir. Jorge Lorenzo va ser 
segon, Cal Crutchlow tercer i 
Maverick Viñales, quart.

En Moto2, Àlex Màrquez 
(Estrella Galicia 0,0) també va 
acabar la jornada amb el cinquè 
millor crono.

Dovizioso domina a Misano  
i Marc Màrquez és cinquè
Valentino Rossi firma el vuitè millor crono, amb Jorge Lorenzo segon

MOTOCICLISME GP SAN MARINO

“Hi ha molts  
pilots forts, però 
tenim un nivell 
semblant”
n Marc Màrquez va expli-
car ahir, després d’acon-
seguir el cinquè millor 
temps en les dos primeres 
sessions d’entrenaments 
lliures del Gran Premi 
de San Marino: “Veurem 
com van les coses demà 
–per avui–; pel que sem-
bla hi ha molts pilots forts, 
però nosaltres ja estem a 
un nivell molt semblant”. 
Per això va assegurar es-
tar “molt content”. “Hem 
treballat realment bé, 
començant amb una bo-
na posada a punt des de 
l’inici i fent un altre pas 
cap endavant a la tarda”, 
va expressar. “Alguns pi-
lots van tenir un test aquí 
fa dos setmanes, així que 
intentem ser molt precisos 
en el nostre treball.”

SEGUIU-LO PER TELEVISIÓ

CLASSIFICATÒRIES
MOTO 3 . . . .  12.35-13.15
MOTO 2 . . . .  10.55-11.40
MOTO GP . . . 14.35-14.50
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HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV. 
Haga cambios personales que mejoren 
su relación con alguien especial o so-

cialice y encontrará un nuevo interés amoroso. 
Elija hablar de sus ideas y planes con alguien.

TAURO 20-IV / 20-V. 
Si quiere hacer un cambio, haga algo al 
respecto. Explore nuevas avenidas y 

participe en actividades que lo pongan en con-
tacto con personas interesantes.

GÉMINIS 21-V / 20-VI. 
Las personas a su alrededor serán tem-
peramentales y sensibles a la crítica. 

Dedique tiempo a trabajar en usted y en las me-
joras físicas que quiere hacer.

CÁNCER 21-VI / 22-VII. 
No se preocupe demasiado por lo que 
otros hagan o digan. Siga a su corazón 

y explore qué y quién le interesa. Los niños ofre-
cerán un punto de vista inocente y perspicaz.

LEO 23-VII / 22-VIII. 
No deje nada al azar. Concéntrese en lo 
que necesita aprender, practicar o po-

ner en marcha para salir adelante. Alguien a 
quien ama alentará y apoyará su esfuerzo.

VIRGO 23-VIII / 22-IX. 
Involúcrese en actividades que distrai-
gan su mente del trabajo. Socializar con 

amigos y conocer gente nueva le dará algunas 
ideas sobre cómo puede mejorar.

LIBRA 23-IX / 22-X. 
Deje de preocuparse tanto por lo que 
otros piensan y empiece a tomarse más 

tiempo para hacer cosas que lo hacen feliz. Per-
manezca junto a las personas que lo animan.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI. 
Tiene más cosas funcionando para us-
ted de lo que cree. No deje que nadie 

lo ponga en un rincón. Si no le gusta algo, cám-
bielo. Crea en su capacidad de hacer las cosas.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII. 
Tendrá que elegir sus palabras sabia-
mente y cuestionar a cualquiera que 

ofrezca información inconsistente. Una persona 
manipuladora retorcerá sus palabras.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I. 
El dinero, las ganancias o simplemente 
hallar un buen negocio equivalen a 

ahorrar dinero. Invierta más tiempo en manejar 
su dinero para que funcione para usted.

ACUARIO 20-I / 18-II. 
Cuídese de un aprovechador, ansioso 
por gastar su dinero. Diga no a la nega-

tividad y duerma tranquilo sabiendo que su di-
nero está a salvo y usted también.

PISCIS 19-II / 20-III. 
Podrá de colaborar con personas que 
comparten sus ideas. Cambiar la forma 

en que ha estado haciendo las cosas abrirá un 
mundo de nuevas oportunidades.

Las ‘influencers’ Dulceida y Laura Escanes 
denuncian en Instagram casos de acoso 
Dulceida y Laura Escanes han aprovechado su fama en 
las redes para denunciar el acoso que han sufrido estos 
últimos días. Escanes ha criticado los comentarios contra 
su cuerpo y Dulceida el machismo que ha vivido en Hawai.  

EFE

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Deportistas del Club Esportiu l’Estel de 
Balaguer, en los Juegos Special Olympics
Hasta 24 deportistas del Club Esportiu l’Estel de Balaguer 
participarán en los Juegos Special Olympics en La Seu 
d’Urgell y Andorra la Vella en las disciplinas de balon-
cesto, petanca, natación y gimnasia rítmica. 

El diputado Antoni Llevot proclama el 
inicio de fiestas en el barrio de L’Ereta 
El diputado Antoni Llevot dio ayer comienzo a las fiestas 
del barrio de L’Ereta con la lectura del pregón, acto que 
precedió a la imposición de bandas a las pubilles. También 
asistió el alcalde Fèlix Larrosa (ver página 38).

ÒSCAR MIRÓN 

Pregón de la profesora 
Joana Torné en la fiesta 
mayor de Tremp 

Tremp se sumó ayer a las fiestas 
mayores de Ponent (ver página 38) 
con la lectura del pregón en el bal-
cón del ayuntamiento a cargo de 
Joana Torné, profesora jubilada 
y fundadora de la Associació de 
Dones Rosa d’Abril de la localidad. 
Después, se hizo el encendido de la 
traca y estaba previsto que la fiesta 
continuara con baile y música en 
la plaza Catalunya.

JORDI URIACH

El cosmos, colores flúor y arte en la 
pasarela de moda de Nueva York
La nueva colección de Tadashi 
Shoji inspirada en el cosmos, 
repleta de lunas, estrellas y len-
tejuelas, y los vibrantes colores 
flúor de las propuestas del dise-
ñador Jeremy Scott brillaron 
ayer en la primera jornada de 
la Semana de la Moda de Nue-
va York. Noon by Noor, por su 
parte, presentó una colección 

cómoda y femenina, dominada 
por amplios vestidos de algodón 
de largo midi o hasta el tobi-
llo, combinados con sandalias 
planas y zapatos estilo babucha 
acabados en punta. El sabor his-
panoamericano de la jornada lo 
aportaron las pinturas del artis-
ta español Domingo Zapata, la 
alta joyería de Isabel Guarch, 

el reguetón de Nicky Jam y el 
flamenco de Isaac de los Reyes, 
que convirtieron su desfile en 
una ecléctica instalación artís-
tica. No es la primera vez que el 
artista mallorquín participa en 
el mundo de la moda, y la sema-
na que viene volverá a hacerlo 
al diseñar la pasarela de Ágatha 
Ruiz de la Prada.

EFE

Una modelo luce prendas de Noon By Noor  durante el desfile en Nueva York. 
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu canvis personals que millorin la 
vostra relació amb algú especial o soci-

alitzeu i trobareu un nou interès amorós. Trieu 
parlar de les vostres idees i plans amb algú.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si voleu fer un canvi, feu-hi alguna cosa. 
Exploreu nous camins i participeu en 

activitats que us posin en contacte amb persones 
interessants.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les persones al voltant seran tempera-
mentals i sensibles a la crítica. Dediqueu 

temps a treballar en vosaltres i en les millores 
físiques que voleu fer.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No us preocupeu gaire pel que d’altres 
facin o diguin. Seguiu el cor i exploreu 

què i qui us interessa. Els nens oferiran un punt 
de vista innocent i perspicaç.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu res a l’atzar. Concentreu-vos 
en el que necessiteu aprendre, practicar 

o posar en marxa per tirar endavant. Algú que 
us estima us recolzarà i encoratjarà.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Involucreu-vos en activitats que distre-
guin la ment del treball. Socialitzar amb 

amics i conèixer gent nova us donarà algunes 
idees sobre com podeu millorar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us preocupeu tant pel que d’altres 
pensen i comenceu a prendre més 

temps per fer coses que us fan feliç. Quedeu-vos 
al costat de les persones que us animen.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Teniu més coses funcionant per a vos-
altres del que creieu. No deixeu que 

ningú us posi en un racó. Si no us agrada alguna 
cosa, canvieu-la. Tingueu fe en vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Haureu de triar les paraules sàviament 
i qüestionar qualsevol que ofereixi in-

formació inconsistent. Una persona manipula-
dora retorçarà les vostres paraules.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els diners, els guanys o simplement tro-
bar un bon negoci equivalen a estalviar 

diners. Invertiu més temps a gestionar els diners 
perquè funcionin millor per a vosaltres.

AQUARI 20-I / 18-II.
Malfieu-vos d’un aprofitat ansiós per 
gastar els vostres diners. Digueu no a la 

negativitat i dormiu tranquils sabent que els 
diners estan fora de perill i vosaltres també.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podreu col·laborar amb persones que 
comparteixen les vostres idees. Canviar 

la forma en què hàgiu estat fent les coses us obri-
rà un món de noves oportunitats.

Les ‘influencers’ Dulceida i Laura Escanes 
denuncien a la xarxa casos d’assetjament
Dulceida i Laura Escanes han aprofitat la seua fama a les 
xarxes per denunciar l’assetjament que han patit aquests 
últims dies. Escanes ha criticat els comentaris contra el 
seu cos i Dulceida, el masclisme que ha viscut a Hawaii.

EFE

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Esportistes del Club Esportiu l’Estel de 
Balaguer, als Jocs Special Olympics
Fins a 24 esportistes del Club Esportiu l’Estel de Balaguer 
participaran als Jocs Special Olympics a la Seu d’Urgell 
i Andorra la Vella en les disciplines de bàsquet, petanca, 
natació i gimnàstica rítmica.

El diputat Antoni Llevot proclama l’inici  
de festes al barri de l’Ereta
El diputat Antoni Llevot va començar ahir les festes del 
barri de l’Ereta amb la lectura del pregó, acte que va 
precedir la imposició de bandes a les pubilles. També va 
assistir-hi l’alcalde Fèlix Larrosa (vegeu la pàgina 38).

ÒSCAR MIRÓN

Pregó de la professora 
Joana Torné a la festa 
major de Tremp

Tremp es va afegir ahir a les festes 
majors de Ponent (vegeu la pàgi-
na 38) amb la lectura del pregó al 
balcó de l’ajuntament a càrrec de 
Joana Torné, professora jubilada i 
fundadora de l’Associació de Dones 
Rosa d’Abril de la localitat. Des-
prés, es va fer l’encesa de la traca 
i estava previst que la festa conti-
nués amb ball i música a la plaça 
Catalunya.

JORDI URIACH

El cosmos, colors fluor i art a la 
passarel·la de moda de Nova York
La nova col·lecció de Tadashi 
Shoji inspirada en el cosmos, 
atapeïda de llunes, estels i lluen-
tons, i els vibrants colors fluor 
de les propostes del dissenyador 
Jeremy Scott van lluir ahir en la 
primera jornada de la Setmana 
de la Moda de Nova York. Noon 
by Noor, per la seua part, va 
presentar una col·lecció còmoda 

i femenina, dominada per am-
plis vestits de cotó de llarg midi 
o fins al turmell, combinats amb 
sandàlies planes i sabates estil 
babutxa acabades en punta. El 
sabor hispanoamericà de la jor-
nada el van aportar les pintures 
de l’artista espanyol Domingo 
Zapata, l’alta joieria d’Isabel 
Guarch, el reggaeton de Nicky 

Jam i el flamenc d’Isaac de los 
Reyes, que van convertir la se-
ua desfilada en una eclèctica 
instal·lació artística. 

No és la primera vegada que 
l’artista mallorquí participa en 
el món de la moda, i la setmana 
que ve tornarà a fer-ho al dis-
senyar la passarel·la d’Ágatha 
Ruiz de la Prada.

EFE

Una model llueix peces de Noon By Noor durant la desfilada a Nova York.
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El món de l'esport inunda les xarxes socials amb
motiu de la Diada

Europa Espanya Català

El món de l'esport ha omplert les xarxes socials amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
Esportistes i clubs no han perdut la oportunitat de felicitar els catalans via els seus comptes de
Twitter i Facebook com és el cas de Barça, Girona i Espanyol:

Feliç Diada a tots. Visca el Barça i Visca Catalunya! pic.twitter.com/gl3HM9rCbl

FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 11, 2018

Feliç Diada a tots i totes!

#RCDE #11S #Catalunya pic.twitter.com/6FfLhuHDsq

RCD Espanyol (@RCDEspanyol) September 11, 2018

El Girona us desitja una bona diada nacional de Catalunya! #GironaFC #OrgullGironí #Girona
pic.twitter.com/2xqOIHue7Y

Girona FC (@GironaFC) September 11, 2018

El Sant Andreu també ha fet la seva ofrena floral:

La delegació del Sant Andreu ja és a punt per a l'ofrena floral #Diada2018
pic.twitter.com/2lBVNP3AG2

UE Sant Andreu (@uesantandreu) September 11, 2018

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i molts esportistes han aprofitat les xarxes
socials per felicitar la Diada:

Seguirem portant el teu nom i els teus colors a les muntanyes d'arreu del món.

Bona diada i visca Catalunya #sommuntanya #sompais #Diada2018 #11setembre
pic.twitter.com/fCSG5ajX9T

FEEC (@FEEC_cat) September 11, 2018

Desde Italia, feliç diada de Catalunya a tots els Catalans i Catalanes d'arreu del món!

Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) September 11, 2018

Feliç Diada de Catalunya a tothom! #11deSetembre #11deSetembreReus #DiadadeCatalunya
#SocisRD pic.twitter.com/0aKzjahnoo

Reus Deportiu (@ReusDeportiu) September 11, 2018

Feliç Onze de Setembre! #futbolcat #ViladeGràcia pic.twitter.com/0upCZtQOhs

Club Esportiu Europa (@CEEuropa) September 11, 2018

Feliç Diada a totes les catalanes i catalans! Orgullosos d'haver nascut on hem nascut . VISCA
CATALUNYA! #Diada2018 pic.twitter.com/8tKhXTXGjD

Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) September 11, 2018

Bona Diada 2018!



@CBPardinyes @cblleida @CBAlpicat @FCBbasket @CBPrat @BasquetManresa
@BasquetGirona @Penya1930 ...

pic.twitter.com/tjZSqNzCOo

Força Lleida (@flleida) September 11, 2018

Feliç Diada i Visca Catalunya!

Albert Sàbat (@albertsabat3) September 11, 2018

Celebrem la Diada de #Catalunya fent l'Ofrena a Rafel Casanova amb les entitats i institucions del
món de l'esport! Bona Diada a tothom ! #diada2018 pic.twitter.com/9jTrHflMR1

Special Olympics Cat (@SOCatalunya) September 11, 2018

Bona Diada a tots/es els padelers/es catalans.

Gaudiu del dia d'avui. #YesWeCAT #Diada #Catalunya #PàdelCatalà #EsportCatalà #Diada2018
#Diada11S #11S pic.twitter.com/MVtXmbk1N0

Fed Catalana Padel (@FCatalanaPadel) September 11, 2018

Bon dia i feliç diada a tothom! Visca Catalunya !

Sergi Roberto (@SergiRoberto10) September 11, 2018

Per les llibertats, pels valors i les nostres arrels: Visca Catalunya!

Bona diada a tothom #Diada2018 pic.twitter.com/WvTVArH9ju

Lleida Esportiu (@Lleida_Esportiu) September 11, 2018
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El Club Esportiu L'Estel de Balaguer participarà als
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català
Autor: Jordi Bonilla

La Seu d'Urgell i Andorra la Vella acolliran del 4 al 7 d'octubre els Jocs Special Olympics , als
quals han confirmat la seva assistència els membres del Club Esportiu L'Estel de Balaguer . Un
total de 24 esportistes i 6 entrenadors conformen l'expedició que participarà als jocs.

Els membres del club balaguerí participaran en les disciplines de petanca , bàsquet , natació i
gimnàstica rítmica . Tot i així, els Special Olympics compten amb 14 disciplines diferents amb
esportistes d'arreu del món.

Els Jocs Special Olympics són l'esdeveniment esportiu internacional més important per les
persones amb discapacitat intel·lectual i se celebren cada quatre anys. Enguany, després de tres
dècades, tindran lloc novament a la província de Lleida. La participació del Club Esportiu L'Estel és
possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Balaguer , que s'ha implicat en la causa dels
jocs.



15 de setembre del 20186 Noguera

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DE L’ESTEL QUE PARTICIPARÀ EN AQUESTS JOCS SPECIAL 
Del 4 al 7 d’octubre del 2018, el Club esportiu Estel de Balaguer participa als Jocs Special Olympics,  
que se celebraran a la Seu d’Urgell i Andorra la Vella. En aquesta edició, hi participaran més de 1.500 
esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu de Catalunya.

BALAGUER
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Un dels tallers que s’han organitzat per aprendre aquest ball. 

Balaguer recupera 
el ball del Galop
Antigament es ballava a la Fira dels Enamorats 

que tradicionalment se celebrava al setembre 

REDACCIÓ

Demà en el marc de la festa 
de l’Harpia, la ciutat de Ba-
laguer recuperarà la dansa 
tradicional la Galop de Ba-
laguer, que es troba reco-
llida al Costumari català 
del Joan Amades. Segons 
el folklorista aquest ball es 
dansava en l’anomenada Fi-

ra dels Enamorats del mes 
de setembre, una fira de 
bestiar que era famosa per 
la quantitat de matrimonis 
que s’hi pactaven entre les 
famílies que anaven a fira. 
Les noves parelles feien 
un primer contacte públic 
a través d’aquesta dansa,  
sota la supervisió dels pa-

res i tutors. L’objectiu és fer 
una ballada popular, on s’hi 
sumin tots els ciutadans. 
S’han organitzat dos tallers 
on s’han ensenyat els passos 
d’aquesta dansa. L’adapta-
ció musical ha estat de Xavi-
er Pinyol i l’adaptació core-
ogràfica d’Albert Bonet.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

El dia 22 de setembre tindrà 
lloc el primer campionat 
multiesportiu l’Esport ens 
uneix. Es tracta d’un projec-
te pilot a Balaguer amb l’ob-
jectiu de fer-lo anualment. 
L’objectiu és compartir una 

jornada amb altres persones 
que vulgui gaudir de l’esport 
en un entorn que fomenta les 
interaccions socials i la salut. 
S’emmarca en un projecte 
comunitari del servei de re-
habilitació de salut mental. 

Projecte l’Esport ens uneix

A. B

Presentació aquesta setmana del projecte a Balaguer.  

BALAGUER

El Museu de la Noguera ha 
creat un joc infantil centrat 
en l’Harpia, un animal fabu-
lós amb rostre de dona i cos 
d’ocell rapinyaire i mascota 
dels museus locals com a ac-
tivitat prèvia a la celebració 
de la Fira Harpia d’aquest 
cap de setmana. D’aquesta 
forma, els comerços del cen-
tre històric de la capital de 

la Noguera amaguen alguns 
dels objectes del Museu de 
la Noguera i els joves han 
hagut de localitzar-los i es-
brinar el missatge secret de 
l’Harpia. Tos els participants 
rebran un objecte del museu 
com a premi per haber fet to-
ta la búsqueda. La iniciativa 
compta amb la col·laboració 
dels comerciants del centre. 

Joc infantil sobre 
l’Harpia als comerços

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Un dels comerços participants en aquesta iniciativa.  
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La ministra de Medi Ambient, Síl-
via Calvó, es reunirà amb els
membres de l’Aldosa Veïns abans
que comencin les obres per fer
l’ETR a la Gonarda, tal com li ha-
vien demanat fa uns dies. Calvó
va afirmar que els mantindrà “al
dia” de totes les decisions i que
també formaran part de la mesa
per seguir l’evolució dels treballs.
“Abans de començar les obres fa-
rem una trobada amb ells per no-
tificar-los qui serà el cap del pro-
jecte, però encara no sé quan serà
perquè abans les haurem d’adju-
dicar”. La ministra va recordar
que ja s’ha fet l’edicte per a la
construcció de la terminal però
no va voler avançar terminis fins
que el procés s’hagi tancat. “No

marquem dates, de moment. Es-
perem a rebre les ofertes, que els
tècnics les analitzin i després ad-
judicarem les obres a la millor
oferta. Serà aleshores quan els ho
notifiquem als veïns” i va afegir
que espera poder-ho fer abans de
final d’any perquè amb l’arribada
de novembre o desembre, els tre-
balls es podrien fer més feixucs.
“Esperem que no se’n vagi a l’hi-

vern perquè podria dificultar l’i-
nici de les obres però això anirà
en funció de la data d’adjudica-
ció”, va dir. 

Calvó també va atendre les de-
mandes que el portaveu del
col·lectiu veïnal, Javier Iriarte, li
va fer fa uns dies, on li demanava
que designés un interlocutor
concret i que respectés l’acord so-
bre la seva participació en la me-
sa de seguiment de les obres. Per
la ministra, les parts implicades;
Govern, comú, FEDA i Nord An-
dorrà, compliran amb el que van

dir i escoltaran les demandes dels
veïns.

Iriarte va comentar fa uns dies
que tenia ganes de començar les
reunions de la mesa de segui-
ment dels treballs per veure com
evoluciona el projecte. Tot just
s’ha aprovat l’edicte per fer la
construcció, però als veïns els
grinyola que no s’hagi parlat d’al-
guns temes que en el seu mo-
ment van posar sobre la taula,
com el recorregut dels camions
de gran tonatge o les mesures
d’insonorització.

La ministra espera que es puguin iniciar els
treballs abans de final d’any i evitar l’hivern

Calvó es reunirà
amb l’Aldosa Veïns
abans que comencin
les obres de l’ETR

A. S.

Andorra la Vella

EENERGIAAEL CAP D’OBRA SERÀ L’INTERLOCUTOR

ARXIU

Sílvia Calvó

“Els notificarem qui
serà el cap del projecte
però no serà fins que
s’adjudiqui”

MINISTRA DE MEDI AMBIENT

QUÈ HA DIT

El Fòrum Nacional de la Jo-
ventut d’Andorra va aprovar
divendres passat un pressu-
post de 35.664 euros per al
pròxim curs, la qual cosa su-
posa un increment de 1.236
euros respecte al de l’any pas-
sat. Aquest augment es deu al
fet que, per qüestions demo-
gràfiques, durant aquest exer-
cici hi ha més joves entre 16 i
29 anys amb un total d’11.888,
que és la franja d’edat a través
de la qual es finança l’organit-
zació. Aquest pressupost es va
aprovar en una assemblea en
la qual també es va aprovar la
participació en un estudi so-
bre la joventut andorrana i es
va fer un resum de l’activitat
d’aquest any, en la qual es tro-
ben la participació en el First
Global Challenge (concurs in-
ternacional de robòtica), en
l’European Youth Event, en la
creació de la nova llei d’infàn-
cia i adolescència, en els Spe-
cial Olympics i en la Fira
d’Andorra, entre d’altres. L’FN-
JA també va aprovar l’aplicació
d’un canvi d’identitat corpo-
rativa.

El Fòrum de la
Joventut
d’Andorra aprova
un pressupost de
35.000 euros

SOCIETATA
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El president Torra encapçalarà demà la
presentació dels jocs Special Olympics

Europa Espanya Català
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El president Torra encapçalarà demà la presentació dels jocs Special Olympics

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà demà dimecres 18 de setembre a les 19h
la presentació dels jocs Special Olympics que se celebraran del 4 al 7 d'octubre entre La Seu
d'Urgell i Andorra La Vella. Aquest esdeveniment, que enguany té com a lema "Millor és qui ho
intenta", és un dels esdeveniments esportius d'àmbit internacional més importants per als
esportistes. Es fa un cop cada quatre anys i enguany arriba a la seva onzena edició. En l'acte
intervindran, entre d'altres, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras; la presidenta de la
Federació ACELL (Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual),
Marina Gómez; el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau; l'alcalde de la Seu
d'Urgell, Albert Batalla, i la cònsol d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Clourà els parlaments el
president Torra.

Nota: Per cobrir informativament aquest acte caldrà disposar del carnet de premsa del Palau o el
carnet del mitjà acompanyat del DNI. En cas de no disposar-ne, cal acreditar-se prèviament davant
aquest Gabinet de Comunicació enviant un correu a l'adreça premsa.president@gencat.cat
indicant nom, cognoms, DNI i mitjà pel qual es treballa.

18-09-2018 19.00

|

Palau de la Generalitat (accés pel carrer Sant Honorat)

|

Barcelona

(Barcelonès)

|

Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà la presentació dels jocs Special Olympics
que se celebraran del 4 al 7 d'octubre entre La Seu d'Urgell i Andorra La Vella. Aquest
esdeveniment, que enguany té com a lema "Millor és qui ho intenta", és un dels esdeveniments
esportius d'àmbit internacional més importants per als esportistes. Es fa un cop cada quatre anys i
enguany arriba a la seva onzena edició. En l'acte intervindran, entre d'altres, el secretari general
de l'Esport, Gerard Figueras; la presidenta de la Federació ACELL (Federació Catalana d'Esports
per a persones amb discapacitat intel·lectual), Marina Gómez; el president d'Special Olympics
Catalunya, Sergi Grimau; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i la cònsol d'Andorra la Vella,
Conxita Marsol. Clourà els parlaments el president Torra.

Nota: Per cobrir informativament aquest acte caldrà disposar del carnet de premsa del Palau o el
carnet del mitjà acompanyat del DNI. En cas de no disposar-ne, cal acreditar-se prèviament davant
aquest Gabinet de Comunicació enviant un correu a l'adreça premsa.president@gencat.cat
indicant nom, cognoms, DNI i mitjà pel qual es treballa
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CATALUNYA.-Agenda informativa de Europa Press
de Catalunya para el 18 de septiembre

POLÍTICA

--09.30 horas: El pte. R.Torrent abre la sesión 'Instituciones comprometidas, ejemplos de igualdad
efectiva' con J.Erikson (Univ.Uppsala), R.Serrano (UB) y la experta en igualdad B.Limanowska
(Parlament)

--10.00 horas: Reunión de la Mesa. A las 11 Junta de Portavoces (Parlament)

--13.00 horas: Rueda de prensa tras el Consell Executiu (Generalitat)

--13.00 horas: Rueda de prensa de Cs (Parlament)

--17.30 horas: La exconsellera M.Borràs presenta su libro '34 dies de tardor i 1 de primavera'
(Casa del Llibre. Rbla.Catalunya 37)

ECONOMÍA

--10.00 horas: El pte.de Crowe Spain C.Puig presenta su estrategia de crecimiento en España
(Diagonal 429)

--11.00 horas: Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos (Sepúlveda 148)

--19.00 horas: Presentación del Seat Tarraco (Tarragona. Arena Plaça)

--19.00 horas: El pte.de Fund.Círculo de Economía A.Costas y el exsecr.de Estado J.Lassalle
participan en el acto '1968, año de todas las revueltas' (Provença 298)

SOCIEDAD

--10.00 horas: Rueda de prensa del demandante Z.Muhammad, la abogada M.Melón y la dtora.de
Sos Racisme A.Cuevas sobre el litigio en el TEDH por identificaciones policiales por perfil étnico
(Col·legi de Periodistes)

--11.00 horas: Rueda de prensa de Mossos sobre la desarticulación de 2 organizaciones
criminales de robos en domicilios (Comisaría de Les Corts. Trav.Corts 319)

--11.00 horas: Hosp.St.Joan de Déu presenta la campaña de sensibilización sobre exclusión social
'La vida mateixa' (CaixaForum)

--19.00 horas: Presentación de los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell-Andorra La Vella,
con el pte. Q.Torra, el secr.gral. G.Figueras, la cónsul de Andorra C.Marsol, el pte.de Special
Olympics S.Grimau y el alcalde A.Batalla (Generalitat)

--19.30 horas: Presentación de la edición catalana de los cuentos para la inclusión en el aula
'Compta amb el meu', de estudiantes de la UAO CEU (Casa del Llibre. Rbla.Catalunya 37)

CULTURA



--11.00 horas: Presentación del Fest.Mercè Arts de Carrer, con la dtora.artística M.Almirall
(Virreina)

--11.00 horas: Presentación de las exposiciones de otoño de Espai Volart (Espai Volart)

--12.00 horas: Presentación del Fest.Intl.de Series de Barcelona Serielizados Fest, con sus dtores.
B.Martínez y V.Sala (hotel Casanova. Gran Via 559)

--12.30 horas: Rueda de prensa de Adetca de valoración de las artes escénicas (Antiga Fàbrica
Damm). A las 21.00 gala 'Catalunya aixeca el teló' con el pte. Q.Torra y la consellera L.Borràs
(Teatre Coliseum)

LOCAL

--09.30 horas: Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte (Ayto.)

--10.30 horas: Declaraciones de D.Mòdol (PSC) sobre la medida de destinar un 30% de nuevas
promociones a vivienda protegida (Ayto.)

--11.00 horas: El pte.de la Diputación de Barcelona M.Castells asiste al homenaje al
expte.mexicano L.Cárdenas, con su hijo C.Cárdenas (Rbla.Catalunya 126)

--11.00 horas: El t.alcalde G.Pisarello presenta el Premio Europeo de Ciencia Hipàtia (Ayto.)

--12.00 horas: Minuto de silencio del Ayto. por el asesinato de una mujer por su pareja
(pl.St.Jaume)

--12.00 horas: Minuto de silencio con la delegada T.Cunillera por el asesinato de una mujer por su
pareja (ante Delegación del Gobierno)

--12.00 horas: La delegada T.Cunillera participa en la Junta de Seguridad de Badalona. A las
13.30 declaraciones (edif.Viver. Pl.Assemblea Catalunya)

--16.30 horas: Comisión de Economía y Hacienda (Ayto.)
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Torra, Batalla i Marsol presenten els Jocs Special
Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Europa Andorra Català

La sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya a Barcelona ha acollit aquest dimarts
al vespre la presentacio dels Jocs Special Olympics 2018 Andorra la Vella-la Seu d'Urgell que se
celebraran del 4 al 7 d'octubre, en un acte encapcalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i
que ha comptat amb la presencia de la consol major de la capital, Conxita Marsol, i de l'alcalde de
la Seu d'Urgell, Albert Batalla.

"Millor es qui ho intenta", es el lema dels Jocs 2018, donat a coneixer pel president d'Special
Olympics Catalunya, Sergi Grimau, que destaca la importancia de "creure en un mateix" i que
valora les persones que prenen consciencia de les pors i les capacitats per poder encarar
projectes i superar obstacles. TV3 estrenara els propers dies un espot emotiu que compta amb la
participacio del conegut exfutbolista del FC Barcelona, Carles Puyol.

Una de les novetats mes importants dels Jocs Special Olympics 2018 es que sera el primer cop
que se celebraran entre dos paisos. Les dues seus que acolliran l'esdeveniment seran Andorra la
Vella i la Seu d'Urgell. Aixi ho ha remarcat la consol major, Conxita Marsol, que ha posat l'accent
en l'experiencia que suposara per Andorra la Vella acollir uns jocs que permeten fer visible l'esport
inclusiu i acostar-lo a la ciutadania.

La capital acollira 900 esportistes que competiran en 8 de les 14 disciplines esportives: atletisme,
futbol sala, natacio, gimnastica, badminton, tennis taula, judo i handbol. Per a l'ocasio, Andorra
comptara amb prop de 500 voluntaris, dels quals cal destacar la participacio i implicacio d'un llarg
centenar de joves estudiants de Formacio Professional. La Seu d'Urgell, de la seva banda, acollira
les competicions de les sis disciplines esportives restants: basquet, ciclisme, hoquei, tennis,
petanca i el programa anomenat Young Athletes. L'alcalde, Albert Batalla, ha subratllat que esport
i solidaritat son els elements que expliquen la vocacio per acollir els jocs i el llegat que en
deixaran.

Els Jocs Special Olympics son un dels esdeveniments d'ambit internacional mes importants per als
esportistes amb discapacitat intel·lectual. Nomes se celebren un cop cada 4 anys i enguany
arriben a l'onzena edicio. Aquest octubre hi participaran 1.500 esportistes vinguts d'arreu del mon.
A banda dels andorrans i la resta de delegacions espanyoles, els jocs comptaran amb la
participacio de 13 paisos mes.

La benvinguda a l'acte d'aquest dimarts ha anat a carrec del secretari general de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i ha finalitzat amb el suport institucional del president
catala, Quim Torra. Durant aquest esdeveniment, que ha comptat amb un nombros public
representant dels esportistes, organitzadors i voluntaris, la presidenta de la Federacio ACELL
(Federacio Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual), Marina Gomez, ha
lloat el paper del voluntariat que, com en cada edicio, sera imprescindible per la celebracio dels
jocs. En poc temps ha estat possible reunir mes de 600 voluntaris, fet que demostra el gran
compromis solidari de la societat.

La cloenda s'ha tancat amb els ulls posats al dijous 20 de setembre, dia en que es donara el tret
de sortida al recorregut de la torxa olimpica amb una gran festa a la ciutat de Barcelona. La torxa
recorrera tot el territori catala fins arribar el dia 3 d'octubre a la Seu d'Urgell, i el dia 4 a Andorra la
Vella, on se celebrara l'acte d'inauguracio dels Jocs Special Olympics 2018.
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CATALUNYA.-Agenda informativa de Europa Press
de Catalunya para el 18 de septiembre

POLÍTICA

--09.30 horas: El pte. R.Torrent abre la sesión 'Instituciones comprometidas, ejemplos de igualdad
efectiva' con J.Erikson (Univ.Uppsala), R.Serrano (UB) y la experta en igualdad B.Limanowska
(Parlament)

--10.00 horas: Reunión de la Mesa. A las 11 Junta de Portavoces (Parlament)

--13.00 horas: Rueda de prensa tras el Consell Executiu (Generalitat)

--13.00 horas: Rueda de prensa de Cs (Parlament)

--17.30 horas: La exconsellera M.Borràs presenta su libro '34 dies de tardor i 1 de primavera'
(Casa del Llibre. Rbla.Catalunya 37)

ECONOMÍA

--10.00 horas: El pte.de Crowe Spain C.Puig presenta su estrategia de crecimiento en España
(Diagonal 429)

--11.00 horas: Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos (Sepúlveda 148)

--19.00 horas: Presentación del Seat Tarraco (Tarragona. Arena Plaça)

--19.00 horas: El pte.de Fund.Círculo de Economía A.Costas y el exsecr.de Estado J.Lassalle
participan en el acto '1968, año de todas las revueltas' (Provença 298)

SOCIEDAD

--10.00 horas: Rueda de prensa del demandante Z.Muhammad, la abogada M.Melón y la dtora.de
Sos Racisme A.Cuevas sobre el litigio en el TEDH por identificaciones policiales por perfil étnico
(Col·legi de Periodistes)

--11.00 horas: Rueda de prensa de Mossos sobre la desarticulación de 2 organizaciones
criminales de robos en domicilios (Comisaría de Les Corts. Trav.Corts 319)

--11.00 horas: Hosp.St.Joan de Déu presenta la campaña de sensibilización sobre exclusión social
'La vida mateixa' (CaixaForum)

--19.00 horas: Presentación de los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell-Andorra La Vella,
con el pte. Q.Torra, el secr.gral. G.Figueras, la cónsul de Andorra C.Marsol, el pte.de Special
Olympics S.Grimau y el alcalde A.Batalla (Generalitat)

--19.30 horas: Presentación de la edición catalana de los cuentos para la inclusión en el aula
'Compta amb el meu', de estudiantes de la UAO CEU (Casa del Llibre. Rbla.Catalunya 37)

CULTURA



--11.00 horas: Presentación del Fest.Mercè Arts de Carrer, con la dtora.artística M.Almirall
(Virreina)

--11.00 horas: Presentación de las exposiciones de otoño de Espai Volart (Espai Volart)

--12.00 horas: Presentación del Fest.Intl.de Series de Barcelona Serielizados Fest, con sus dtores.
B.Martínez y V.Sala (hotel Casanova. Gran Via 559)

--12.30 horas: Rueda de prensa de Adetca de valoración de las artes escénicas (Antiga Fàbrica
Damm). A las 21.00 gala 'Catalunya aixeca el teló' con el pte. Q.Torra y la consellera L.Borràs
(Teatre Coliseum)

LOCAL

--09.30 horas: Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte (Ayto.)

--10.30 horas: Declaraciones de D.Mòdol (PSC) sobre la medida de destinar un 30% de nuevas
promociones a vivienda protegida (Ayto.)

--11.00 horas: El pte.de la Diputación de Barcelona M.Castells asiste al homenaje al
expte.mexicano L.Cárdenas, con su hijo C.Cárdenas (Rbla.Catalunya 126)

--11.00 horas: El t.alcalde G.Pisarello presenta el Premio Europeo de Ciencia Hipàtia (Ayto.)

--12.00 horas: Minuto de silencio del Ayto. por el asesinato de una mujer por su pareja
(pl.St.Jaume)

--12.00 horas: Minuto de silencio con la delegada T.Cunillera por el asesinato de una mujer por su
pareja (ante Delegación del Gobierno)

--12.00 horas: La delegada T.Cunillera participa en la Junta de Seguridad de Badalona. A las
13.30 declaraciones (edif.Viver. Pl.Assemblea Catalunya)

--16.30 horas: Comisión de Economía y Hacienda (Ayto.)
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Millor és qui ho intenta és el lema dels Jocs
Special Olympics 2018

Europa Andorra Català

Conxita Marsol i Albert Batalla han acudit a la presentació d'aquesta edició al Palau de la
Generalitat de Catalunya

Acte de presentació dels Jocs Special Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Acte de presentació dels Jocs Special Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Comú ALV/Tony Lara

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:18

Redacció

Andorra la Vella

La sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya ha acollit aquest dimarts al vespre la
presentació dels Jocs Special Olympics 2018, en un acte encapçalat pel president de la
Generalitat, Quim Torra. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de La Seu
d'Urgell, Albert Batalla, han acudit a la presentació.

"Millor és qui ho intenta" és el lema dels Jocs 2018, donat a conèixer pel president d'Special
Olympics Catalunya, Sergi Grimau, qui ha destacat la importància de "creure en un mateix".
Andorra la Vella i La Seu d'Urgell, seus de l'esdeveniment, acolliran 1.500 esportistes entre el 4 i el
7 d'octubre. Conxita Marsol ha posat l'accent en l'experiència que suposarà per Andorra la Vella
acollir uns Jocs que permeten fer visible l'esport inclusiu i acostar-lo a la ciutadania. Andorra
comptarà amb prop de 500 voluntaris, dels quals cal destacar la participació i implicació d'un llarg
centenar de joves estudiants de Formació Professional. L'alcalde, Albert Batalla, ha subratllat que
esport i solidaritat són els elements que expliquen la vocació per acollir els Jocs i el llegat que en
deixaran.

El dia 20 de setembre es donarà el tret de sortida al recorregut de la torxa olímpica amb una gran
festa a la ciutat de Barcelona. La torxa recorrerà tot el territori català fins arribar el dia 4 a Andorra
la Vella, on se celebrarà l'acte d'inauguració dels Jocs Special Olympics 2018.

Etiquetes

Redacció

Andorra la Vella
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SEGRE 

Martes, 18 de septiembre de 2018

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ Cuatro jugadores del 
Lleida Esportiu han jugado 
todos los minutos, un total de 
360, en las cuatro jornadas que 
se llevan disputadas de Liga. 
Son el guardameta Pau Torres, 
los laterales Albert Dalmau y 
Joan Oriol, y el centrocampis-
ta Albístegui, los que pueden 
considerarse hasta ahora como 
‘intocables’ para el técnico Ge-
rard Albadalejo.

El equipo azul, tras el empate 
en Teruel (0-0), ya ha firmado el 
segundo mejor inicio liguero en 
su historia desde que se fundó 
el Esportiu. Segundo en la clasi-
ficación, con 8 puntos, tras dos 
victorias y dos empates y, por lo 
tanto, invicto, solo fue mejor en 
la temporada 2013-14 cuando 
sumó 9 puntos a estas alturas.

Por otra parte, la plantilla, 
después de un exigente inicio 
con cinco partidos en 15 días, 
disfruta de dos días de descan-
so antes de volver a los entre-
namientos mañana miércoles, 
cuando comenzará a preparar el 
partido ante la UE Cornellà, el 
domingo en el Camp d’Esports 
a las 18.00 horas.

Deficiente luz en el CD Ebro

En otro orden de cosas, la de-
ficiencia iluminación del terreno 
de juego del CD Ebro de cara al 
partido de tercera ronda de la 
Copa del Rey ante el Lleida, el 

17 de octubre, hará que el club 
aragonés tenga que fijar un ho-
rario que, en ningún caso será el 
de las 21.00 horas que figura co-
mo oficial. Podría ser entre las 
17.30 y las 17.45 horas porque 
tienen que prever que pueda ha-
ber prórroga y lanzamientos de 
penaltis. Otro problema que de-
be solucionar es el de las gradas, 
ya que solo 400 espectadores 

pudieron asistir a la anterior eli-
minatoria ante el Murcia. Este 
es el aforo actual al no instalar 
las gradas comprometidas por 
el ayuntamiento.

Nuevo reto de la cátedra DOTS

Por otra parte, la Cátedra de 
Desarrollo de Organizaciones y 
Territorios Saludables (DOTS) 
de la Universidad de Lleida 

(UdL) dio el domingo el pisto-
letazo de salida a un nuevo re-
to del proyecto O10K-Objetivo 
10000, aplicación que cuenta 
con la colaboración del Llei-
da, en el marco de la semana 
de la movilidad. Este reto, que 
se prolongará hasta el sábado, 
se busca que los participantes 
acumulen el máximo número de 
pasos a través de la aplicación.

Los jugadores del Lleida saludan a los aficionados leridanos desplazados el domingo a Teruel.

JORDI ECHEVARRIA

Pau Torres, Dalmau, Oriol y 
Albístegui, los “intocables” 
Han jugado todos los minutos en la Liga en el segundo mejor inicio del club

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

PATINAJE COMPETICIÓN 

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ La patinadora del Club 
Patinatge Artístic Mollerussa, 
Maria Tassies, se adjudicó el 
triunfo en el Campeonato Fe-
deración Catalana en categoría 
cadete, que se disputó el fin de 
semana en el pabellón muni-
cipal Josep Mir de Llagostera 
(Girona).

Tassies certificó el domingo 
en el programa libre el primer 
lugar que había obtenido el sá-
bado en el programa corto. La 
patinadora leridana aventajó en 
el podio a Maria Alvarez (CP 
RIbes) y Cristina Martín (Reus 
Deportiu) por este orden. Tam-
bién participó por parte del CPA 
Mollerussa, Andrea Lapeña, 
que tuvo una buena actuación. 
Ambas son entrenadas por Laia 
Fuentes. Maria Tassies, la entrenadora Laia Fuentes y Andrea Lapeña.

Maria Tassies 
gana el Trofeo 
Federación 
cadete

BALONCESTO SELECCIÓN
EFE

Navarro recibió la insignia de oro y brillantes de Jorge Garbajosa.

Homenaje a Navarro y victoria 
de España ante Letonia (85-82)
❘ MADRID ❘ Juan Carlos Navarro, 
Alex Mumbrú y Albert Mira-
lles fueron homenajeados en el 
descanso del partido de clasifi-
cación para el Mundial de China 
2019 entre España y Letonia 
por la Asociación de Balonces-
tistas Profesionales (ABP). Na-

varro también recibió la meda-
lla de oro y brillantes de la Fe-
deración Española. Respecto al 
partido, la selección española se 
acercó un poco más al Mundial 
tras imponerse a Letonia (85-
82). El leridano Oriola anotó 15 
puntos y Quino Colom 18.

El COI descarta 
a Sapporo para 
los JJOO 2026

OLIMPISMO

❘ TOKIO ❘ El Comité Olímpico 
Internacional (COI) no in-
cluirá a la ciudad japonesa 
de Sapporo en la relación de 
candidatas a organizar los 
Juegos de invierno de 2026, 
tras analizar las consecuen-
cias en la zona del terremoto 
del pasado 6 de septiembre, 
cuyo balance de víctimas as-
cendió a 44 muertos y 660 
heridos.

Este descarte da opciones 
a Pirineus-Barcelona en la re-
lación definitiva de ciudades 
aprobadas por el COI como 
candidatas que se dará a co-
nocer en octubre.

Torra presenta 
hoy los Juegos 
La Seu-Andorra

SPECIAL OLYMPICS

❘ BARCELONA ❘ El presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, en-
cabezará hoy la presentación 
en el Palau de la Generalitat 
de los Juegos Special Olym-
pics La Seu d’Urgell-Andorra 
2018. En este evento, que es-
te año tiene como lema “El 
mejor es el que lo intenta”, 
habrá una participación de 
1.500 deportistas con disca-
pacidad intelectual. Hasta 
ahora son 13 los países que 
han confirmado su partici-
pación, además de depor-
tistas de toda España y de 
Andorra.
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1.500 esportistes participaran en els Jocs Special
Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra

Europa Espanya Català

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics, que se celebrarà del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell
i Andorra la Vella, s'ha presentat aquest dimarts al Palau de la Generalitat. El president del
Govern, Quim Torra, ha encapçalat l'acte, que també ha comptat amb la participació de la cònsol
d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i ha destacat que un
esdeveniment com l'Special Olympics fomenta la inclusió.

Torra, que ha celebrat que els jocs es facin als Pirineus, ha remarcat que el Govern està
compromès amb les persones amb discapacitat. "Els Pirineus no són la perifèria de res", ha
subratllat, i ha afegit que espera que en un futur també s'hi puguin celebrar uns Jocs Olímpics
d'Hivern. El president de l'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha assenyalat que aquests
jocs són més que esport, i la presidenta de la Federació ACELL d'esports per a persones amb
discapacitat intel·lectual, Marina Gómez, ha celebrat que es doni visibilitat a l'esport inclusiu i se'l
posi al centre de la societat.

Sergi Grimau / @SOCatalunya

Sergi Grimau / @SOCatalunya

"Què és ser normal? És esforçar-se i superar-se a un mateix, és compartir, és no tenir prejudicis
per aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes, és respectar les normes i
trencar-les quan cal, és expressar el que sentim lliurement en cada moment, ballar si sona la
música, riure si estem contents, plorar si estem tristos i, sobretot, normal és ser feliç amb el que
ens ha donat la vida. Aquesta és la normalitat que a mi m'ha ensenyat Special Olympics", va dir
Sergi Grimau, president dels Special Olympics Catalunya.

En l'esdeveniment, que se celebra un cop cada quatre anys i el lema del qual és "El millor és qui
ho intenta", hi participaran 1.500 esportistes. Fins al moment, ja són 13 els països que han
confirmat la seva assistència. 1.239 esportistes són catalans, 93 de l'estat espanyol i 54 d'Andorra.
La resta, 114, són esportistes de 13 delegacions diferents, entre les quals hi ha Bèlgica,
Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya.

La torxa dels Jocs Special Olympics iniciarà el seu recorregut a Barcelona el dijous 20 de
setembre, i després anirà cap a la Seu d'Urgell, on es mantindrà tot el 3 d'octubre. El 4 d'octubre
es dirigirà cap a Andorra la Vella, on se celebrarà la festa inaugural.
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Dimarts, 18 de setembre del 2018

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ Quatre jugadors del Llei-
da Esportiu han jugat tots els 
minuts, un total de 360, en les 
quatre jornades que van dispu-
tades de Lliga. Són el porter Pau 
Torres, els laterals Albert Dal-
mau i Joan Oriol, i el centrecam-
pista Albístegui, els que poden 
considerar-se fins ara com a “in-
tocables” per al tècnic Gerard 
Albadalejo.

L’equip blau, després de l’em-
pat a Terol (0-0), ja ha firmat el 
segon millor inici de lliga en la 
seua història des que es va fun-
dar l’Esportiu. Segon a la clas-
sificació, amb 8 punts, després 
de dos victòries i dos empats i 
per tant, invicte, només va ser 
millor a la temporada 2013-14 
quan va sumar 9 punts a aques-
tes altures.

D’altra banda, la plantilla, 
després d’un exigent inici amb 
cinc partits en quinze dies, 
gaudeix de dos dies de descans 
abans de tornar als entrena-
ments demà dimecres, quan 
començarà a preparar el partit 
davant de la UE Cornellà, diu-
menge al Camp d’Esports a les 
18.00 hores.

Deficient llum al CD Ebro

En un altre ordre de coses, 
la deficient il·luminació del ter-
reny de joc del CD Ebro de cara 
al partit de tercera ronda de la 
Copa del Rei davant del Lleida, 

el 17 d’octubre, farà que el club 
aragonès hagi de fixar un horari 
que en cap cas no serà el de les 
21.00 hores que figura com a 
oficial. Podria ser entre les 17.30 
i les 17.45 hores perquè han de 
preveure que hi pugui haver 
pròrroga i llançaments de pe-
nals. Un altre problema que ha 
de solucionar és el de les grades, 
ja que només 400 espectadors 

van poder assistir a l’anterior 
eliminatòria davant del Múrcia. 
Aquest és l’aforament actual al 
no instal·lar les grades compro-
meses per l’ajuntament.

Nou repte de la càtedra DOTS

D’altra banda, la Càtedra de 
Desenvolupament d’Organit-
zacions i Territoris Saludables 
(DOTS) de la Universitat de 

Lleida (UdL) va donar diumen-
ge el tret de sortida a un nou 
repte del projecte O10K-Objec-
tiu 10.000, aplicació que compta 
amb la col·laboració del Lleida, 
en el marc de la setmana de la 
mobilitat. Aquest repte, que es 
prolongarà fins dissabte, busca 
que els participants acumulin 
el màxim nombre de passos a 
través de l’aplicació.

Els jugadors del Lleida saluden els aficionats lleidatans desplaçats diumenge a Terol.

JORDI ECHEVARRIA

Pau Torres, Dalmau, Oriol i 
Albístegui, els “intocables”
Han jugat tots els minuts a la Lliga en el segon millor inici del club

FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B

PATINATGE COMPETICIÓ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La patinadora del Club 
Patinatge Artístic Mollerussa 
Maria Tassies es va adjudicar 
el triomf al Campionat Federa-
ció Catalana en categoria cadet, 
que es va disputar el cap de set-
mana passat al pavelló muni-
cipal Josep Mir de Llagostera 
(Girona).

Tassies va certificar diumen-
ge al programa lliure el primer 
lloc que havia obtingut dissabte 
al programa curt. La patinadora 
lleidatana va avantatjar en el 
podi Maria Álvarez (CP Ribes) 
i Cristina Martín (Reus Depor-
tiu) per aquest ordre. També va 
participar per part del CPA Mo-
llerussa Andrea Lapeña, que va 
tenir una bona actuació. Tant 
una com l’altra són entrenades 
per Laia Fuentes. Maria Tassies, l’entrenadora Laia Fuentes i Andrea Lapeña.

Maria Tassies 
s’endú el Trofeu 
Federació  
cadet

BÀSQUET SELECCIÓ
EFE

Navarro va rebre la insígnia d’or i brillants de Jorge Garbajosa.

Homenatge a Navarro i victòria 
d’Espanya contra Letònia (85-82)
❘ MADRID ❘ Juan Carlos Navarro, 
Alex Mumbrú i Albert Miralles 
van ser homenatjats al descans 
del partit de classificació per al 
Mundial de la Xina 2019 entre 
Espanya i Letònia per l’Associ-
ació de Basquetbolistes Profes-
sionals (ABP). Navarro també 

va rebre la medalla d’or i bri-
llants de la Federació Espanyo-
la. Respecte al partit, la selec-
ció espanyola es va atansar una 
mica més al Mundial després 
d’imposar-se a Letònia (85-82). 
El lleidatà Oriola va anotar 15 
punts i Quino Colom, 18.

El COI descarta 
Sapporo per als 
Jocs del 2026

OLIMPISME

❘ TÒQUIO ❘ El Comitè Olímpic 
Internacional (COI) no in-
clourà la ciutat japonesa de 
Sapporo en la relació de can-
didates a organitzar els Jocs 
d’Hivern del 2026, després 
d’analitzar les conseqüències 
a la zona del terratrèmol del 
6 de setembre passat, amb 
un balanç de víctimes que va 
ascendir a quaranta-quatre 
morts i 660 ferits. Aquesta 
descartada dóna opcions 
a Pirineus-Barcelona en la 
relació definitiva de ciutats 
aprovades pel COI com a 
candidates que es donarà a 
conèixer a l’octubre.

Torra presenta 
avui els Jocs la 
Seu-Andorra

SPECIAL OLYMPICS

❘ BARCELONA ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, en-
capçalarà avui la presenta-
ció al Palau de la Generalitat 
dels Jocs Special Olympics la 
Seu d’Urgell-Andorra 2018. 
En aquest esdeveniment, que 
enguany té com a lema “El 
millor és el que ho intenta”, 
hi haurà una participació de 
1.500 esportistes amb disca-
pacitat intel·lectual. 

Fins ara són tretze els paï-
sos que han confirmat la seua 
participació, a més d’espor-
tistes d’arreu d’Espanya i 
d’Andorra.
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Sección: Deportes
18/09/2018

Es presenta l'11a edició dels Jocs Special
Olympics

Europa Espanya Català

Aquest dimarts s'ha fet al Palau de la Generalitat la presentació de l'onzena edició dels Jocs
Special Olympics . Del 4 al 7 d'octubre, la Seu d'Urgell i Andorra la Vella acolliran més de 1.500
esportistes amb discapacitat intel·lectual de més d'un centenar de països i hi col·laboraran més de
600 voluntaris.

La primera edició dels Special Olympics va ser el 1988 a Lleida i, des d'aleshores, s'han fet cada
quatre anys. Els organitzadors volen que els Jocs facin reflexionar sobre el que és normal i el que
no ho és.
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Los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell y
Andorra contarán con 1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Torra resalta el compromiso del Govern con el sector de la discapacidad

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell y
Andorra contarán con 1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Torra resalta el compromiso del Govern con el sector de la discapacidad

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell y
Andorra contarán con 1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Torra resalta el compromiso del Govern con el sector de la discapacidad

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell y
Andorra contarán con 1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Los Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell y
Andorra contarán con 1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Presentación De Special Olympics, Con El
Pte.Q.To

Europa Espanya Espanyol

Noticia Asociada Els Jocs Special Olympics de La Seu d'Urgell i Andorra tindran 1.500 esportistes
Contenido: Els XI Jocs Special Olympics, que se celebraran del 4 al 7 d'octubre a La Seu d'Urgell
(Lleida) i Andorra la Vella (Andorra), tindran 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual --amb
més d'un centenar d'altres països-- i 600 voluntaris.

Presentación De Special Olympics, Con El Pte.Q.To
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CATALUNYA.-Los Jocs Special Olympics de La
Seu d'Urgell y Andorra contarán con 1.500
deportistas

Torra resalta el compromiso del Govern con el sector de la discapacidad

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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JJ.OO.- Los Jocs Special Olympics de La Seu
d'Urgell y Andorra contarán con 1.500 deportistas

Torra resalta el compromiso del Govern con el sector de la discapacidad

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los XI Jocs Special Olympics, que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida) y
Andorra la Vella (Andorra), contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con más
de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios.

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consiguo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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El jueves llega navegando a Barcelona la Llama de
la Esperanza

Europa Espanya Espanyol

El jueves llegará navegando en Barcelona la "Llama de la Esperanza" de los Juegos Special
Olympics 2018 que se celebrarán en la Seu d'Urgell y Andorra La Vella del 4 al 7 de octubre. La
Federación Catalana de Vela, con la colaboración de la Agrupación Deportiva Special Olympics
Catalunya, han diseñado la llegada de la antorcha olímpica en Barcelona por mar, a bordo de la
embarcación Sail One Mundus y acompañada de un gran número de navegantes federados de
diferentes Clubs de Barcelona.

La antorcha olímpica iniciará su recorrido desde el Barcelona International Sailing Center (BISC) a
las 14: 30h y navegará frente al litoral de Barcelona hasta llegar a las 16: 00h en la bocana del
Puerto de Barcelona para hacer el desfile final hasta la zona de las "Golondrinas" hacia las 16:
30h.

Este acto, enmarcado dentro del programa de Vela Inclusiva, reafirma el compromiso social de la
Federación Catalana de Vela en contribuir a crear, mediante el deporte de la vela, un mundo más
confortable, accesible, igualitario y equilibrado en el ámbito económico, ambiental y de los
derechos humanos.
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La Torxa dels Special Olympics passarà per
Mataró

Europa Espanya Català

La Torxa dels Special Olympics passarà per Mataró el proper 24 de setembre, tal i com es va
presentar en roda de premsa dimecres passat, dia 19. La cita serà a les 19h i està organitzat per
l'ACELL, Federació Catalana d'Esports per a disminuïts psíquics amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Mataró, ACELL, Club FEM, Fedamar i CFS Ciutat de Mataró. La sortida es farà al
Port de Mataró i s'espera que una hora més tard, a les 19h, arribi a la plaça de l'Ajuntament.

L'activitat, però, començarà una mica abans, a les 17.15 amb la trobada de rellevistes i
acompanyants a l'Ajuntament de Mataró. Mitja hora més tard es farà la composició del relleu a
cada punt. A les 17.45 s'espera que arribi el responsable de la flama al port amb la llanterna, i a
les 18h sortirà una embarcació del Port de Mataró. El relleu a peu començarà a les 18.15, i
s'espera que el recorregut fins a la Plaça de l'Ajuntament duri uns 45 minuts. Allà hi haurà els
parlaments previstos de la regidora d'Esports, Marisa Merchán, representant de l'ACELL amb
representants de les tres entitats participants i de l'Alcalde de Mataró, David Bote, que clourà
l'acte. Hi haurà dos rellevistes per cada posta de 100 metres amb un acompanyant i responsable
de punt a cada relleu.
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Els Special Olympics esperen 1.500 competidors

Europa Espanya Català

L'esdeveniment es va presentar ahir a la Generalitat, on Torra va aplaudir el foment per la inclusió

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© El certamen, que arriba a l'onzena edició, es va presentar ahir a la Generalitat amb la presència
del president Quim Torra.

GENCAT

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

Els XI Jocs Special Olympics, que se celebraran del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra,
comptaran amb 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant un centenar de
països (1.239 procedeixen de delegacions de Catalunya), a més de 600 voluntaris. Ahir es van
presentar a la Generalitat amb la presència del seu president, Quim Torra; la cònsol major
d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que van destacar el
foment de la inclusió.

Quim Torra va remarcar que el Govern de la Generalitat està compromès amb les persones amb
discapacitat. "No hi ha res més important que les persones", va dir, mentre va celebrar que es
facin al Pirineu, que "no és la perifèria de res", per la qual cosa espera que en un futur també es
puguin celebrar allà uns Jocs Olímpics d'Hivern. La torxa dels Jocs Special Olympics iniciarà demà
el seu recorregut a Barcelona, i després es dirigirà cap a la Seu d'Urgell, on recalarà el dia 3
d'octubre, i Andorra la Vella, que la rebrà l'endemà per a la festa inaugural dels Jocs.
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Recta final per a l'inici dels Jocs de la Seu i
Andorra

Europa Andorra Català

Els Jocs Special Olympics 2018, que se celebraran a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell del 4 al 7
d'octubre, encaren la seva recta final de preparació. Ahir va tenir lloc al Palau de la Generalitat de
Catalunya una nova presentació de la competició que va estar encapçalada pel president de la
Generalitat, Quim Torra, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i en representació andorrana,
la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.

En l'acte es va destacar els més de 600 voluntaris que s'han pogut reunir per als Jocs, complint
amb escreix les expectatives, que eren d'unes 450
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Presentats al Palau de la Generalitat els Jocs
Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella

Europa Espanya Català

Per primera vegada, els Jocs se celebraran entre dos països per acollir les 14 disciplines en joc.
Andorra la Vella serà la seu de les proves de natació, gimnàstica, atletisme, futbol sala, handbol,
judo, tennis taula i bàdminton, mentre que la Seu d'Urgell acollirà les competicions de les sis
disciplines esportives restants: bàsquet, ciclisme, hoquei, tennis, petanca i el programa anomenat
Young Athletes, el programa internacional més nou de Special Olympics, en col·laboració amb la
Fundació Laureus, que introdueix la pràctica esportiva entre els nens amb discapacitat intel·lectual
de 2 a 7 anys.

Quim Torra, que ha celebrat que els jocs es facin als Pirineus, ha remarcat que el Govern està
compromès amb les persones amb discapacitat i que un esdeveniment com l'Special Olympics
fomenta la inclusió. "Els Pirineus no són la perifèria de res", ha subratllat, i ha afegit que espera
que en un futur també s'hi puguin celebrar uns Jocs Olímpics d'Hivern. Per la seva banda, el
president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha assenyalat que aquests jocs són més
que esport, mentre que la presidenta de la Federació ACELL (Federació Catalana d'Esports per a
persones amb discapacitat intel·lectual), Marina Gómez, ha celebrat que es doni visibilitat a
l'esport inclusiu i se'l posi al centre de la societat. També ha lloat el paper del voluntariat que, com
en cada edició, serà imprescindible per la celebració dels Jocs. En poc temps ha estat possible
reunir més de 600 voluntaris per aquesta edició.

D'altra banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha subratllat que esport i solidaritat són
els elements que expliquen la vocació per acollir els Jocs i el llegat que en deixaran. I la cònsol
d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, posava l'accent en l'experiència que suposarà per Andorra la
Vella acollir uns Jocs que permeten fer visible l'esport inclusiu i acostar-lo a la ciutadania.

En l'esdeveniment, que se celebra un cop cada quatre anys, hi participaran 1.500 esportistes. Fins
al moment, ja són 13 els països que han confirmat la seva assistència. 1.239 esportistes són
catalans, 93 de l'estat espanyol i 54 d'Andorra. La resta, 114, són esportistes de 13 delegacions
diferents, entre les quals hi ha Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya.

La torxa dels Jocs Special Olympics iniciarà el seu recorregut a Barcelona el dijous 20 de
setembre, i després anirà cap a la Seu d'Urgell, on es mantindrà tot el 3 d'octubre. El 4 d'octubre
es dirigirà cap a Andorra la Vella, on se celebrarà la festa inaugural.



Ayer se presentó en el Palau 
de la Generalitat la undéci-
ma edición de los Jocs Spe-

cial Olympics, que se celebrará del 4 
al 7 de octubre en la Seu d’Urgell y 
Andorra. 
Al acto acudieron el presiden-
te del Govern, Quim Torra; la 
cónsul mayor de Andorra la Ve-
lla, Conxita Marsol, y el alcalde 
de La Seu d’Urgell, Albert Ba-
talla, quienes destacaron el fo-
mento de la inclusión que propi-
cia un acontecimiento como los 
Special Olympics. Torra ha su-
brayado que el Govern está com-
prometido con las personas con 
discapacidad, como demuestra 
el impulso del nuevo Código de 

olimpismo► se celebran en la seu d’urgell y andorra

1.500 deportistas, en los 
Xi Jocs special olympics

accesibilidad: “No hay nada más 
importante que las personas”. De 
los 1.500 deportistas que partici-
parán, 1.239 proceden de delega-
ciones de Catalunya; 93 del res-
to de España; 52 de Andorra y 114 

S.P.
Barcelona

deportistas de delegaciones de 13 
países, como Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Portugal y Alemania, 
entre otros. El lema de este año 
es ‘El millor és qui ho intenta’ (El 
mejor es quien lo intenta).

Los Special Olympics vivirán sus Juegos más emotivos

el CUPÓn 3 11.9.2018
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▄ Alejandro Valverde llevará los galones de la se-
lección española en la prueba de ruta de los Mundia-
les que tendrán lugar en Innsbruck (Austria) entre el 
24 y el 30 de este mes, mientras que la presencia de 
Mikel Landa queda supeditada al estado físico que 
muestre el ciclista alavés esta semana en el Giro de 
Toscana y Coppa Sabitini. Si el ciclista vasco no en-
cuentra buenas sensaciones en las clásicas italianas 
Omar Fraile ocupará su lugar en el equipo.

ciclismo ► mundial de innsbruck

landa o Fraile, única 
duda de mínguez

  
CIClISmO enDURO
el mundial de enduro vuelve 
a españa por segunda vez
La localidad oscense de Aínsa-Sobrarbe 
acogerá el próximo fin de semana el 
Mundial de Enduro, que llega a España 
por segunda vez en toda su historia.

RAlly
luis moya, operado con éxito en Barcelona
El que fuera campeón del mundo junto a Carlos Sainz tuvo 
que ser operado en el Hospital Clinic de Barcelona por tres 
aneurismas. El excopiloto de rallys salió de quirófano tras 
una complicada intervención de cuatro horas. Moya estará 
en Cuidados Intensivos un par de días para recuperarse.

poli 
depor 
tivo

▄ El Club Voleibol Teruel inició ayer una campaña de 
recogida de fondos para repatriar a Brasil el cuerpo del ju-
gador Vinicius Noronha, hallado muerto ayer en su domi-
cilio de la ciudad aragonesa, según explicó el presidente 
del club, Carlos Ranera. A las puertas del tanatorio donde 
tuvo lugar el velatorio, Ranera dijo que el club ha decidi-
do emprender esa campaña para ayudar a la familia, que 
“bastante tiene con haber perdido a un hijo y hermano”.

voleibol ► campaña benéfica

teruel se vuelca con 
la familia de noronha

▄  El tenista español Guillermo García-López no tuvo el estreno desea-
do en la primera ronda del torneo de San Petersburgo, puntuable para la 
ATP y que se disputa sobre pista cubierta. El manchego cayó derrotado 
ante el italiano Matteo Berrettini, que le eliminó tras dos horas en tres sets 
(7-6, 2-6 y 6-3). García-López logró sobreponerse al duro golpe moral de 
un primer set igualado, imponiéndose con rotundidad en el segundo. Sin 
embargo, Berrettini, de 22 años de edad, demostró todo su arsenal y su 
ímpetu fue mermando la moral del español, incapaz de romper el saque 
de su rival. Era la primera vez que ambos se enfrentaban sobre la pista. 

Tenis ► san peTersburgo

garcía-lópez se despide

▄  El tenista balear, de 21 años de edad, perdió an-
te el alemán Matthias Bachinger en la primera ronda 
del torneo ATP de Metz, que se juega sobre pista du-
ra. El mallorquín fue sorprendido por su rival y termi-
nó cayendo en dos sets (6-4, 6-4). Munar era el úni-
co tenista de “La Armada” en el cuadro, por lo que su 
derrota deja el torneo francés sin españoles.

Tenis ► abierTo de meTz

Jaume munar cae  
en primera ronda
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INSTAGRAM MIMI GUTIÉRREZ

33 L’esquiadora andorrana Mireia Gutiérrez entrena a Ushuaia, aquest cap de setmana. 

ESQUI 3 ALPÍ

L’
esquiadora andorrana Mi-
reia Mimi Gutiérrez va ob-
tenir aquest dilluns una 
victòria molt important 

després d’imposar-se a l’eslàlom de la 
Copa de Sud-amèrica.

Dilluns van començar a Cerro Cas-
tor, Ushuaia, Argentina, les proves 
tècniques d’aquesta prova on l’an-
dorrana va certificar la victòria amb 

Gutiérrez s’imposa a 
l’eslàlom de Cerro Castor
L’andorrana guanya a la Copa de Sud-amèrica amb punts FIS inclosos

EL PERIÒDIC
USHUAIA

@PeriodicAND

ra, a 2,79 de la vencedora.
Per altra banda, Àlex Rius i Àxel 

Esteve van participar en l’eslàlom 
masculí d’aquesta competició on van 
ser 15è i 18è respectivament. Rius va 
marcar un temps d’1.45,08, a 4,18 del 
guanyador, el francès Jean Baptiste 
Grande, que va aturar al crono amb 
un temps d’1.40,90. Esteve va marcar 
un temps d’1.46,33, a 5,43 del fran-
cès. Xavi Salvadores i Xavi Cornella 
no van poder finalitzar la segona mà-
nega. H

punts FIS inclosos, fent el millor 
temps en les dues mànegues. En la 
primera, va fer un crono de 48,63, i en 
la segona, va aconseguir marcar un 
temps de 51,20, per sumar un total 
d’1.39,83 i, a més, va aconseguir bai-
xar punts FIS. Si a la tercera llista de 
la FIS 2019 Gutiérrez comptava amb 
16,47, ahir va marcar 7,08 punts FIS.

En aquesta línia, va superar a la 
francesa Doriane Escane, que va ser 
segona, a 1,67 de l’andorrana, i a la 
francesa Clara Direz, que va ser terce-

GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Presentats els Jocs Special Olympics 2018

NOVA EDICIÓ 3La sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya a Bar-
celona va acollir ahir la presentació dels Jocs, en un acte encapçalat pel pre-
sident de la Generalitat, Quim Torra, per la cònsol major d’Andorra la Vella, 
Conxita Marsol i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. «Millor és qui ho 
intenta», és el lema que es va presentar. Andorra mobilitzarà 450 voluntaris. 

breus

La sub17 femenina, 
al grup de la mort

Nova edició de l’Open 
Internacional d’Andorra

FUTBOL 3 Les noies de Montse 
Sánchez estan aquesta setmana a 
Portugal per disputar una nova fa-
se del Pre-Europeu. Avui s’enfron-
ten a Bèlgica, mentre que dissabte 
jugaran contra Portugal i dimarts 
que ve, ho faran contra Turquia. 
Un dels principals objectius, serà 
fer una bona feina i tornar a Andor-
ra havent-se buidat sobre el camp.

PITCH&PUTT 3 Aquest cap de setmana 
se celebra al Camp d’El Torrent, Xi-
xerella, el 6è Open Internacional de 
Pitch&Putt d’Andorra 2018. Aques-
ta edició compta amb la participació 
de 76 jugadors provinents de Catalu-
nya, Euskadi, França, Holanda i An-
dorra. Els participants opten als pre-
mis en les categories absoluta, sèni-
or, femenina i juvenil.
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Los Special Olympics de Catalunya contarán con
1.500 deportistas

Europa Espanya Espanyol

Los XI Jocs Special Olympics , que se celebrarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell (Lleida)
y Andorra la Vella (Andorra) , contarán con 1.500 deportistas con discapacidad intelectual --con
más de un centenar de otros países-- y 600 voluntarios .

Han presentado los juegos este martes en la Generalitat el presidente del Govern, Quim Torra; la
cónsul mayor de Andorra la Vella, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla,
que han destacado el fomento de la inclusión que propicia un acontecimiento como los Special
Olympics.

Quim Torra ha remarcado que el Govern está comprometido con las personas con discapacidad,
como demuestra el impulso este mismo martes del nuevo Código de accesibilidad: "No hay nada
más importante que las personas".

Ha subrayado el juramento de los deportistas de Special Olympics: 'Quiero ganar, pero si no lo
consigo, dejadme ser valiente en el intento', que evidencia el esfuerzo de los participantes.

Y ha celebrado que se hagan en los Pirineos, que "no es la periferia de nada", por lo que espera
que en un futuro también se puedan celebrar allí unos Juegos Olímpicos de invierno.

El presidente de Special Olympics Catalunya , Sergi Grimau, ha señalado que estos juegos son
más que deporte, y la presidenta de la Federació Acell de deportes para personas con
discapacidad intelectual, Marina Gómez, ha celebrado dar visibilidad y poner en el centro de la
sociedad al deporte inclusivo.

MÁS DE 1.200 DE CATALUNYA

De los 1.500 deportistas, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya; 93 del resto de España;
52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

La primera edición tuvo lugar en 1988 en Lleida, se han celebrado cada cuatro años en Catalunya,
y la de este año tiene el lema 'El millor és qui ho intenta' (El mejor es quien lo intenta).

La antorcha de los Jocs Special Olympics iniciará su recorrido en Barcelona el jueves 20 de
septiembre, y luego se dirigirá hacia La Seu d'Urgell, donde recalará el 3 de octubre, y Andorra La
Vella, el 4 de octubre para la fiesta inaugural de los Juegos.
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Els Jocs Special Olympics 2018,
que se celebraran a Andorra la
Vella i la Seu d’Urgell del 4 al 7
d’octubre, encaren la seva recta
final de preparació. Ahir va tenir
lloc al Palau de la Generalitat de
Catalunya una nova presentació
de la competició que va estar
encapçalada pel president de la
Generalitat, Quim Torra, l’alcal-
de de la Seu d’Urgell, Albert Ba-
talla, i en representació ando-
rrana, la cònsol major
d’Andorra la Vella, Conxita Mar-
sol. 

En  l’acte es va destacar els
més de 600 voluntaris que s’han
pogut reunir per als Jocs, com-
plint amb escreix les expectati-
ves, que eren d’unes 450 perso-
nes. A més, es va informar que
demà es donarà el tret de sorti-
da a la torxa olímpica amb una
festa a Barcelona i que, després
de recórrer tot el territori català,
arribarà a la Seu d’Urgell el 3
d’octubre i el 4 a Andorra la Ve-
lla, on se celebrarà la gran inau-
guració. Millor és qui ho intenta
és el lema dels Jocs 2018 donat a
conèixer ahir i que destaca la
importància de “creure en un
mateix”. 

REDACCIÓ
Barcelona

COMÚ ANDORRA LA VELLA

SPECIAL OLYMPICSAAHIR, PRESENTACIÓ A BARCELONA

La temporada
2018-2019 de
la Lliga Ende-
sa està a no-

més una setmana i un dia d’ar -
rencar i per escalfar motors ahir
es va realitzar la presentació a la
seu de la companyia elèctrica
amb la presència del president de
l’ACB, Antonio Martín, els pre-
sentadors David Broncano i Ca-
rol García, el raper Arkano i un
jugador de cada equip. Per part
del MoraBanc Andorra, Moussa
Diagne va ser el representant a
l’acte, en què va protagonitzar un
dels moments divertits amb el
presentador després d’un parell
de provocacions prèvies, òbvia-
ment en to de broma. “Hem in-
tentat fer el possible per a què la
gent gaudeixi, és un bon noi”, as-
senyalava després de la presenta-
ció el pivot senegalès, que en as-
pectes esportius indicava que “la
gent ara li té més respecte al Mo-
raBanc i ens situa més amunt”. 

Més tard es va realitzar l’assem-
blea general de l’ACB en què es
va fer el primer pas per discutir
sobre el model de competició.
“És una inquietud que tenim a
l’ACB i des de la nova executiva
tenen clar que s’ha d’abordar”, in-
dicava el president del Mora-
Banc, Gorka Aixàs. 

REDACCIÓ
Madrid

Assemblea general i presentació de la nova temporada a Madrid 

EBÀSQUETAA UNA SETMANA I UN DIA DE L’INICI DE LA COMPETICIÓ

Moussa Diagne i el
còmic David Broncano
van protagonitzar “la
trobada” de l’acte

EL MOMENT DIVERTIT

BCA

Que Leo Messi
reconegui que la
seva gran il·lusió
per aquesta
temporada és
tornar a conque-

rir Europa i aixecar la Cham-
pions al Wanda és sempre sinò-
nim de perill. El crac argentí no
acostuma a estar per romanços i

ahir ho va demostrar per enèsi-
ma vegada. Un hat-trick per li-
quidar un voluntariós PSV i per
segellar un triomf que va ser més
retorçat del que va assenyalar el
marcador. Dembelé va ser l’autor
de l’altre gol blaugrana. Li va cos-
tar al Barça trobar porteria. L’e-
quip holandès, ben ordenat, dei-
xava pocs espais i les accions
atacants de l’equip d’Ernesto Val-
verde es diluïen a pocs metres de
Zoet, el porter del PSV. Fins a la
mitja hora, Messi, de falta direc-
ta, no va estrenar el marcador.
Un llançament perfecte, acadè-
mic i d’aquells que només l’ar-
gentí executa amb tanta precisió.
Ja a la segona part, Dembelé se’n

va de dos rivals, avança amb la
pilota i etziba un xut que signifi-
cava el segon gol. Messi senten-
ciava el partit amb un tercer i tres
minuts abans del 90, signava el
tercer i el 4-0 definitiu. La part
negativa del matx, l’expulsió de
Samuel Umtiti per doble targeta
groga al minut 80 de joc. El cen-

tral francès serà baixa per al prò-
xim partit, davant el Tottenham
de Mauricio Pochettino a l’estadi
de Wembley. Ahir, els Spurs van
perdre al Giuseppe Meazza da-
vant l’Inter (2-1). 

En la jornada d’avui, desta-
quen els enfrontaments que es
disputen a les 21.00 hores. El
Reial Madrid rep la Roma al San-
tiago Bernabéu, el Benfica al Ba-
yern de Múnich a l’Estadi Da Luz
de Lisboa, el Manchester City a
l’Olympique de Lió al Etihad Sta-
dium i també resulta molt atrac-
tiu el retorn de Cristian Ronaldo
a Espanya, en l’enfrontament a
Mestalla entre el València i la Ju-
ventus de Torí.

EFUTBOLAJORNADA 1. LLIGA DE CAMPIONS

REDACCIÓ
Barcelona

FC BARCELONA PSV EINDHOVEN

4 0

El central francès va
veure dues grogues i es
perdrà el partit davant
el Tottenham, a Londres

UMTITI, EXPULSAT



http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/esport3/lonzena-edicio-dels-jocs-special-olympics-es-celebrara-a-la-seu-durgell-i-andorra-la-vella-del-4-al-7-

doctubre/video/5786841/

Sección: Deportes
19/09/2018

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics es
celebrarà a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella del 4
al 7 d'octubre

Europa Espanya Català



https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1188711/els-special-olympics-catalunya-comptaran-amb-1500-esportistes

Sección: Actualidad / Última Hora
19/09/2018

Els Special Olympics de Catalunya comptaran amb
1.500 esportistes

Europa Espanya Català

Els XI Jocs Special Olympics, que se celebraran del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell (Lleida) i
Andorra la Vella (Andorra) , comptaran amb 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual --amb
més d'un centenar d'altres països-- i 600 voluntaris.

Han presentat els jocs aquest dimarts a la Generalitat el president del Govern, Quim Torra; la
cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que
han destacat el foment de la inclusió que propicia un esdeveniment com els Special Olympics.

Quim Torra ha remarcat que el Govern està compromès amb les persones amb discapacitat, com
demostra l'impuls aquest mateix dimarts del nou Codi d'accessibilitat: "No hi ha res més important
que les persones".

Ha subratllat el jurament dels esportistes de Special Olympics: "Vull guanyar, però si no ho
aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", que evidencia l'esforç dels participants.

I ha celebrat que es facin als Pirineus, que "no és la perifèria de res", pel que espera que en un
futur també es puguin celebrar-hi uns Jocs Olímpics d'Hivern.

El president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha assenyalat que aquests jocs són
més que esport, i la presidenta de la Federació Acell d'esports per a persones amb discapacitat
intel·lectual, Marina Gómez, ha celebrat donar visibilitat i posar en el centre de la societat a l'esport
inclusiu.

MÉS DE 1.200 DE CATALUNYA

Dels 1.500 esportistes, 1.239 procedeixen de delegacions de Catalunya; 93 de la resta d'Espanya;
52 d'Andorra i 114 esportistes de delegacions de 13 països, com Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia,
Portugal i Alemanya, entre d'altres.

La primera edició va tenir lloc el 1988 a Lleida, s'han celebrat cada quatre anys a Catalunya, i la
d'aquest any té el lema 'El millor és qui ho intenta' (El millor és qui ho intenta).

La torxa dels Jocs Special Olympics iniciarà el seu recorregut a Barcelona el dijous 20 de
setembre, i després es dirigirà cap a la Seu d'Urgell, on recalarà el 3 d'octubre, i Andorra la Vella,
el 4 d'octubre per a la festa inaugural de els Jocs.



PLIDEPORTIVO

El próximo sábado llega al Parc de 

la Mitjanala tercera edición de la  

The Family Run Lleida. Con este 

ヮヴﾗ┞WIデﾗが ﾉ; G;ゲﾗﾉ Fﾗ┌ﾐS;ピﾗﾐが 
fundación de los hermanos Pau 

┞ M;ヴI G;ゲﾗﾉが ┞ K;ヮピ┗; Sヮﾗヴデゲ 
┌ﾐWﾐ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ ヮ;ヴ; ﾉﾉW┗;ヴ ; LﾉWｷ-
da una jornada saludable que 

tendrá como eje central el depor-

te, con carreras en familia, y que 

además contará con una gincama 

ヮ;ヴ;ﾉWﾉ; ヴWヮﾉWデ; SW ;Iピ┗ｷS;SWゲ 
WS┌I;ピ┗;ゲ ヮ;ヴ; ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ SW デﾗ-

das las edades.

Eﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW Wゲデ; gWゲデ; ヮ;ヴ; 
adultos y pequeños, que cuenta 

con la colaboración del Gimnàs 

TヴX┗ﾗﾉが Wﾉ Aﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ SW LﾉWｷS; ┞ 
ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW Pﾗゲデ┌ヴWｷｪ SW 
LﾉWｷS; ふSヴく Pﾗゲデ┌ぶ ヮ;ヴ; ;ﾏWﾐｷ┣;ヴ 
la jornada, es reforzar entre las 

familias la importancia de la ac-

ピ┗ｷS;S iゲｷI;が ﾉ; ;ﾉｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ ゲ;-

ludable, el descanso y el bienes-

tar emocional, los cuatro pilares 

La Gasol Foundation trae este sábado a 
Lleida la tercera edición de The Family Run

FOTO: G. F. / La jornada aúna deporte y familia
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POLIDEPORTIVO

Barcelona
AGENCIAS

La undécima edición de los Jocs 

SヮWIｷ;ﾉ Oﾉ┞ﾏヮｷIゲが ケ┌W ゲW IWﾉW-

brará del 4 al 7 de octubre en la 

SW┌ SげUヴｪWﾉﾉ ┞ AﾐSﾗヴヴ; ﾉ; VWﾉﾉ;が 
se presentó ayer en el Palau de la 

Generalitat con la presencia del 

President Quim Torra, la cónsul 

SW AﾐSﾗヴヴ; ﾉ; VWﾉﾉ;が Cﾗﾐ┝ｷデ; M;ヴ-
ゲﾗﾉき ┞ Wﾉ ;ﾉI;ﾉSW SW ﾉ; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉが 
AﾉHWヴデ B;デ;ﾉﾉ;く

Torra, que celebró que los jue-

gos se hagan en los Pirineus, re-

ﾏ;ヴIﾙ ケ┌W Wﾉ Gﾗ┗Wヴﾐ Wゲデ= Iﾗﾏ-

ヮヴﾗﾏWピSﾗ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ Iﾗﾐ 
discapacidad. “Los Pirineus no 

son la periferia de nada”, subra-

yó, y añadió que espera que en 

un futuro también se puedan ce-

ﾉWHヴ;ヴ ┌ﾐﾗゲ J┌Wｪﾗゲ OﾉｹﾏヮｷIﾗゲ SW 
Iﾐ┗ｷWヴﾐﾗく 

Eﾉ ヮヴWゲｷSWﾐデW SW SヮWIｷ;ﾉ Oﾉ┞ﾏ-

ヮｷIゲ C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;が SWヴｪｷ Gヴｷﾏ;┌が ゲW-

ñaló que son más que deporte, 

y la presidenta de la Federación 

ACELL SW SWヮﾗヴデWゲ ヮ;ヴ; ヮWヴゲﾗ-

nas con discapacidad intelectual, 

Marina Gómez, celebró que se 

SY ┗ｷゲｷHｷﾉｷS;S ;ﾉ SWヮﾗヴデW ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗ﾗ 

y se ponga en el centro de la so-

ciedad.

Eﾐ Wﾉ W┗Wﾐデﾗが ケ┌W ゲW IWﾉWHヴ; 
┌ﾐ; ┗W┣ I;S; I┌;デヴﾗ ;ﾓﾗゲ ┞ I┌┞ﾗ 
lema es “Lo mejor es quien lo in-

デWﾐデ;ざが ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ=ﾐ ヱくヵヰヰ SWヮﾗヴ-
ピゲデ;ゲく H;ゲデ; Wﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗが ┞; ゲﾗﾐ 
ヱン ﾉﾗゲ ヮ;ｹゲWゲ ケ┌W ｴ;ﾐ Iﾗﾐgヴﾏ;Sﾗ 
ゲ┌ ;ゲｷゲデWﾐIｷ;く ヱくヲンΓ SWヮﾗヴピゲデ;ゲ 
ゲﾗﾐ I;デ;ﾉ;ﾐWゲが Γン SW Eゲヮ;ﾓ; ┞ ヵヴ 
SW AﾐSﾗヴヴ;く Eﾉ ヴWゲデﾗが ヱヱヴが ゲﾗﾐ SW-

ヮﾗヴピゲデ;ゲ SW ヱン SWﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ SｷaW-

rentes, entre las que se encuen-

デヴ; BYﾉｪｷI;が Dｷﾐ;ﾏ;ヴI;が Fｷﾐﾉ;ﾐSｷ;が 
Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉ ┞ AﾉWﾏ;ﾐｷ;く

La Seu d’Urgell y Andorra se preparan para acoger 
a 1.500 deportistas en los Jocs Special Olympics

FOTO: @govern / Los Jocs se presentaron ayer en Barcelona con la presencia del President de la Generalitat

saludables que trabaja la Gasol 

Fﾗ┌ﾐS;ピﾗﾐく 
Cﾗﾐ I;ゲｷ ヲくヰヰヰ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ Wﾐ 

ﾉ;ゲ WSｷIｷﾗﾐWゲ SW ヲヰヱヶ ┞ ヲヰヱΑが WゲデW 

año se quiere superar el récord y 

conseguir reunir al máximo de fa-

milias para disfrutar de la salud y 

el deporte.

El leridano Marc Márquez ha 

confesado que este año la carre-

ヴ; Wﾐ Wﾉ Gヴ;ﾐ PヴWﾏｷﾗ SW Aヴ;ｪﾙﾐ 
ゲWヴ= WゲヮWIｷ;ﾉく さEﾉ SW Aヴ;ｪﾙﾐ Wゲ 
┌ﾐﾗ SW ﾏｷゲ IｷヴI┌ｷデﾗゲ a;┗ﾗヴｷデﾗゲく 
Tengo ganas de correr delante 

SW ﾉﾗゲ ;gIｷﾗﾐ;Sﾗゲ SW I;ゲ; ┞ WゲデW 
año será especial, porque será la 

ヮヴｷﾏWヴ; ┗W┣ ケ┌W ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデﾗ ﾏW 

SWSｷケ┌W ┌ﾐ; I┌ヴ┗;ざが Sｷﾃﾗ M;ヴIく
El leridano acumula cuatro 

┗ｷIデﾗヴｷ;ゲ Wﾐ Wﾉ デヴ;┣;Sﾗ ;ヴ;ｪﾗﾐYゲぎ 
┌ﾐ; Wﾐ Mﾗデﾗヲ ふヲヰヱヱぶ ┞ デヴWゲ Wﾐ 
MﾗデﾗGP ふヲヰヱンが ヲヰヱヶ ┞ ヲヰヱΑぶく Eゲ 
IﾗﾐゲIｷWﾐデW SW ゲ┌ ┗Wﾐデ;ﾃ; ゲﾗHヴW 
Dﾗ┗ｷ┣ｷﾗゲﾗが ;ﾉ ケ┌W ゲ;I; ヶΑ ヮ┌ﾐ-

デﾗゲが ヮWヴﾗ ┗W ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ さゲWｪ┌ｷヴ 
trabajando duro”.

AﾉWﾃ;ﾐSヴﾗ V;ﾉ┗WヴSW ﾉﾉW┗;ヴ= ﾉﾗゲ 
galones de la selección española 

en la prueba de ruta de los Mun-

diales que tendrán lugar en In-

ﾐゲHヴ┌Iﾆ ふA┌ゲデヴｷ;ぶ WﾐデヴW Wﾉ ヲヴ ┞ Wﾉ 
ンヰ SW WゲデW ﾏWゲが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ﾉ; 
presencia de Mikel Landa queda 

ゲ┌ヮWSｷデ;S; ;ﾉ Wゲデ;Sﾗ iゲｷIﾗ ケ┌W 
ﾏ┌WゲデヴW Wﾉ IｷIﾉｷゲデ; ;ﾉ;┗Yゲ Wゲデ; 
semana en el Giro de Toscana y 

Cﾗヮヮ; S;Hｷピﾐｷく S┌ ゲ┌ゲピデ┌デﾗ ゲWヴｹ; 

Oﾏ;ヴ Fヴ;ｷﾉW ふAゲデ;ﾐ;ぶく
El equipo anunciado por el 

ゲWﾉWIIｷﾗﾐ;Sﾗヴ J;┗ｷWヴ Mｹﾐｪ┌W┣ ﾉﾗ 
aﾗヴﾏ;ﾐ AﾉWﾃ;ﾐSヴﾗ V;ﾉ┗WヴSW ふMﾗ-

┗ｷゲデ;ヴぶが EﾐヴｷI M;ゲ ふQ┌ｷIﾆ SデWヮぶが 
Iﾗﾐ I┣;ｪｷヴヴW ふB;ｴヴ;ｷﾐどMWヴｷS;ぶが 
JWゲ┎ゲ HWヴヴ;S; ふCﾗgSｷゲぶが MｷﾆWﾉ 
NｷW┗W ふMｷデIｴWﾉデﾗﾐどSIﾗ─ぶが D;┗ｷS 
SW ﾉ; Cヴ┌┣ ┞ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ C;ゲデヴﾗ┗ｷW-

ﾃﾗ ふTW;ﾏ Sﾆ┞ぶく L; ﾗIデ;┗; ヮﾉ;┣; 
depende de Landa.

Valverde lidera la selección 
y Mikel Landa es duda

Marc Márquez: “Aragón será 

especial, es la primera vez que 

me dedican una curva”

MOTOCICLISMO

CICLISMO



http://www.ccma.cat/premsa/david-clupes-i-xavier-valls-portaran-la-torxa-dels-special-olympics/nota-de-premsa/2876270/

Sección: Radio / Televisión
19/09/2018

David Clupés i Xavier Valls portaran la torxa dels
Special Olympics

Europa Espanya Català

Demà arribarà per mar a la ciutat de Barcelona la torxa dels Special Olympics, que recorrerà
diverses ciutats catalanes fins arribar el 4 d'octubre a Andorra, on se celebrarà l'acte d'inauguració
dels Special Olympics i s'encendra el peveter. David Clupés, director i presentador del "Tot gira"
de Catalunya Ràdio, i Xavier Valls, presentador de "Gol a gol" a TV3, seran rellevistes de la torxa
durant el recorregut

19/09/2018 - 15.02

Els Special Olympics són un dels esdeveniments esportius més importants per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se celebra un cop cada 4 anys, des de l'any 1988, i s'han celebrat
periòdicament en terres catalanes. Aquesta és l'11a edició, que es disputarà a Andorra i la Seu
d'Urgell sota el lema "El millor és qui ho intenta". Hi participen 1.500 esportistes de tot el món.

Demà es dona el tret de sortida amb l'arribada de la torxa a Barcelona i l'inici del recorregut que la
portarà per diferents ciutats catalanes, fins arriba el 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra,
on se celebrarà l'acte inaugural dels Special Olympics.

David Clupés i Xavier Valls seran dos dels rellevistes que portaran la torxa en un dels trams.

A més, TV3 i Catalunya Ràdio dedicaran diversos espais als Special Olympics, des de demà fins
que s'acabin el 7 d'octubre.

tv3.cat

esport3.cat

catradio.cat
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Una vista de la curva número 10 que llevará el nombre de Marc.

 

Màrquez tendrá 
mañana su curva 
en Motorland
El leridano descubrirá un monumento en el 
giro número 10 del trazado aragonés || “El GP 
de este año será muy especial para mí”, dijo

MOTOCICLISMO MOTOGP

SU TRAZADO FAVORITO

Es el piloto que más veces 
ha subido al podio, cinco, 
cuatro de las cuales como 
vencedor del gran premio

AGENCIAS

❘ ALCAÑIZ ❘ La curva 10 del circuito 
Motorland Aragón de Alcañiz 
pasará a denominarse curva 
Marc Màrquez a partir de ma-
ñana. El cuádruple campeón 
mundial de MotoGP descubrirá 
a las 14.30 horas un monumento 
en su honor ante los miembros 
de su Fan Club y los aficionados 
que compraron su entrada para 
el GP de Aragón el pasado 10 de 
julio. Se trata del ‘curvone’ de 
izquierdas que sigue al popular 
‘sacacorchos’ de MotorLand. Un 
punto muy espectacular y rá-
pido, en el que los pilotos ofre-
cen increíbles tumbadas mante-
niendo el puño del gas a fondo 
y que figura entre las favoritas 
del piloto.

“El de Aragón es uno de mis 
circuitos favoritos. Tengo ganas 

de correr delante de los aficio-
nados de casa y este año será 
especial, porque será la primera 
vez que un circuito me dedique 
una curva”, manifestó ayer el 
leridano en declaraciones di-
fundidas por su equipo. El de 
Cervera es el piloto que más 
veces ha subido al podio en el 
trazado aragonés, cinco en to-
tal, cuatro de ellas victorias: en 
2011 en Moto2, y en 2013, 2016 
y 2017 en MotoGP, además de 
ser segundo en 2012 en Moto2. 

También, ha conseguido la pole 
en 6 ocasiones, 4 en MotoGP y 
dos en la categoría intermedia.

Màrquez, que ya tiene una 
curva dedicada en el Circuit 
d’Alcarràs, se unirá a un selecto 
grupo de pilotos que tienen una 
curva en los actuales circuitos 
del Mundial, aunque solo Jorge 
Lorenzo cuenta con ese privile-
gio (en Jerez) entre los pilotos en 
activo, ya que ningún otro que 
está disputando actualmente 
MotoGP lo tiene. Ni siquiera Va-
lentino Rossi goza de una curva 
en ningún circuito, ni en Italia.

Por otra parte, Màrquez, 
que encabeza la clasificación 
del Mundial, es consciente de 
su ventaja sobre el italiano An-
drea Dovizioso, al que saca 67 
puntos, pero ve necesario “se-
guir trabajando duro”. “El año 

pasado llegamos empatados a 
puntos en el Mundial, pero es-
ta temporada tenemos ventaja. 
Esto no significa que esté ter-
minado, al contrario, debemos 
seguir trabajando duro, porque 
las Ducati son rápidas y consis-
tentes en todas las pistas”.

También correrá en casa su 
hermano Àlex, que intentará 
dejar atrás la mala fortuna tras 
ser derribado en la anterior cita 
en San Marino. “Llego a Ara-
gón muy motivado y dispuesto 
a conseguir un buen resultado 
ante la afición. También cuento 
con mucho apoyo de mi club de 
fans, porque siempre es un fin 
de semana especial para mí. Me 
encanta el trazado de Aragón y 
estoy deseando volver a subir-
me a la moto después del test 
que hicimos en Valencia”, dijo.

❘ BARCELONA ❘ Los XI Jocs Special 
Olympics, que se celebrarán del 
4 al 7 de octubre en La Seu d’Ur-
gell y Andorra, contarán con 
1.500 deportistas con discapa-
cidad intelectual, representando 
a un centenar de países (1.239 
proceden de delegaciones de 
Catalunya), además de 600 vo-

luntarios. Ayer se presentaron 
en la Generalitat con la presen-
cia de su presidente, Quim To-
rra; la cónsul mayor de Ando-
rra la Vella, Conxita Marsol, y 
el alcalde de La Seu d’Urgell, 
Albert Batalla, que destacaron 
el fomento de la inclusión. To-
rra remarcó que el Govern está 

comprometido con las personas 
con discapacidad. “No hay nada 
más importante que las perso-
nas”, dijo, al tiempo que celebró 
que se hagan en los Pirineos, 
que “no es la periferia de na-
da”, por lo que espera que en un 
futuro también se puedan cele-
brar allí unos Juegos Olímpicos 

de invierno. La antorcha de los 
Jocs Special Olympics iniciará 
mañana su recorrido en Barce-
lona, y luego se dirigirá hacia La 
Seu d’Urgell, donde recalará el 
día 3 de octubre, y Andorra La 
Vella, que la recibirá al día si-
guiente para la fiesta inaugural 
de los Juegos.

Los Special Olympics esperan 1.500 competidores 
El evento se presentó ayer en la Generalitat, donde Quim Torra aplaudió el fomento por la inclusión

DEPORTE ADAPTADO JOCS SPECIAL OLYMPICS

El certamen, que llega a su undécima edición, se presentó ayer en la Generalitat con la presencia del president Quim Torra.

GENCAT 

Italia declara 
“muerta” la 
candidatura 
para 2026

OLIMPISMO

❘ ROMA ❘ El subsecretario de 
la presidencia del Gobierno 
italiano con la cartera de de-
portes, Giancarlo Giorgetti, 
declaró ayer que la candida-
tura conjunta de Milán, Turín 
y Cortina para los Juegos de 
Invierno de 2026 “es imprac-
ticable” y la dio por muerta.
Un día antes de que expire 
el plazo para presentar la 
candidatura oficial al Co-
mité Olímpico Internacional 
(COI), Giorgetti consideró 
que no se dan las condicio-
nes necesarias para que la 
propuesta pueda ser pre-
sentada. Esta decisión otor-
ga opciones a la candidatura 
Pirineus-Barcelona para ser 
la sede olímpica.

Verifican que el estadio 
del Rayo es “seguro”
❘ MADRID ❘ Un informe técnico 
elaborado por una empre-
sa de ingeniería a petición 
de la consejería de Cultu-
ra, Turismo y Deportes de 
la Comunidad de Madrid ha 
confirmado que el estadio del 
Rayo Vallecano es “plena-
mente seguro”, por lo que el 
próximo fin de semana ya se 
podría jugar.

Joan Soteras, nuevo 
presidente de la FCF
❘ BARCELONA ❘ La junta electo-
ral proclamó definitivamente 
ayer la candidatura a la pre-
sidencia de la Federación 
Catalana de Fútbol enca-
bezada por Joan Soteras. El 
órgano federativo resolvió 
las reclamaciones y validó la 
única candidatura que opta a 
suceder al leridano Andreu 
Subies.

Rienda anuncia una 
nueva Ley del Deporte
❘ MADRID ❘ La presidenta del 
Consejo Superior de Depor-
tes (CSD), María José Rien-
da, anunció la aprobación de 
una nueva Ley del Deporte 
que sustituya a la de 1990 pa-
ra “lo antes posible” y pa-
ra la que el Gobierno ya ha 
recibido 83 propuestas para 
“actualizar” y “modernizar” 
el texto a la realidad actual 
del deporte español.

Luis Moya, operado con 
éxito de tres aneurismas
❘ BARCELONA ❘ El excopiloto de 
rallies Luis Moya fue ope-
rado ayer con éxito de tres 
aneurismas en el Hospi-
tal Clínic de Barcelona. La 
complicada operación duró 
cuatro horas.
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Una vista del revolt número 10 que portarà el nom del Marc.

Màrquez tindrà  
el seu revolt               
a Motorland
Descobrirà un monument al revolt número 10 
del traçat aragonès || “El GP d’aquest any serà 
molt especial per a mi”, va dir

MOTOCICLISME MOTOGP

EL SEU TRAÇAT FAVORIT

És el pilot que més vegades 
hi ha pujat al podi, cinc, 
quatre de les quals com a 
vencedor del gran premi

AGÈNCIES
❘ ALCANYÍS ❘ El revolt 10 del circuit 
Motorland Aragó d’Alcanyís 
passarà a denominar-se revolt 
Marc Màrquez a partir de demà. 
El quàdruple campió mundial de 
MotoGP descobrirà, a les 14.30 
hores, un monument en el seu 
honor davant dels membres del 
seu Fan Club i els aficionats que 
van comprar la seua entrada per 
al GP d’Aragó el 10 de juliol pas-
sat. Es tracta del curvone d’es-
querres que segueix el popular 
sacacorchos de MotorLand. Un 
punt molt espectacular i ràpid, 
en el qual els pilots ofereixen 
increïbles ajupides mantenint el 
puny del gas a fons i que figura 
entre els favorits del pilot.

“El d’Aragó és un dels meus 
circuits favorits. Tinc ganes de 
córrer davant dels aficionats de 

casa i aquest any serà especial, 
perquè serà la primera vegada 
que un circuit em dedica un re-
volt”, va manifestar ahir el llei-
datà en unes declaracions difo-
ses pel seu equip. El de Cervera 
és el pilot que més vegades ha 
pujat al podi en el traçat arago-
nès, cinc en total, quatre de les 
quals van acabar en victòria: el 
2011 a Moto2, i el 2013, 2016 i 
2017 en MotoGP, a més de ser 
segon el 2012 en Moto2. Tam-
bé ha aconseguit la pole en 6 

ocasions, 4 en MotoGP i dos a 
la categoria intermèdia.

Màrquez, que ja té una revolt 
dedicat al Circuit d’Alcarràs, 
s’unirà a un selecte grup de pi-
lots que tenen un revolt en els 
actuals circuits del Mundial, en-
cara que només Jorge Lorenzo 
compta amb aquest privilegi (a 
Jerez) entre els pilots en actiu, 
ja que cap altre que està dispu-
tant actualment MotoGP el té. 
Ni tan sols Valentino Rossi no 
gaudeix d’un revolt en cap cir-
cuit, ni a Itàlia.

D’altra banda, Màrquez, que 
encapçala la classificació del 
Mundial, és conscient del seu 
avantatge sobre l’italià Andrea 
Dovizioso, a qui treu 67 punts, 
però veu necessari “continuar 
treballant dur”. “L’any passat 
vam arribar empatats a punts 

al Mundial, però aquesta tem-
porada tenim avantatge. Això 
no significa que s’hagi acabat, 
al contrari, hem de continuar 
treballant dur, perquè les Ducati 
són ràpides i consistents en totes 
les pistes”.

També correrà a casa el seu 
germà Àlex Màrquez, que in-
tentarà deixar enrere la mala 
fortuna després de ser tombat 
a l’anterior cita a San Marino. 
“Arribo al circuit d’Aragó molt 
motivat i disposat a aconseguir 
un bon resultat davant de l’afi-
ció. També compto amb molt 
suport del meu club de fans, per-
què sempre és un cap de setma-
na especial per a mi. M’encanta 
el traçat d’Aragó i estic desitjant 
tornar a pujar a la moto després 
del test que vam fer a València”, 
va dir.

❘ BARCELONA ❘ Els XI Jocs Special 
Olympics, que se celebraran del 
4 al 7 d’octubre a la Seu d’Ur-
gell i Andorra, comptaran amb 
1.500 esportistes amb discapa-
citat intel·lectual, representant 
un centenar de països (1.239 
procedeixen de delegacions de 
Catalunya), a més de 600 volun-

taris. Ahir es van presentar a la 
Generalitat amb la presència del 
seu president, Quim Torra; la 
cònsol major d’Andorra la Vella, 
Conxita Marsol, i l’alcalde de 
la Seu d’Urgell, Albert Batalla, 
que van destacar el foment de 
la inclusió. 

Quim Torra va remarcar que 

el Govern de la Generalitat està  
compromès amb les persones 
amb discapacitat. “No hi ha 
res més important que les per-
sones”, va dir, mentre va cele-
brar que es facin al Pirineu, que 
“no és la perifèria de res”, per 
la qual cosa espera que en un 
futur també es puguin celebrar 

allà uns Jocs Olímpics d’Hivern. 
La torxa dels Jocs Special Olym-
pics iniciarà demà el seu recor-
regut a Barcelona, i després es 
dirigirà cap a la Seu d’Urgell, 
on recalarà el dia 3 d’octubre, i 
Andorra la Vella, que la rebrà 
l’endemà per a la festa inaugural 
dels Jocs.

Els Special Olympics esperen 1.500 competidors
L’esdeveniment es va presentar ahir a la Generalitat, on Torra va aplaudir el foment per la inclusió

ESPORT ADAPTAT JOCS SPECIAL OLYMPICS

El certamen, que arriba a l’onzena edició, es va presentar ahir a la Generalitat amb la presència del president Quim Torra.

GENCAT

Itàlia declara 
‘morta’ la 
candidatura 
per al 2026

OLIMPISME

❘ ROMA ❘ El sotssecretari de la 
presidència del Govern ita-
lià amb la cartera d’esports, 
Giancarlo Giorgetti, va de-
clarar ahir que la candida-
tura conjunta de Milà, Torí i 
Cortina per als Jocs d’Hivern 
del 2026 “és impracticable” i 
la va donar per morta.

Un dia abans que expiri 
el termini per presentar la 
candidatura oficial al Comitè 
Olímpic Internacional (COI), 
Giorgetti va considerar que 
no es donen les condicions 
necessàries perquè la pro-
posta pugui ser presentada. 
Aquesta decisió atorga op-
cions a la candidatura Pi-
rineus-Barcelona per ser la 
seu olímpica.

Verifiquen que l’estadi 
del Rayo és “segur”
❘ MADRID ❘ Un informe tècnic 
elaborat per una empresa 
d’enginyeria a petició de la 
conselleria de Cultura, Turis-
me i Esports de la Comunitat 
de Madrid ha confirmat que 
l’estadi del Rayo Vallecano 
és “plenament segur”, per la 
qual cosa el cap de setmana 
vinent, probablement, ja s’hi 
podria jugar.

Joan Soteras, nou 
president de la FCF
❘ BARCELONA ❘ La junta electo-
ral va proclamar definitiva-
ment ahir la candidatura a 
la presidència de la Federa-
ció Catalana de Futbol en-
capçalada per Joan Soteras. 
L’òrgan federatiu va resoldre 
les reclamacions i va validar 
l’única candidatura que opta 
a succeir el lleidatà Andreu 
Subies.

Rienda anuncia una 
nova Llei de l’Esport
❘ MADRID ❘ La presidenta del 
Consell Superior d’Esports 
(CSD), María José Rienda, 
va anunciar l’aprovació d’una 
nova Llei de l’Esport que 
substitueixi la del 1990 tan 
aviat “com sigui possible” i 
per a la qual el Govern cen-
tral ja ha rebut 83 propostes 
per “actualitzar” i “moder-
nitzar” el text a la realitat 
actual de l’esport espanyol.

Luis Moya, operat amb 
èxit de tres aneurismes
❘ BARCELONA ❘ L’excopilot de ral-
lis Luis Moya va ser operat 
ahir amb èxit de tres aneu-
rismes a l’Hospital Clínic de 
Barcelona. La complicada 
operació va durar quatre 
hores.



https://www.rcdespanyol.com/es/actualidad/el-espanyol-participara-en-los-juegos-special-olympics/_n:7853/

Sección: Fútbol / Soccer - Clubes / Equipos Deportivos
19/09/2018

El Espanyol participará en los Juegos Special
Olympics

Europa Espanya Espanyol

La undécima edición de los Juegos Special Olympics, que se celebrará del 4 al 7 de octubre en la
Seu d'Urgell y Andorra la Vella, se presentó este martes en el Palau de la Generalitat, con la
presencia de Alberto Ariza, director del Área Social del RCD Espanyol de Barcelona, y de Jaume
Martínez, coordinador de Peñas.

Además, a través de la Federació ACELL, los entrenadores del RCD Espanyol Special, Manel
Algeciras y Xavi Tendero también son organizadores y colaboradores de esta competición para
personas con discapacidad en la que participan varios jugadores del equipo blanquiazul, con el
objetivo de fomentar la inclusión.

Este jueves, la antorcha olímpica llevará la llama de los Juegos Special Olympics por Barcelona.
El Espanyol formará parte de este entrañable evento con Javi Puado, jugador del primer equipo,
como protagonista. El joven delantero será uno de los encargados de llevar la antorcha durante un
tramo del recorrido por la Ciudad Condal.

Además, la Agrupación de Veteranos del Espanyol jugará un partido amistoso en la previa de
estos Juegos que reúnen a más de 1.500 deportistas.
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La torxa dels Special Olympics arribarà a Andorra
la Vella el 4 d'octubre

Europa Andorra Català
Autor: Joel Romero

El lema "millor és qui ho intenta" servirà per acompanyar els 1.500 esportistes que participaran en
els Special Olympics del 4 al 7 d'octubre. En l'acte de presentació han participat el president de la
Generalitat, l'alcalde de la Seu d'Urgell i la cònsol major d'Andorra la Vella.

En l'acte s'ha destacat el gran volum de voluntaris que hi haurà, més de 600 persones. El 20 de
setembre s'iniciarà el recorregut de la torxa olímpica per tot Catalunya, fins a l'arribada el 4
d'octubre a Andorra la Vella, on es durà a terme l'acte d'inauguració.

Informa: Joel Romero

Imatges: XTVL

Special Olympics
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L'Espanyol participarà als Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics, que se celebrarà del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell
i Andorra la Vella, s'ha presentat aquest dimarts al Palau de la Generalitat, amb la presència
d'Alberto Ariza, director de l'Àrea Social del RCD Espanyol de Barcelona, i de Jaume Martínez,
coordinador de Penyes.

A més a més, a través de la Federació ACELL, els entrenadors del RCD Espanyol Special, Manel
Algeciras i Xavi Tendero també són organitzadors i col·laboradors d'aquesta competició per a les
persones amb discapacitat on hi participen diversos jugadors de l'equip blanc-i-blau, amb l'objectiu
de fomentar la inclusió.

Aquest dijous, la torxa olímpica durà la flama dels Jocs Special Olympics per Barcelona.
L'Espanyol hi formarà part d'aquest entranyable esdeveniment amb Javi Puado, jugador del primer
equip, com a protagonista. El jove davanter serà un dels encarregats de dur la torxa durant un
tram del recorregut per la Ciutat Comtal.

A més a més, l'Agrupació de Veterans de l'Espanyol jugarà un partit amistós en la prèvia d'aquests
Jocs que reuneixen més de 1.500 esportistes.
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La torxa dels Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell- Andorra la Vella passarà per Mataró

Europa Espanya Català

La regidora d'Esports, Marisa Merchán, acompanyada per la presidenta de la Federació Catalana
d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel-lectual - ACELL, Marina Gómez, han presentat
avui el pas de la torxa dels Jocs Special Olympics per Mataró. La flama olímpica arribarà a la ciutat
per mar el dilluns 24 de setembre al Port de Mataró- platja del Varador i farà un recorregut fins a
l'Ajuntament de Mataró de la mà d'esportistes participants en els Jocs de les diferents entitats de la
ciutat d'esport adaptat, acompanyats de personalitats.

Els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella se celebren del 4 al 7 d'octubre amb la
confirmació de més d'un miler d'esportistes de diferents països dels quals 62 són de Mataró. A
banda de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, Special Olympics i ACELL, aquest
esdeveniment a Mataró està organitzat pel Club FEM, Escola Vela Mataró, Fedamar i el Club
Futbol Sala Ciutat de Mataró d'esport adaptat.

Recorregut i horari

A les 18h està previst que arribi la flama dels Jocs Special Olympics a Mataró, en concret per mar i
farà un recorregut fins que atraqui al Port de Mataró. Des d'allà, passant per la platja del Varador,
començarà el recorregut fins a l'Ajuntament de Mataró on la rebrà l'alcalde de Mataró, David Bote.
Els relleus, formats per parelles d'un esportista d'algunes de les entitats o clubs d'esport adaptat i
una personalitat de la ciutat, es faran cada 100 metres.

El recorregut començarà al Port de Mataró-platja del Varador, sortirà d'allà i passarà pel carrer de
Sant Agustí, plaça de Santa Anna, carrer de Barcelona, plaça Xica, plaça Gran, Santa Maria,
carrer de Sant Francesc d'Assís, Muralla dels Genovesos, plaça dels Bous, pati del Cafè Nou,
entrada per la Riera i sortida per la Muralla de la Presó i la Riera.

Enllaços

Web Special Olympics
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La torxa dels Special Olympics passa per Calella

Europa Espanya Català

Dilluns

24 de setembre arribarà a Calella la torxa dels Special Olympics que es

celebraran a La Seu d'Urgell i Andorra La Vella del 4 al 7 d'octubre, els quals

comptaran amb uns 2.500 participants. El recorregut per la Fira de Calella i

l'Alt Maresme s'iniciarà a les 11.30 h i acabarà a l'alçada del restaurant La

Gàbia.

Els

portadors de la torxa seran alumnes de l'Escola Horitzó, voluntaris de les

entitats esportives de Calella, membres del consistori i les mascotes dels

jocs.

La

flama passa pels diferents municipis que han estat seu dels Special Olympics.

L'any 2014, Calella va acollir la desena edició dels Special Olympics, que va

comptar amb uns 1.600 participants i 600 voluntaris.
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El Espanyol participará en los Juegos Special
Olympics

Europa Espanya Espanyol

19/09/2018

La undécima edición de los Juegos Special Olympics, que se celebrará del 4 al 7 de octubre en la
Seu d'Urgell y Andorra la Vella, se presentó este martes en el Palau de la Generalitat, con la
presencia de Alberto Ariza, director del Área Social del RCD Espanyol de Barcelona, y de Jaume
Martínez, coordinador de Peñas.

Además, a través de la Federació ACELL, los entrenadores del RCD Espanyol Special, Manel
Algeciras y Xavi Tendero también son organizadores y colaboradores de esta competición para
personas con discapacidad en la que participan varios jugadores del equipo blanquiazul, con el
objetivo de fomentar la inclusión.

Este jueves, la antorcha olímpica llevará la llama de los Juegos Special Olympics por Barcelona.
El Espanyol formará parte de este entrañable evento con Javi Puado, jugador del primer equipo,
como protagonista. El joven delantero será uno de los encargados de llevar la antorcha durante un
tramo del recorrido por la Ciudad Condal.

Además, la Agrupación de Veteranos del Espanyol jugará un partido amistoso en la previa de
estos Juegos que reúnen a más de 1.500 deportistas.
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Pas Torxa Special Olympics per Mataró

Europa Espanya Català

Pas Torxa Special Olympics per Mataró

Tema: Esports

Del 24/09/2018 17:45 al 24/09/2018 19:30

Lloc: Port de Mataró, Platja del Varador, recorregut pels carrers del nucli antic de Mataró i
Ajuntament de Mataró

A càrrec de: ACELL amb la col·laboració del el Club FEM, Fedamar, CFS Ciutat de Mataró i la
Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró.

Enllaços:

informació dels Special Olympics

El 20 de setembre arriba a Barcelona la Torxa dels Special Olympics provinent de Lausana i què
farà un recorregut pel territori català fins a arribar a Andorra la Vella el dia 4 d'octubre.

A la ciutat de Mataró la Flama tindrà el pas el dia 24 de setembre, fent un recorregut dividit en
relleus compartits per dos rellevistes pertanyents a les entitats mataronines participants als
Specials Olympics. Els relleus estarán composats per dos esportistes i un monitor d'aquestes
entitats, acompanyats per una personalitat de relleu de la nostra ciutat.

Horaris i recorregut:

Arriba al Port de Mataró a les 17,45

18,00h: Sortida de l'embarcació del Port de Mataró

18,15h: Sortida del relleu a peu fent un recorregut des del Passeig Marítim, la nacional II, i carrers
del nucli antic de la ciutat. Cada relleu tindrà una distància d'aproximadament 100 metres.

19,00 h: Arribada dels rellevistes a l'Ajuntament de Mataró.

Carrers del recorregut:

Sant Agustí, Plaça Santa Anna, Carrer Barcelona, Sant Cristòfol, Santa Maria, Sant Francesc,
muralla dels Genovesos, plaça dels Bous, La Riera i finalment plaça de l'Ajuntament.
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La Seu d'Urgell acollirà 1.500 esportistes en els
onzens Special Olympics

Europa Espanya Català

L'acte de presentació dels Special Olympics al Palau de la Generalitat

EUROPA PRESS

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics, que se celebraran del 4 al 7 d'octubre a la Seu
d'Urgell i a Andorra la Vella, va ser presentada al Palau de la Generalitat. El president del Govern,
Quim Torra, va encapçalar l'acte, que també va tenir la presència de la cònsol d'Andorra la Vella,
Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.

«Els Pirineus no són la perifèria de res», va subratllar Torra, i va afegir que espera que en un futur
també s'hi puguin celebrar uns Jocs Olímpics d'Hivern.

A l'esdeveniment, que se celebra un cop cada quatre anys i el lema del qual és «El millor és qui ho
intenta», hi participaran 1.500 esportistes. Fins al moment ja són 13 els països que han confirmat
la seva assistència. 1.239 esportistes són catalans, 93 de l'Estat espa nyol i 54 d'Andorra. La
resta, 114, són esportistes de 13 delegacions diferents, entre les quals hi ha Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Portugal i Alemanya.



https://forum.ad/la-flama-dels-special-olympics-arriba-avui-a-barcelona/

Sección: Deportes
20/09/2018

La flama dels Special Olympics arriba avui a
Barcelona

Europa Andorra Català

Els Special Olympics són un dels esdeveniments esportius més importants per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se celebra un cop cada 4 anys, des de l'any 1988, i s'han celebrat
periòdicament en terres catalanes.

Aquesta és l'11a edició, que es disputarà a Andorra i la Seu d'Urgell sota el lema "El millor és qui
ho intenta". Hi participen 1.500 esportistes de tot el món. Fins al moment, ja són 13 els països que
han confirmat la seva assistència, entre els quals hi ha Bèlgica, Índia, Dinamarca, Finlàndia,
Portugal i Alemanya.

L'arribada de la torxa d'avui està inclosa en la programació de la Festa Major de la Mercè. A les
16.30h arribarà al Portal de la Pau del Port de Barcelona (Zona Golondrines) a bord d'un veler de
la Federació Catalana de Vela.

Un cop toqui terra, la torxa serà rebuda pel director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya, Toni Reig, el President d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, la presidenta
d'Acell, Marina Gómez, el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres i pel
president de l'UFEC, Gerard Esteva. També comptarà amb la presència de la cònsol major del
Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, els quals
faran un parlament davant de tots els assistents.

A les 16.50h començarà una successió de relleus pels carrers de Barcelona que culminarà amb
una gran festa a la Plaça Sant Jaume, on s'encendrà el pebeter, es presentarà la nova mascota
dels Jocs Special Olympics 2018 i es farà una actuació musical.

Alguns dels rellevistes que s'encarregaran d'acompanyar els atletes durant el recorregut són:
Sandra Azón (medallista de vela dels Jocs d'Atenes), Joan Herp (olímpic de vela de Rio 2016),
Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor Lucia Caram, Rodrigo de la Fuente, Núria Casas, David
Clupés, Nando Jubany, Javi Puado, Albert Hermoso (genet olímpic), Marc Martínez (actor),
Catarres, Pere Arquillué, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu Abril, Doctor Prats i Sergi
Bruguera.

A partir d'aquest acte d'avui començarà el recorregut de la torxa per diferents ciutats catalanes,
fins arribar el 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra la Vella, on se celebrarà l'acte inaugural
dels Special Olympics.
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La torxa dels Special Olympics arriba a Barcelona

Europa Espanya Català

Imatge de l'arribada de la torxa olímpica a 2014.

Barcelona acull aquest 20 de setembre la arribada de la torxa olímpica dels Jocs Special Olympics
que se celebrarà aquest octubre a Andorra i la Seu d'Urgell. L'arribada de la torxa, inclosa en la
programació de la Festa Major de la Mercè, està prevista per a les 16.30h al Portal de la Pau del
Port de Barcelona a bord d'un veler de la Federació Catalana de Vela.

Un cop toqui terra, agafa la torxa el director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, seguit de Toni Reig, el president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, la
presidenta de Acell, Marina Gómez, el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres i
pel president de la UFEC, Gerard Esteva. L'acte també compta amb la presència de la cònsol
major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, els
quals faran un parlament davant de tots els assistents.

A les 16:50 comença una successió de relleus pels carrers de Barcelona que culmina amb una
gran festa a la Plaça Sant Jaume. A més està prevista l'encesa del peveter, i la presentació de la
nova mascota dels Jocs Special Olympics 2018 i es farà una actuació musical.

Alguns dels rellevistes que s'encarreguen d'acompanyar els atletes durant el recorregut són:
Sandra Azón (medallista de vela dels Jocs d'Atenes), Joan Herp (olímpic de vela de Rio 2016),
Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor Lucía Caram , Rodrigo de la Fuente, Núria Casas, David
Clupés, Nando Jubany, Javi Puado, Albert Hermoso (genet olímpic), Marc Martínez (actor),
Catarres, Pere Arquillué, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu abril, Doctor Prats i el
tennis.

A partir d'aquest acte d'aquest 20 d'setembre comença el recorregut de la torxa per diferents
ciutats catalanes, fins a arribar al 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra la Vella, on se
celebrarà l'acte inaugural dels Special Olympics .
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La antorcha de los Special Olympics llega a
Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Imagen de la llegada de la antorcha olímpica en 2014.

Barcelona acoge este 20 de septiembre la llegada de la antorcha olímpica de los Juegos Special
Olympics que se celebrará este octubre en Andorra y la Seu d'Urgell. La llegada de la antorcha,
incluida en la programación de la Fiesta Mayor de la Mercè, está prevista para las 16.30h en el
Portal de la Pau del Puerto de Barcelona a bordo de un velero de la Federación Catalana de Vela.

Una vez toque tierra, coge la antorcha el director del Consejo Catalán del Deporte de la
Generalitat de Cataluña, seguido de Toni Reig, el Presidente de Special Olympics Catalunya,
Sergi Grimau, la presidenta de Acell, Marina Gómez, el presidente de la Federación Catalana de
Vela, Xavier Torres y por el presidente de la UFEC, Gerard Esteva. El acto también cuenta con la
presencia de la cónsul mayor del Comú de Andorra la Vella, Conxita Marsol y el alcalde de la Seu
de Urgell, Albert Batalla, los cuales harán un parlamento ante todos los asistentes.

A las 16.50h comienza una sucesión de relieves por las calles de Barcelona que culmina con una
gran fiesta en la Plaza Sant Jaume. Además está prevista la encendida del pebetero, y la
presentación de la nueva mascota de los Juegos Special Olympics 2018 y se hará una actuación
musical.

Algunos de los relevistas que se encargan de acompañar a los atletas durante el recorrido son:
Sandra Azón (medallista de vela de los Juegos de Atenas), Joan Herp (olímpico de vela de Río
2016), Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor Lucía Caram , Rodrigo de la Fuente, Núria Casas,
David Clupés, Nando Jubany, Javi Puado, Albert Hermoso (jinete olímpico), Marc Martínez (actor),
Catarres, Pere Arquillué, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu Abril, Doctor Prats y el
tenis.

A partir de este acto de este 20 de septiembre comienza el recorrido de la antorcha por diferentes
ciudades catalanas, hasta llegar el 3 de octubre en la Seu de Urgell y el 4 en Andorra la Vella,
donde se celebrará el acto inaugural de los Special Olympics.
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Mataró acull el pas de la torxa dels Jocs Special
Olympics

Europa Espanya Català

La torxa dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella farà parada a Mataró dilluns
vinent 24 de setembre , segons ha explicat aquest dimecres la regidora d'Esports, Marisa Merchán
, acompanyada per la presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual - ACELL, Marina Gómez.

Està previst que la flama arribi a la capital del Maresme a les 18 h i ho farà per mar, al Port de
Mataró . Des d'allà, passant per la platja del Varador, començarà el recorregut fins a l'Ajuntament
de Mataró on la rebrà l'alcalde de Mataró, David Bote.

Es podrà veure per les següents vies: carrer Sant Agustí, plaça de Santa Anna, carrer de
Barcelona, plaça Xica, plaça Gran, plaça Santa Maria, carrer de Sant Francesc d'Assís, Muralla
dels Genovesos, plaça dels Bous, entrada al Pati del Cafè Nou, Muralla de la Presó i, una altra
vegada, la Riera. Durant aquest camí es faran relleus cada 100 metres , formats per parelles d'un
esportista d'algunes de les entitats o clubs d'esport adaptat i una personalitat de la ciutat.

Els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella se celebren del 4 al 7 d'octubre amb la
confirmació de més d'un miler d'esportistes de diferents països dels quals 62 són de Mataró . A
part de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, Special Olympics i ACELL, aquest
esdeveniment a Mataró és organitzat pel Club FEM, Escola Vela Mataró, Fedamar i el Club Futbol
Sala Ciutat de Mataró d'esport adaptat.



«Good Basketball», Martin’s 
promise for the new season

BASKETBALL 3 LIGA ENDESA

Endesa’s headquarters in Ma-
drid hosted, for the seventh con-
secutive time, the presentation of 
the ACB. The president of the en-
tity, Antonio Martín, has promi-
sed that the fans will enjoy of «go-
od basketball». «We want to awa-
ken the fans», he remarked.

The gala was attended by a 
player from each team, in the ca-
se of MoraBanc, it was Moussa Di-
agne. «I’ve had a great time, the 
presentation has been excellent, it 
was an honour to represent a club 
and a country like Andorra», said 
Diagne. In the presentation, a tri-
bute to Juan Carlos Navarro, Álex 
Mumbru and Sitapha Sabane also 
took place.

Who also starred in the gala was 
the former tricolour player, Jaime 
Fernández, who explained that 
«the goal is not to set limits, start 
competing from the first game, 
compete with each other and win 

33 Family photo with the president of the ACB, Antonio Martín, in Madrid.

EFE / FERNANDO VILLAR

ACB’s general assembly 
debates on a new 
competition system

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

when we can». «I feel very comfor-
table in Unicaja», he emphasized.

NEW LEAGUE FORMAT / The general as-
sembly of the ACB was celebrated 
after the presentation of the new 
season studied the possibility of a 
new format for the competition.

As Gorka Aixàs, president of Mo-

raBanc Andorra team valued, «it 
was the first day and the first me-
eting to question whether the cur-
rent model is the right one or not 
and above all what possibilities 
are given to us by the competition 
to change and adapt to a new for-
mat», he explained.

«We will continue working on 

the subject throughout the sea-
son», he informed.

According to what the newspa-
per As published a few days ago, 
the idea would be to have the twel-
ve best teams compete for the play-
offs and that the first four would 
be exempt of playing in the first 
round. In addition, there would be 
a reduction of the teams compe-
ting and only one direct relegati-
on. H

@PeriodicAND

INSTAGRAM MIMI GUTIÉRREZ

33 The Andorran skier Mireia Gutiérrez training in Ushuaia this weekend.

Mimi Gutiérrez prevails at Cerro 

Castor’s slalom and wins the race

SKI 3 ALPINE

The Andorran skier Mireia Mimi Gu-
tiérrez obtained a very important 
victory this Monday after winning 
the slalom of the Copa de Sudamé-
rica.

Monday it began at Cerro Castor, 
Ushuaia, Argentina, the technical 

The Andorran wins in the 
South American Cup with 
FIS points included

EL PERIÒDIC
USHUAIA

races of this competition where the 
Andorran certified the victory with 
FIS points included, making the 
best time in both descents. In the 
first one, she made a time of 48.63, 
and in the second, she scored a ti-
me of 51.20, to add a total of 1.39.83 
and, in addition, she managed to 
lower her FIS points. If the third list 
of the 2019 Gutiérrez FIS had 16.47, 
Tuesday Mimi scored 7.08 FIS points.

In this line, s he beat French Do-
riane Escane, who was second, 1.67 
from the Andorran, and French Cla-

ra Direz, who was third, at 2.79 of 
the winner.

On the other hand, Àlex Rius and 
Àxel Esteve participated in the ma-
le slalom of this competition where 
they placed 15th and 18th, respec-
tively. Rius set a time of 1.45.08, at 
4.18 from the winner, Frenchman 
Jean Baptiste Grande, who stop the 
time at 1.40.90. Esteve scored a time 
of 1.46.33, at 5.43 from the French. 
Xavi Salvadores and Xavi Cornella 
could not finish the second descent 
of the race. H

M. L-E.

Altés, Casas and Font want to be in the top 10 

MOTORSPORT 3 The Andorran Motorbike Federation presented the team that 
will represent the country in the Trial des Nations held in Sokolov, in the 
Czech Republic. The delegation will be formed by Quim Altés, Xavi Casas 
and Miquel Font, as well as two technicians, Jordi Nicolau and Miquel Àngel 
García. Alba Villegas will attend as Team Manager.Josep Puntí, sports direc-
tor of FMA said that «we have good bikers and we have the ability to compe-
te among the best in the world».For his part, Altés, 18, said that «it’s a dream 
come true» and «I hope to give my best.» Font emphasized the idea of impro-
ving the 11th position of the last edition».

Buenos Aires 
delegation will be 3x3

Special Olympics 2018 
Games Presentation

BASKETBALL 3 The Andorran Olympic 
Committee presented the delegati-
on that will participate in the Olym-
pic Youth Games held in Buenos Ai-
res from 6 to the 18 of October. The 
only athletes going is the 3x3 basket-
ball team:  Albert Pons, Nil Peña, Von 
Marc Lacaste and Eric Hurtado, whi-
le the women will be formed by Car-
la Solana, Lies Bosma, Júlia Marquez 
and Sílvia Bardahí. 

NEW EDITION 3 Yesterday, the Sant Jor-
di Hall of the Palau of Catalonia in 
Barcelona welcomed the presenta-
tion of the Games, in an event atten-
ded by the President of Catalonia, 
Quim Torra, mayor of Andorra la Ve-
lla, Conxita Marsol and the mayor of 
la Seu d’Urgell, Albert Batalla. «Bet-
ter is who tries it» (Millor és qui ho in-
tenta) is the motto. Andorra will mo-
bilize 450 volunteers.

THURSDAY, 20 SEPTEMBER 2018  el Periòdic News4 www.elperiodic.ad  el Periòdic News

briefs

The new format would 
limit the teams in ACB, 
would extend the play-
offs and would only have 
one direct relegation

«We will continue 
working on the 
subject throughout 
the season, we have 
to see if we are able 
to adapt to a new 
system»

Gorka Aixàs
PRESIDENT OF MORABANC ANDORRA
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La flama dels Jocs Special Olympics, de ruta per
Catalunya

Europa Espanya Català

Representants dels Special Olympics han portat la flama olímpica a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona | SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

La flama dels Jocs Special Olympics recorre aquests dies els carrers de diferents municipis
catalans. Dijous ha estat el torn de Barcelona. Coincidint amb les festes de la Mercè, una
delegació de membres ha exhibit la torxa olímpica a la Plaça Sant Jaume. Divendres, serà el torn
de Badalona, que acollirà la flama d'un dels esdeveniments esportius d'àmbit internacional més
importants per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. Entre el 4 i el 7 d'octubre , la Seu
d'Urgell i Andorra la Vella acolliran l'onzena edició d'aquests jocs, que se celebren cada quatre
anys . El lema de l'edició d'enguany és "El millor és qui ho intenta". En aquesta edició hi
participaran més de 1.500 esportistes de més de 13 països i de delegacions de tot l'estat i
Andorra.

A Badalona, s'ha establert un recorregut de gairebé dos quilòmetres al llag dels quals fins a 15
esportistes s'aniran rellevant la torxa cada 150 metres. Cadascuna d'aquestes persones estarà
acompanyada durant el relleu d'un esportista destacat de la ciutat com per exemple Tania Hurtado
(capitana de l'equip sènior del Joventut de Badalona), Esther Pascual (corredora de maratons i
trail runners), Sergi Gonzalvo (capità dels Badalona Dracs), Alba Gordo (capitana del Seagull),
Jordi Garcia (Triatleta i guanyador de la Copa d'Europa de Valencia), Clara Solà (integrant del
Club Natació Badalona), Elsa Álvarez (10 vegades campiona d'Espanya de karate), Adrià
Fernandez (jugador de l'equip Club Tennis Taula Badalona i actual campió de Catalunya sub21) o
Javier Alcarria (coordinador del running en Panteres Grogues i corredor de maratons).

El foc olímpic ja és a Catalunya! Una emocionant arribada de la flama a #Barcelona inicia un
recorregut del mar a la muntanya que arribarà el dia 3 d'octubre a #laSeu d'Urgell i el 4 a #Andorra
la Vella. #JocsSpecial18 #milloresquihointenta pic.twitter.com/Py7XD6vUCP

Albert Batalla (@albertbatalla) 20 de setembre de 2018

#Premis Special Olympics Catalunya
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Mataró acoge el paso de la antorcha de los Juegos
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Será el lunes 24 de septiembre e irá del Puerto de Mataró hasta el Ayuntamiento

Presentación del paso de la antorcha de los Juegos Special Olympics por Mataró. /

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

La antorcha de los Juegos Special Olympics La Seu de Urgell-Andorra la Vella hará parada en
Mataró el próximo lunes 24 de septiembre según ha explicado este miércoles la concejala de
Deportes, Marisa Merchán , acompañada por la presidenta de la Federación Catalana de Deportes
para Personas con Discapacidad Intelectual - ACELL, Marina Gómez.

Está previsto que la llama llegue a la capital del Maresme a las 18h y lo hará por mar, en el Puerto
de Mataró . Desde allí, pasando por la playa del Varador, comenzará el recorrido hasta el
Ayuntamiento de Mataró donde la recibirá el alcalde de Mataró, David Bote.

Se podrá ver por las siguientes vías: calle Sant Agustí, plaza de Santa Anna, calle de Barcelona,
plaza Xica, plaza Gran, plaza Santa Maria, calle de Sant Francesc d'Assís, Muralla dels
Genovesos, plaza dels Bous, entrada en el Pati del Cafè Nou, Muralla de la Presó y, otra vez, La
Riera. Durante este camino se harán relieves cada 100 metros , formados por parejas de un
deportista de algunas de las entidades o clubes de deporte adaptado y una personalidad de la
ciudad.

Los Juegos Special Olympics La Seu de Urgell-Andorra la Vella se celebran del 4 al 7 de octubre
con la confirmación de más de un millar de deportistas de diferentes países de los cuales 62 son
de Mataró . Aparte de la Dirección de Deportes del Ayuntamiento de Mataró, Special Olympics y
ACELL, este evento en Mataró está organizado por el Club FEM, Escuela Vela Mataró, Fedamar y
el Club Fútbol Sala Ciuat de Mataró de deporte adaptado.

Más noticias de Mataró en la edición local de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
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La flama de l'esperança arriba a Barcelona

Europa Espanya Català

Aquest dijous al migdia ha arribat per mar a Barcelona la flama de l'esperança dels Jocs Special
Olympics , que es disputaran a la Seu d'Urgell i a Andorra la Vella del 4 al 7 d'octubre . La flama
anava a bord d'una embarcació amb el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres.

La flama recorrerà diversos municipis, com Mataró i Figueres , i presidirà els jocs del 4 al 7
d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra.
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La flama dels Special Olympics arriba a Barcelona

Europa Espanya Català

El dia 4 d'octubre se celebrarà la cerimònia inaugural dels Special Olympics, a la Seu d'Urgell i
Andorra. El foc que ha servit per encendre la torxa ha arribat aquesta tarda a Barcelona per via
marítima, al Portal de la Pau.
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La antorcha del Special Olympics llega a
Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Los juegos se inaugurarán el próximo 4 de octubre en Andorra la Vella

Llegada de la antorcha del Special Olympics a Barcelona, este jueves.

Con relevistas como sor Lucía Caram o los integrantes del grupo musical Els Catarres, llegó este
jueves a Barcelona la antorcha que ha de iluminar los próximos juegos Special Olympics, que se
celebran los primeros días de octubre entre La Seu d'Urgell y Andorra la Vella. La llama olímpica,
que pasará la noche en la sede del Ayuntamiento de Barcelona, saldrá luego hacia la capital del
Alt Urgell, donde está previsto que llegue el 3 de octubre. Al día siguiente, estará en tierras
andorranas, para dar inicio al acto de inauguración.

La llegada a Barcelona se ha realizado por mar, a bordo de un velero de la Federació Catalana de
Vela. Una vez en tierra, ha sido recibida por el director del Consell Català de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, Toni Reig; el presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau;
la presidenta la Associació Catalana d'Activitats d'Esport i Lleure (Acell), Marina Gómez; el
presidente de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, y el de la UFEC, Gerard Esteva.
También han estado presentes la Cònsol Major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i el
alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.

En la cita del Special Olympics, que se celebran cada cuatro años, está previsto que participen
deportitsas de 13 países distintos, entre ellos Bélgica, India, Dinamarca, Finlandia, Portugal y
Alemania.
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Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a
edició dels Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

[ 20 de setembre de 2018 ] Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a edició dels Jocs
Special Olympics Inclusió
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Més de 200 persones ballen al flashmob
promocional de la cursa En marxa per la paràlisi
cerebral

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 20 de setembre de 2018 ] Més de 200 persones ballen al flashmob promocional de la cursa "En
marxa per la paràlisi cerebral" Cultura

[ 20 de setembre de 2018 ] La FCEDF participarà en dos esdeveniments amb motiu de la Setmana
Europea de l'Esport Esports

[ 20 de setembre de 2018 ] Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a edició dels Jocs
Special Olympics Inclusió

[ 20 de setembre de 2018 ] Ajuts de la Generalitat a la contractació en el mercat ordinari de treball
de persones amb discapacitat Ocupació

[ 20 de setembre de 2018 ] Prodis reparteix fulletons de la campanya "El retorn de la Furgo" entre
els comerços de Terrassa Centre Entitats
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La FCEDF participarà en dos esdeveniments amb
motiu de la Setmana Europea de l'Esport

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 20 de setembre de 2018 ] Més de 200 persones ballen al flashmob promocional de la cursa "En
marxa per la paràlisi cerebral" Cultura

[ 20 de setembre de 2018 ] La FCEDF participarà en dos esdeveniments amb motiu de la Setmana
Europea de l'Esport Esports

[ 20 de setembre de 2018 ] Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a edició dels Jocs
Special Olympics Inclusió

[ 20 de setembre de 2018 ] Ajuts de la Generalitat a la contractació en el mercat ordinari de treball
de persones amb discapacitat Ocupació

[ 20 de setembre de 2018 ] Prodis reparteix fulletons de la campanya "El retorn de la Furgo" entre
els comerços de Terrassa Centre Entitats
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IVÁN MOLERO / BARCELONA

Es una de las sensaciones 
del arranque perico en 

LaLiga. Y, aunque se muestra 
“satisfecho”, no quiere evaluar-
se todavía. “Me gustaría echar 
la vista atrás en junio y decir 
que ha sido una gran tempora-
da o mi mejor temporada, pero 
eso está muy lejos”, indica Es-
teban Granero, quien este sá-
bado además se enfrentará al 
equipo en el que se formó, el 
Real Madrid. 

El ‘Pirata’ se 
congratuló al ser 
cuestionado por 
“cómo se le puede 
ganar al Madrid”. 
“Me gusta porque 
en otras ocasiones 
la pregunta era si 
se podía ganar. No-
sotros pensamos 
que se puede ga-
nar a cualquiera, 
también al Madrid, 
que tenemos capa-
cidad de jugar bien al fútbol, de 
competir y de ganar a equipos 
grandes, como ya hicimos este 
año”, recordó. El mediocampis-
ta también defiende que, a di-
ferencia de aquellas victorias 
ante Madrid, Barcelona y At-
lético de meses atrás, ahora 
se pueden sumar los tres pun-
tos con el estilo combinativo 

de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’: 
“No tengo duda de que contra 
el Madrid o cualquier equipo 
vas a tener más opciones con 
la pelota. El Espanyol está de-
mostrando que esa es su inten-
ción para cualquier partido”. 

Reflexionó Granero: “No va-
mos a tener el balón todo el 
partido, nos pueden empujar 
más hacia atrás, pero nuestro 
estilo no va a cambiar. Nuestra 
fuerza está en mantener la con-
fianza en nuestro juego, lo que 

está gustando tan-
to a la gente que 
viene a vernos”, 
comentó. Y añadió: 
“En la regularidad 
va a estar el éxito”.

Del Real Madrid 
apuntó que ape-
nas ha notado por 
juego la marcha de 
Cristiano Ronaldo: 
“Los dos últimos 
años el Madrid ya 
era un equipo muy 
asociativo y des-

centralizado. El balón pasaba 
por todos los jugadores porque 
Cristiano ya tenía perfil de fina-
lizador. No creo que afecte mu-
cho”, analizó. No obstante, re-
calcó Granero que el conjunto 
blanco “es un equipo reconoci-
ble, que por ocasiones puede 
llegar a abrumar con su juego 
ofensivo”.

I. MOLERO / BARCELONA

Tras un cuarto de hora de 
sesión, la primera para 

preparar la visita del sábado al 
Bernabéu, David López dialogó 
en el círculo central del campo 
2 de Sant Adrià con el ‘staff’ 
médico, con el cuerpo técnico, 
para finalmente marcharse ha-
cia la zona de ves-
tuarios y gimnasio 
junto a uno de los 
recuperadores. El 
Espanyol cuida con 
esmero al central 
para que pueda lle-
gar a tiempo para 
medirse contra el 
Real Madrid. 

La preparación 
de David al margen 
del grupo cuando 
solo quedan tres 
días para jugar 
en Chamartín le convierte en 
duda, si bien la semana pa-
sada ya se tuvo que ejercitar 
en solitario y finalmente pudo 
completar los 90 minutos en la 
visita del Levante a Cornellà-El 
Prat (1-0). Desde hace ocho 
días, el central perico arrastra 

unas molestias en el cuádri-
ceps de la pierna izquierda. 

Pero no todo son noticias 
inquietantes las que surgen 
de la enfermería del Espanyol. 
En el entrenamiento de este 
miércoles sí pudieron ejerci-
tarse con el grupo Óscar Duar-
te y Javi Puado, ambos ausen-
tes la pasada jornada, frente 

al Levante, ante 
los granota por le-
siones de diversa 
consideración.

El costarricen-
se regresó de sus 
compromisos inter-
nacionales con un 
esguince en la ro-
dilla derecha, mien-
tras que el can-
terano sufría un 
esguince de grado 
uno en el ligamen-
to lateral externo 

de la rodilla derecha. Este últi-
mo hizo ayer buena parte de la 
sesión, aunque no la completó.

Tras el entrenamiento, la 
plantilla gozó de un almuerzo 
de hermandad para unir fuer-
zas antes de la visita al Real 
Madrid de este sábado.
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EN FORMA. Esteban Granero, en un entrenamiento.

Granero: “Nuestro 
estilo no cambiará 
contra el Madrid”

David López trabaja 
al margen, Duarte y 
Puado se recuperan

“Se puede ganar a cualquiera”

Hubo almuerzo de hermandad

La filosofía 

“¿Por qué 
no imponer 

nuestro 
juego, ser 

protagonistas 
y ganar?”

Enfermería 

El central 
se retiró al 
gimnasio 
tras solo 

diez minutos 
de sesión

NUEVO INQUILINO EN EL ‘HALL OF FAME’
Javier Puado colgó ayer su cuadro en el mural de cantera-
nos que han debutado con el primer equipo del Espanyol, 
que se encuentra en la Ciudad Deportiva. Se cumplía un 
mes de su estreno, ante el Celta en Balaídos (1-1).

 ■ Hoy, puerta cerrada

Rubi y su cuerpo técnico 
emplearán el entrena-
miento de hoy para pre-
parar a fondo la visita 
ante el Real Madrid. 
Será a puerta cerrada, a 
partir de las 10:30, en 
Sant Adrià.

 ■ Aniversario en Olite

La Penya Espanyolista 
Rafa Marañón-Olite cele-
bró su segundo aniver-
sario con un partido de 
fútbol y una comida.

 ■ Gómez, con la Sub-19

El seleccionador espa-
ñol Sub-19, Santi Denia, 
ha convocado al perico 
Víctor Gómez para unas 
jornadas de entrena-
miento, la próxima se-
mana, en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas.

 ■ Special Olympics

El Espanyol acudió a 
la presentación de los 
Special Olympics, que 
discurrirán del 4 al 7 de 
octubre en La Seu d’Ur-
gell y Andorra la Vella. El 
club participará a través 
de Manel Algeciras, Xavi 
Tendero y Javi Puado.

 ■ Luto en el Espanyol

El Espanyol esta de 
luto por la defunción de 
Fernando García Molina, 
presidente de la Peña 
Espanyolista de Grana-
da. D.E.P..

Espanyol-Eibar. Los 
socios del Espanyol 
que ya hayan renova-
do pueden beneficiar-
se de un 15 por cien-
to de descuento en 
dos entradas adicio-
nales para el choque 
del próximo martes.

EN BLANQUIAZUL

L A  I N T R A H I S T O R I A S E G Ú N  I V Á N  M O L E R O

21 años con Sarrià (solo) en la memoria
 ■ Dos segundos y 60 centé-

simas terminaron, hoy hace 
21 años, con más de siete dé-
cadas de fútbol. Y de vida. La 
voladura del estadio de Sarrià 
cumple otro aniversario con la 
nostalgia como razón de ser. Y 
no porque los tiempos deporti-
vos vayan precisamente mal en 
este arranque de temporada, 

pero sí en líneas generales por 
la indefinición en el destino de 
un club que, eso sí, no ha vuel-
to a descender a Segunda des-
de que abandonó su casa.

En 10.000 millones de pe-
setas, o lo que es lo mismo, 
60 millones de euros, se ci-
fraba la deuda del Espan-

yol aquel 1997, una cantidad 

tan alta que no tuvo la enti-
dad otra salida que la venta 
de los terrenos de Sarrià, por 
los que ingresaría oficialmen-
te esa misma cantidad de la 
mano de Sarrià Park. Pero, le-
jos de enjugar aquel dineral, 
hoy el Espanyol cuenta con 
una deuda neta que asciende 
a 115 millones, claro está que 

proporcionalmente más baja 
que aquella y, sobre todo, que 
mucho más controlada.

Tampoco ha aumentado ex-
ponencialmente en estos 21 
años el número de abonados, 
que antes y ahora superaban 
por poco los 20.000. Pero el 
Espanyol está asentado en una 
nueva casa: Cornellà-El Prat.

espanyol
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La nedadora manresana del
Club Natació Terrassa, Queralt
Velasco, va obtenir dues medalles,
una de  bronze en categoria ab-
soluta i una d’or en júnior, en la
darrera etapa de la setena Copa
Marnaton eDreams de Cadaqués.

Un total de 401 nedadors van
recórrer els 4,5 quilòmetres que
separaven el punt de sortida, a la
platja de Portlligat, i que vorejava
tota la costa fins a arribar a la plat-
ja de la vila de Cadaqués. Velasco
no va ser l’única participant ba-

genca. També en categoria júnior,
Rosa Herrera i Miquel Rosich, del
CN Minorisa, i Sabina Martínez,
del CN Castellet, en categoria
màster +30 van participar-hi.

A més a més, darrerament, Ve-
lasco també va obtenir medalla en
ser tercera en categoria júnior i va
acabar dotzena a la general en la
75a edició de la Travessia a l’Es-
tany de Banyoles. Una prova en
què es va batre el rècord de parti-
cipació, amb un total de 2707 ins-
crits. El manresà Izan Cubillas
també va participar a la travessia,
fi va finalitzar en la desena posició
en la categoria absoluta.

NATACIÓ

REDACCIÓ MANRESA

La manresana Queralt
Velasco es penja dues
medalles a Cadaqués

ARXIU PARTICULAR

Velasco amb els nedadors del CN Minorisa Rosa Herrera i Miquel Rosich

L’onzena edició dels Jocs Spe-
cial Olympics, que se celebraran
del 4 al 7 d’octubre a la Seu d’Ur-
gell i a Andorra la Vella, va ser pre-
sentada al Palau de la Generalitat.
El president del Govern, Quim
Torra, va encapçalar l’acte, que
també va tenir la presència de la
cònsol d’Andorra la Vella, Conxita
Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Ur-
gell, Albert Batalla.

«Els Pirineus no són la perifèria
de res», va subratllar Torra, i va

afegir que espera que en un futur
també s’hi puguin celebrar uns
Jocs Olímpics d’Hivern.

A l’esdeveniment, que se cele-
bra un cop cada quatre anys i el
lema del qual és «El millor és qui
ho intenta», hi participaran 1.500
esportistes. Fins al moment ja són
13 els països que han confirmat la
seva assistència. 1.239 esportistes
són catalans, 93 de l’Estat espa
nyol i 54 d’Andorra. La resta, 114,
són esportistes de 13 delegacions
diferents, entre les quals hi ha Bèl-
gica, Dinamarca, Finlàndia, Por-
tugal i Alemanya.

POLIESPORTIU

AGÈNCIES BARCELONA

La Seu d’Urgell acollirà
1.500 esportistes en els
onzens Special Olympics

EUROPA PRESS

L’acte de presentació dels Special Olympics al Palau de la Generalitat

Finalment l’UCAM Múrcia no
serà el rival del Baxi Manresa el
proper cap de setmana a Bala-
guer. En el seu lloc, el MoraBanc
Andorra serà l’equip que s’enfron-
tarà al conjunt de Joan Peñarroya,
dissabte a les 21.30 h. Una reedi-
ció del partit de Sant Julià de Vila-
torta, on l’equip manresà va im-
posar-se 77-75.

El partit contra l’UCAM Múrcia
estava programat per diumenge a
les 12.30 h a Balaguer, però el
conjunt murcià, al·legant lesions,
va comunicar que no es desplaça-
ria a disputar el partit.

Un duel, el darrer de la pretem-
porada manresana abans de l’es-
trena a la Lliga Endesa, que servirà
per veure el debut del darrer juga-
dor en incorporar-se a la discipli-
na de Peñarroya, Cady Lalanne. El
jugador haitià s’està entrenant
amb normalitat aquesta setmana
i debutarà dissabte amb el seu
nou equip. Aquest matx se cele-
brarà al Poliesportiu Municipal de
Balaguer i serà un amistós benèfic
amb entrada gratuïta.

BÀSQUET

REDACCIÓ MANRESA

El Baxi canvia de
rival, dia i horari
en l’amistós del
cap de setmana 
a Balaguer 

 El Pavelló Municipal de Girona-Fontajau va acollir la desena edició del Conrgrés Internacional de Judo Ciutat de Giro-
na, en què hi van participar 160 judokes de tot Catalunya, França i de clubs d’arreu de l’Estat. El Centre de Tecnificació de
Judo del Bages i Moianès no hi va faltar, amb un grup important de judokes infantils, cadets i júniors acompanyats dels
seus respectius professors i entrenadors. Enguany hi va haver diferents ponències, fonamentalment la de Fred Demont-
faucon (campió del món el 2001 i medalla olímpica a Sydney 2000), juntament amb Hector Nacimiento (entrenador
olímpic a Rio 2016) i Vicente Carratalá (director de l’Escola Federativa de la Federació Espanyola de Judo).

El judo bagenc i moianèsno falla a la cita amb el torneig Ciutat de Girona

ARXIU PARTICULAR

El ciclista de Navàs Raül Sebas-
tianes es va endur el mallot de
punts en el Challenger Junior
Vuelta a les comarques de la Regió
de Múrcia. El ciclista juvenil de se-
gon any del Jufré Vic-ETB va ser el
millor en l’acumulat de punts a
l’esprint, al llarg de les tres etapes
celebrades.

Cada etapa era un homenatge
a una figura del ciclisme murcià.
En la primera d’elles, anomenada
Gran Premi Valverde Team-Terra
Fecundis, el navassenc va ser
quart a l’esprint, però va guanyar

el mallot de punts després d’im-
posar-se en altres trams. 

En la segona jornada, Sebastia-
nes va tenir més problemes. La in-
tensa pluja va fer acte de presèn-
cia en una etapa de mitja muntan-
ya, anomenada Tercer Memorial
Pedro García Ruiz, que va portar
de corcoll els ciclistes partici-
pants. Una avaria va pifiar la cursa
del cicliste navassenc, que es va
veure obligat a perdre el mallot de
punts.

En la tercera i última etapa de
la clàssica prova murciana, la Me-
morial Antonio Sarabia García, el
navassenc va ser setè a l’esprint i
va recuperar el mallot. 

CICLISME

REDACCIÓ MANRESA

El navassenc Raül Sebastianes
es llueix a l’esprint a Múrcia

ESPORTSPOLIESPORTIU
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La torxa dels Jocs Special Olympics recorre
aquest diumenge els carrers de Badalona

Europa Espanya Català

Es tracta d'un dels esdeveniments esportius d'àmbit internacional més importants per als
esportistes amb discapacitat intel·lectual

La Seu d'Urgell i Andorra La Vella acolliran entre el 4 i el 7 d'octubre l'onzena edició d'aquests
jocs, que se celebren cada quatre anys

Badalona acollirà aquest diumenge 23 de setembre el protocol de rebuda i pas pels carrers de la
ciutat de la torxa dels Jocs Special Olympics 2018, un dels esdeveniments esportius d'àmbit
internacional més importants per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. Amb aquest acte,
Badalona, ciutat que va acollir l'any 2004 aquest esdeveniment, vol donar suport als jocs i mostrar
el seu compromís amb l'esport i els seus valors.

L'acte consisteix en un recorregut d'1,8 quilòmetres pels carrers de la ciutat que s'iniciarà a les 18
hores des del final del passeig Marítim de Badalona, a l'alçada de la plaça situada al costat del
Port. Des d'allà, s'avançarà pel passeig fins a arribar a l'altura del carrer de Mar, on es passarà a
l'altre costat de les vies del tren a través del pas soterrani. Un cop arribats a aquest punt, la
comitiva pujarà pel carrer de Mar fins a arribar a la plaça de la Vila al voltant de les 19 hores. Allà
hi haurà instal·lada una tarima en la qual es durà a terme l'acte simbòlic d'encesa del peveter i les
autoritats faran parlaments.

Durant el recorregut, la torxa la portaran 15 esportistes que participen en els jocs fent relleus cada
150 metres. Cadascuna d'aquestes persones estarà acompanyada durant el relleu d'un esportista
destacat de la ciutat com per exemple Tania Hurtado (capitana de l'equip sènior del Joventut de
Badalona), Esther Pascual (corredora de maratons i trail runners), Sergi Gonzalvo (capità dels
Badalona Dracs), Alba Gordo (capitana del Seagull), Jordi Garcia (Triatleta i guanyador de la Copa
d'Europa de Valencia), Clara Solà (integrant del Club Natació Badalona), Elsa Álvarez (10 vegades
campiona d'Espanya de karate), Adrià Fernandez (jugador de l'equip Club Tennis Taula Badalona i
actual campió de Catalunya sub21) o Javier Alcarria (coordinador del running en Panteres
Grogues i corredor de maratons).

La comitiva anirà acompanyada d'una furgoneta amb megafonia per ambientar el recorregut, i a
l'altura del carrer de Mar amb Rambla hi haurà un grup de percussió que acompanyarà els
rellevistes fins a la plaça de la Vila.

La Seu d'Urgell i Andorra La Vella, seus dels jocs d'enguany

Amb la d'aquest any 2018, que se celebrarà entre el 4 i el 7 d'octubre a La Seu d'Urgell i Andorra
La Vella, els Jocs Special Olympics arriben a la seva onzena edició. Aquest esdeveniment, que
enguany té com a lema El millor és qui ho intenta , és un dels esdeveniments esportius d'àmbit
internacional més importants per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. En aquesta edició
participaran 1.500 esportistes de més de 13 països i de delegacions de tot l'estat i Andorra.

Badalona, 20 de setembre de 2018
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La torxa olímpica a Mataró

Europa Espanya Català

Imatge de la torxa olímpica al seu pas per Mataró, el 15 de juny de 1992

Amb motiu del pas de la flama dels Special Olympics dilluns que ve per Mataró, recordem com el
1992 la ciutat ja va veure passar la gran icona olímpica. Era el 15 de juny del 1992, quan deu dies
després d'haver estat encesa a Olímpia, la flama que encendria el peveter de Barcelona 92 va
arribar a Mataró, on es calcula que unes 5.000 persones van sortir a rebre-la. Aquesta fotografia
de Pedro Catena, del fons del Crònica de Mataró, és bona mostra de l'expectació que va aixecar.

El rellevista és fàcil d'identificar: el waterpolista Pere Robert. Pocs mataronins han estat tant dins
l'esport estatal com Robert, que va jugar al combinat estatal més de 300 partits i que en aquells
Jocs faria de delegat de l'equip que va guanyar l'amarga medalla de plata.
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La torxa dels Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell- Andorra la Vella passarà per Mataró

Europa Espanya Català

La regidora d'Esports, Marisa Merchán, acompanyada per la presidenta de la Federació Catalana
d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel-lectual - ACELL, Marina Gómez, han presentat
avui el pas de la torxa dels Jocs Special Olympics per Mataró. La flama olímpica arribarà a la ciutat
per mar el dilluns 24 de setembre al Port de Mataró- platja del Varador i farà un recorregut fins a
l'Ajuntament de Mataró de la mà d'esportistes participants en els Jocs de les diferents entitats de la
ciutat d'esport adaptat, acompanyats de personalitats.

Els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella se celebren del 4 al 7 d'octubre amb la
confirmació de més d'un miler d'esportistes de diferents països dels quals 62 són de Mataró. A
banda de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, Special Olympics i ACELL, aquest
esdeveniment a Mataró està organitzat pel Club FEM, Escola Vela Mataró, Fedamar i el Club
Futbol Sala Ciutat de Mataró d'esport adaptat.

Recorregut i horari

A les 18h està previst que arribi la flama dels Jocs Special Olympics a Mataró, en concret per mar i
farà un recorregut fins que atraqui al Port de Mataró. Des d'allà, passant per la platja del Varador,
començarà el recorregut fins a l'Ajuntament de Mataró on la rebrà l'alcalde de Mataró, David Bote.
Els relleus, formats per parelles d'un esportista d'algunes de les entitats o clubs d'esport adaptat i
una personalitat de la ciutat, es faran cada 100 metres.

El recorregut començarà al Port de Mataró-platja del Varador, sortirà d'allà i passarà pel carrer de
Sant Agustí, plaça de Santa Anna, carrer de Barcelona, plaça Xica, plaça Gran, Santa Maria,
carrer de Sant Francesc d'Assís, Muralla dels Genovesos, plaça dels Bous, pati del Cafè Nou,
entrada per la Riera i sortida per la Muralla de la Presó i la Riera.

Enllaços

Web Special Olympics
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La torxa dels Jocs Special Olympics ja ha iniciat el
camí fins a Andorra

Europa Andorra Català
Autor: Ana

Amb el lema 'El millor es qui ho intenta', l'11a edició es disputara entre el Principat i la Seu d'Urgell

Falten menys de dues setmanes perquè el peveter dels Jocs Special Olympics comenci a cremar.
La torxa ja ha arribat aquesta tarda, per mar i a bord d'un veler de la Federació Catalana de Vela,
a la ciutat de Barcelona i ho ha fet en el marc dels actes de celebració de la festa major de la
Mercè. La flama, un cop ha tocat terra, ha recorregut diversos carrers de la capital catalana i ha
culminat amb una gran festa a la plaça de Sant Jaume, on s'ha presentat la nova mascota i també
s'ha encès el peveter de Barcelona. A l'acte hi han estat presents la cònsol major, Conxita Marsol,
l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i del director del Consell Catala de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, Toni Reig.

A partir d'aquest acte la torxa començarà el recorregut per diferents ciutats catalanes, fins arribar
el 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra la Vella, on es donarà el tret de sortida a quatre
dies de competició esportiva fins el 7 d'octubre. Al llarg d'aquest recorregut diverses personalitats
acompanyaran els atletes rellevistes: Sandra Azon (medallista de vela dels Jocs d'Atenes), Joan
Herp (olimpic de vela de Rio 2016), Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor Lucia Caram, Rodrigo de
la Fuente, Nuria Casas, David Clupes, Nando Jubany, Javi Puado, Albert Hermoso (genet olimpic),
Marc Martinez (actor), Catarres, Pere Arquillue, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu
Abril, Doctor Prats i Sergi Bruguera.

Els Special Olympics son un dels esdeveniments esportius mes importants per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se celebra un cop cada quatre anys des de l'any 1988. Aquesta es l'11a
edicio i per primera vegada es disputara a Andorra i la Seu d'Urgell de manera conjunta, amb el
lema 'El millor es qui ho intenta'. Hi participen 1.500 esportistes de tot el mon. Fins al moment, ja
son 13 els paisos que han confirmat la seva assistencia, entre els quals hi ha Belgica, l'India,
Dinamarca, Finlandia, Portugal i Alemanya.

Contingut relacionat

Torra, Batalla i Marsol presenten els Jocs Special Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Etiquetes

Special Olympics
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Calella. La torxa dels Special Olympics passa per
Calella

Europa Espanya Català

Dilluns 24 de setembre arribarà a Calella la torxa dels Special Olympics que es celebraran a La
Seu d'Urgell i Andorra La Vella del 4 al 7 d'octubre, els quals comptaran amb uns 2.500
participants. El recorregut per la Fira de Calella i l'Alt Maresme s'iniciarà a les 11.30 h i acabarà a
l'alçada del restaurant La Gàbia.

Els portadors de la torxa seran alumnes de l'Escola Horitzó, voluntaris de les entitats esportives de
Calella, membres del consistori i les mascotes dels jocs. La flama passa pels diferents municipis
que han estat seu dels Special Olympics. L'any 2014, Calella va acollir la desena edició dels
Special Olympics, que va comptar amb uns 1.600 participants i 600 voluntaris.
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Figueres rebrà la flama dels Special Olympics el
dijous 27 de setembre

Europa Espanya Català

Figueres torna a mostrar el seu compromís amb els Special Olympics. El dijous 27 de setembre
rebrà la torxa amb una cercavila que començarà a les 6 de la tarda.
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La antorcha del Special Olympics llega a
Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Con relevistas como sor Lucía Caram o los integrantes del grupo musical Els Catarres, llegó este
jueves a Barcelona la antorcha que ha de iluminar los próximos juegos Special Olympics, que se
celebran los primeros días de octubre entre La Seu d'Urgell y Andorra la Vella. La llama olímpica,
que pasará la noche en la sede del Ayuntamiento de Barcelona, saldrá luego hacia la capital del
Alt Urgell, donde está previsto que llegue el 3 de octubre. Al día siguiente, estará en tierras
andorranas, para dar inicio al acto de inauguración.

Seguir leyendo... .

Ir a la fuente

Author:
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La flama dels Special Olympics 2018 arriba a
Barcelona

Europa Espanya Català
Autor: David Ferrús, Roger Matamoros

El proper 4 d'octubre s'iniciaran els Special Olympics 2018 a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, les
dues seus d'aquesta edició. Però abans, aquest dijous, ha arribat la flama dels jocs a la ciutat de
Barcelona, concretament al moll de les Drassanes. I tot seguit s'han realitzat els tradicionals
relleus fins a la plaça de Sant Jaume, amb alguns dels esportistes que participen en aquesta
edició dels Special i acompanyats per alguns famosos, com el futbolista de l'Espanyol, Javi Puado
, l'actor Pere Arquillué o el presentador de 'La porteria', Pitu Abril .

De moment s'hi han inscrit més de 1.600 esportistes

Un dels objectius de l'organització, Special Olympics Catalunya , es que en cada edició s'inscriguin
més participants. En aquesta edició del 2018, ja s'hi han inscrit més de 1.600 esportistes , més de
600 voluntaris, 400 tècnics esportius i delegats, i 80 persones d'organització. A part del gran
nombre de participants de Catalunya, sis comunitats autònomes tindran representació en els
Special: Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, la Comunitat de Madrid i el País
Valencià. També podrem veure esportistes internacionals de Bèlgica, Mònaco, Hongria, Suïssa,
Àustria, l'Índia i de l'amfitriona Andorra.
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La torxa dels Special Olympics arribarà a Mataró

Europa Espanya Català

Aquestes imatges, de fa dos anys al port de Barcelona, es repetiran dilluns a les sis de la tarda
però al port de Mataró. La capital maresmenca rebrà la flama dels Special Olympics en un
recorregut que acabarà a l'Ajuntament.

Aquesta arribada l'organitzen, a banda de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, Special
Olympics i ACELL, l'Escola de Vela Mataró i els tres clubs que seran a la competició, el Club FEM,
Fedamar i el Club Futbol Sala Ciutat de Mataró d'esport adaptat. La ciutat es veura representada a
aquests Jocs per 62 esportistes.

Des de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intellectual ACELL,
també es va voler destacar la importància del pas de la torxa i van evidenciar les converses que hi
ha entre les dues parts perquè Mataró, en un futur, pugui acollir una edició. Els Jocs Special
Olympics es faran entre La Seu d'Urgell i Andorra la Vella i se celebren del 4 al 7 d'octubre amb la
confirmació de més d'un miler d'esportistes de 15 països diferents. Els esportistes practicaran un
total de 14 disciplines esportives.
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La flama dels Special Olympics tornarà a Figueres
el 27 de setembre

Europa Espanya Català

Del 4 al 7 d'octubre La Seu d'Urgell i Andorra La Vella seran els escenaris de l'11a edició dels Jocs
Special Olympics, un dels esdeveniments d'àmbit internacional més importants per als esportistes
amb discapacitat intel·lectual i que se celebra cada quatre anys. Figueres en va ser seu el 2000, al
2010 va acollir la primera edició del Meeting Special Olympics en motiu del 10è aniversari i, el
pròxim dijous dia 27 de setembre, serà una de les ciutats que acollirà el pas de la torxa. La flama
sortirà a les 6 de la tarda des de Plaça Catalunya i arribarà a la Plaça de l'Ajuntament després de
passar pel carrer Nou, la Rambla i carrer Girona.

Aquesta activitat, que enguany té com a lema Millor és qui ho intenta, s'ha presentat aquest dijous
a Figueres, amb la presència de Jordi Masquef, regidor d'Esports; Josep Buixó, en representació
de l'Ona, El Dofí, Mare de Déu del Mont i Altem; i Ramon Pastoret, president del CB Escolàpies i
representant dels clubs esportius de la ciutat.

"Volem convertir el pas de la torxa en un esdeveniment lúdicoesportiu, volem estar a l'altura de les
circumstàncies. És un orgull; sovint pensem que som nosaltres que ajudem als esportistes, però
són ells els que ens ajuden a nosaltres a ser millors persones", comentava Masquef. Per la seva
part, Buixó ha recordat que "des de fa 12-13 anys que he estat al seu costat m'han ensenyat a
estimar la vida; m'han transmès uns sentiments molt importants. Els últims anys he aconseguit que
els equips adaptats poguessin jugar amb el nom de la Unió Esportiva Figueres". Per a Pastoret,
"en nom de tots els clubs estem avocats i contents de participar en aquesta jornada,
acompanyarem i recolzarem tan bé com sapiguem. Tots treballem esport de base i més que voler
tenir grans campions, formem persones".
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La torxa dels Special Olympics arribarà a Mataró

Europa Espanya Català
Autor: Francesc Andrés

Aquestes imatges, de fa dos anys al port de Barcelona, es repetiran dilluns a les sis de la tarda
però al port de Mataró. La capital maresmenca rebrà la flama dels Special Olympics en un
recorregut que acabarà a l'Ajuntament.

Aquesta arribada l'organitzen, a banda de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, Special
Olympics i ACELL, l'Escola de Vela Mataró i els tres clubs que seran a la competició, el Club FEM,
Fedamar i el Club Futbol Sala Ciutat de Mataró d'esport adaptat. La ciutat es veura representada a
aquests Jocs per 62 esportistes.

Des de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intellectual ACELL,
també es va voler destacar la importància del pas de la torxa i van evidenciar les converses que hi
ha entre les dues parts perquè Mataró, en un futur, pugui acollir una edició. Els Jocs Special
Olympics es faran entre La Seu d'Urgell i Andorra la Vella i se celebren del 4 al 7 d'octubre amb la
confirmació de més d'un miler d'esportistes de 15 països diferents. Els esportistes practicaran un
total de 14 disciplines esportives.
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Special Olympics en marxa

Europa Espanya Català

Barcelona rep la flama dels Jocs, que se celebraran a la Seu i Andorra del 4 al 7 d'octubre || El
olímpic Albert Hermoso, entre els primers rellevistes

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© Albert Hermoso, segon per l'esquerra, va ser un dels primers rellevistes de la flama dels Jocs
Special Olympics.
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© Albert Hermoso, segon per l'esquerra, va ser un dels primers rellevistes de la flama dels Jocs
Special Olympics.
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La flama dels Special Olympics 2018 de la Seu i Andorra va arribar ahir a Barcelona a bord d'un
veler i va donar inici al recorregut que la portarà al Principat, on es farà l'acte inagural el 4
d'octubre. La flama va recórrer ahir diversos carrers de Barcelona i cada rellevista va estar
acompanyat per altres esportistes i personalitats destacades com Sandra Azón, Joan Herp, Toni
Reig, Gerard Esteva, Sor Lucia Caram, Rodrigo de la Fuente, Núria Casas, David Clupés, Nando
Jubany, Javi Puado, Marc Martínez, Els Catarres, Sergi Bruguera i l'olímpic lleidatà Albert
Hermoso.

El relleu va culminar amb una gran festa a la plaça de Sant Jaume, on es va encendre el peveter.
A més, es va presentar una de les sorpreses d'aquesta edició dels Jocs, la nova mascota dels
Special Olympics, Bruna, amb el nom inspirat en la raça autòctona de les vaques del Pirineu.

La flama recorrerà a partir d'avui Badalona, Calella, Mataró, Lloret de Mar, Girona, Figueres,
Granollers, Sant Just Desvern, Igualada, Tarragona, Reus i Lleida, on té prevista l'arribada el dia 2
d'octubre. L'endemà arribarà a la Seu d'Urgell i el 4 d'octubre, a Andorra la Vella. Els Jocs Special
Olympics, esdeveniment esportiu destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, se celebra
cada quatre anys des del 1988.
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La flama dels Jocs arrenca a Barcelona

Europa Andorra Català

La flama dels Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra la Vella va arrencar ahir el seu
camí a Barcelona. Durant els pròxims dies visitarà diferents ciutats de Catalunya i arribarà al país
el 4 d'octubre, dia de la gran inauguració.
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MOTOR 3 AUTOMOBILISME

Cent vehicles 
participen al Ral·li 
d’Andorra Històric
L’Automòbil Club d’Andorra donarà a conèixer aquesta 
tarda el recorregut dels dos dies de competició

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

El participants del Ral·li d’Andorra 
Històric coneixeran avui el recor-
regut, a última hora de la tarda. La 
prova es disputa el camp de setma-
na amb un total de 100 vehicles ins-
crists, la majoria nacionals.

Com en ocasions anteriors, els 
participants no saben quin és l’iti-
nerari que hauran de seguir. L’or-
ganització, l’Automòbil Club d’An-
dorra, el donarà a conèxi-
er avui. Fins ara només 
havia fet públic que el 
traçat consta de 380 qui-
lòmetres de recorregut 
dividits en dos dies. Són 
146 km de regularitat 
controlada per la traçada 
(77 el primer dia i 69 el se-
gon), sempre en carretera 
tancada, distribuïts en 12 
trams, sis d’ells diferents.

Entre els participants 
hi ha majoria andorra-
na, amb un total de 42 
equips. De França en són  
36 i d’Espanya 21. En-
tre ells hi són els últims 

guanyadors absoluts, José Manu-
el López-Ramon Ferrés (Volkswa-
gen Scirocco), que es van imposar 
a les edicions 2017 i 2016. També 
hi són els vencedors de la categoria 
amateur de l’any passat, Laurent 
Carola-Camille Riére (Peugeot 205 
GTI), i les guanyadores absolutes 
de 2015 i únic equip composat ín-
tegrament per dones, Tere Arma-
dans-Anna Vives (Porsche 911 Car-
rera 3.2). H

JAS / PERE NUBIOLA

33 Un dels participants de l’any passat.

COMÚ D’ANDORR LA VELLA

33 Un dels relleus realitzats als carrers de Barcelona, ahir.

POLIESPORTIU 3 SPECIAL OLYMPICS

E
l mes vinent els Jocs Speci-
ual Olympics es disputen 
a Andorra la Vella i la Seu 
d’Urgell. La flama de l’es-

deveniment arribava per mar ahir 
a Barcelona a bord d’un vaixell, per 
iniciar un camí que l’ha de portar el 
4 d’octubre a la capital del Principat 
després de passar per diverses locali-
tats de Catalunya.

En un veler es presentava la fla-

La flama dels Jocs inicia el 
camí cap a Andorra la Vella
El 4 d’octubre s’encendrà el peveter a la capital del Principat

EL PERIÒDIC
BARCELONA

@PeriodicAND

de la Generalitat de Catalunya, Toni 
Reig. Entre les personalitats van par-
ticipar-hi Sandra Azón, Joan Herp, 
Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor 
Lucia Caram, Rodrigo de la Fuente, 
Núria Casas, David Clupés, Nando 
Jubany, Javi Puado, Albert Hermo-
so, Marc Martínez, Pere Arquillué, 
Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavi-
er Valls, Pitu Abril i Sergi Bruguera, 
i components dels grups Catarres i 
Doctor Prats. Els Jocs Special Olym-
pics tindran la participació de 1.500 
esportistes de 13 països. H

ma a la Ciutat Comptal, que tenia 
aquest acte integrat al programa de 
les Festes de la Mercè. La torxa es va 
desplaçar pels carrers fins a la plaça 
Sant Jaume, on es va realitzar un ac-
te que culminava amb l’encesa d’un 
peveter. També es va presentar la 
mascota. Representants de les ins-
titucions implicades i diverses per-
sonalitats van acompanyar als relle-
vistes. Van ser-hi presents la cònsol 
major, Conxita Marsol; l’alcalde de 
la Seu d’Urgell, Albert Batalla; i el di-
rector del Consell Català de l’Esport 
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Puado aviva la llama de los Juegos Special
Olympics

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iván Molero

El futbolista del Espanyol participó de la llegada de la antorcha a Barcelona junto a Pep Rovira,
deportista de este evento y ferviente seguidor perico.

'Millor és qui ho intenta' (Mejor es quien lo intenta) reluce ya como lema de los Juegos Special
Olympics 2018 , que del 4 al 7 de octubre se desarrollarán entre Andorra la Vella y La Seu d'Urgell
. Y así quedó demostrado en el avance de este jueves, en Barcelona, con la colaboración de uno
de los jugadores del Espanyol: Javi Puado .

El canterano perico participó de la llegada de la llama olímpica a la Ciudad Condal a bordo de un
velero, en el Port de la Pau, y formó parte de uno de los relevos, concretamente el que llevó la
antorcha hasta la emblemática Plaça Reial . Puado corrió junto a Pep Rovira , uno de los 1.600
deportistas que concurrirán en los Juegos, de quien además se da la circunstancia de que es un
ferviente seguidor perico. El jinete olímpico Albert Hermoso también participó de ese tramo. La
llama también fue portada por otras insignes personalidades del deporte como Sandra Azón, Sergi
Bruguera o Rodrigo de la Fuente , así como por Gerard Esteva, Sor Lucía Caram, Marc Martínez o
David Clupés .

A su llegada a la Plaça Sant Jaume, se procedió al encendido del pebetero , desde donde a partir
de este viernes surtirá el recorrido por numerosas localidades catalanas hasta el 4 de octubre ,
cuando se inaugurarán estos Special Olympics destinados a personas con discapacidad
intelectual, y que se disputan con el objetivo de cambiar la mirada de la sociedad sobre ellos y que
los propios deportistas disfruten al máximo . Ya se sabe: mejor es quien lo intenta.

Espanyol

España

Noticias

Estadísticas

LaLiga Santander

Clasificación

PTS

PG

PE

PP

3 Celta

7

2

1

1



4 Espanyol

7

2

1

1

5 Getafe

7

2

1

1

Clasificación completa

Próximos partidos

Real Madrid -

Espanyol

S-22/09 20:45

Espanyol -

Eibar

M-25/09 20:00

Rayo -

Espanyol

V-28/09 21:00

Calendario

*Datos actualizados a fecha 21 de septiembre de 2018

Javi Puado

Espanyol

Delantero España

Estadísticas
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SANCHO DE ÁVILA 
Ramón José  Membrado , de 83 a., 8.30 h. María 
Rosa  Tornos Gracia , de 77 a., 8.45 h. Soledad 
 García Marín , de 88 a., 9.10 h. Aquilino  Bravo Al-
zate , de 92 a., 9.25 h. María  Martínez Cobo , de 85 
a., 9.50 h. María  Domènech Cugat , de 82 a., 10.00 
h. Maria del Carmen  Rodriguez Rego , de 87 a., 
10.05 h. Enrique  Royuela Marín , de 63 a., 10.30 h. 
Angelina  Menal Alegret , de 87 a., 10.45 h. Tomás 
 Massa Mingo , de 96 a., 11.10 h. María Rosa  Isabe-
la Navarro , de 90 a., 11.25 h. Luis  Senties Colado , 
de 78 a., 12.30 h. Concha  García Cortés , de 88 a., 

NECROLÒGIQUES
12.45 h. Francisco  Cárdenas Doña , de 75 a., 13.25 
h. Rosa  Tresserras Ciurana , de 84 a., 16.00 h. Jo-
sep  Sanchez Diaz , de 76 a., 16.15 h. 
 
LES CORTS 
Amadeu  Juandó Angües , de 93 a., 9.15 h. Jaume 
 Tortosa Conesa , de 93 a., 9.45 h. Nuri  Flamerich 
Crespo , de 70 a., 10.00 h. Conxita  Pladevall Valls , de 
99 a., 10.30 h. R.Carlos  Gómez Guerrico , de 72 a., 
11.00 h. Pere  Guinjoan Estivill , de 95 a., 11.30 h. Ra-
mon  Tarradellas Broto , de 92 a., 11.30 h. Javier  Cu-
artero Orts , de 57 a., 12.30 h. Alex  Estébanez Gomi-

la , de 28 a., 13.00 h. Manuel  Lamas Pita , de 86 a., 
15.15 h. Dolors  Izquierdo Cervera , de 93 a., 15.45 h. 
Antoni  Montoriol Crusells , de 78 a., 18.30 h. 
 
COLLSEROLA 
Mercedes  Collado Collado , de 73 a., 10.30 h. 
 
L’HOSPITALET 
Carmen  Gomollón Guzmán , de 91 a., 11.00 h. 
 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barce-
lona. Més informació, en el 900.231.132.

Les diferències sindicals  deixen sense opcions l’aturada de quatre  
dies convocada en el suburbà, només avalada per 34 treballadors

La Mercè anirà en metro
CONFLICTE LABORAL A TMB

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

Les assemblees de metro o de bus 
acostumen a tenir un guió sem-
blant. Es presenta el cas, es passa el 
micro als assistents, que van del 
més absolut retret al suport incon-
dicional, i es vota. El que es deci-
deix solen ser o vagues o acords la-
borals. La d’ahir tenia sobre la tau-
la l’amenaça de deixar la Mercè 
amb el servei molt minvat. Final-
ment no va prosperar. Però no per-
què l’empresa els hagi convençut, 
sinó perquè la lluita entre sindi-
cats ha fet possible construir una 
sola trinxera.  
 La direcció de TMB i el comitè 
d’empresa van firmar el conveni 
col·lectiu a mitjans de l’any passat. 
No va ser gens fàcil arribar a aquest 
acord: el van precedir multitud de 
mobilitzacions que van posar la ciu-
tat contra les cordes. Des d’alesho-

res, segons els sindicats els incom-
pliments han sigut colossals, ex-
trem que l’empresa nega. En les as-
semblees d’ahir es va presentar una 
llista de vuit punts irrenunciables 
que van ser la raó de la convo-
catòria de vaga que va ser aprovada 
el 6 de setembre i que ahir havia de 
ser ratificada.  En aquesta relació de 
queixes hi ha temes de pes com els 
drets de les dones lactants, l’exter-
nalització de tasques, la reducció 
de jornada o la usurpació de fun-
cions. 

La CGT se’n va anar 

En les assemblees, no obstant, s’ha 
parlat més dels representants dels 
treballadors que de com és de do-
lenta l’empresa pública de trans-
ports. Resulta que la vaga, que ha-
via de durar quatre dies des d’avui 
mateix, tenia el suport de tots els 

sindicats. Però després, en el mo-
ment de crear el preceptiu co-
mitè de vaga, la CGT, formació 
majoritària, es va despenjar per 
diferències irreconociliables amb 
la resta. Diversos empleats que 
van prendre la paraula van exhi-
bir el seu malestar amb els sindi-
cats. «Perdem el temps amb jocs 
de trons, aquest comitè està cre-
mat. Recordo els temps en què hi 
havia gent que es quedava fora 
perquè no hi havia lloc dins de 
l’assemblea». No va ser el cas: van 
votar 244 d’una plantilla d’unes 
3.500 persones: 171 van dir no a la 
vaga, 34 van optar pel sí i 39 es 
van abstenir. 

Al novembre hi ha eleccions 
sindicals. L’equip que surti tindrà 
la difícil missió de tirar endavant 
aquesta llista de vuit punts. Molt 
més complicat serà recuperar la fi-
delitat dels seus col·legues. H

SPECIAL OLYMPICS

ARRIBA LA TORXA 
DELS SPECIAL 
OLYMPICS A BCN

Barcelona  q  Amb rellevistes com 
sor Lucía Caram o els integrants 
d’Els Catarres, va arribar ahir a 
Barcelona la torxa que ha 
d’il·luminar els pròxims jocs Special 
Olympics, que se celebraran els 

primers dies d’octubre a la Seu 
d’Urgell i Andorra. En la prova 
esportiva està previst que hi 
participin 13 països, com ara 
Bèlgica, Índia, Dinamarca, 
Finlàndia, Portugal i Alemanya.
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SANCHO DE ÁVILA 
Ramón José  Membrado , de 83 a.,  8.30 h. María 
Rosa  Tornos Gracia , de 77 a.,  8.45 h. Soledad 
 García Marín , de 88 a.,  9.10 h. Aquilino  Bravo Al-
zate , de 92 a.,  9.25 h. María  Martínez Cobo , de 85 
a.,  9.50 h. María  Domènech Cugat , de 82 a.,  
10.00 h. Maria del Carmen  Rodriguez Rego , de 87 
a.,  10.05 h. Enrique  Royuela Marín , de 63 a.,  
10.30 h. Angelina  Menal Alegret , de 87 a.,  10.45 h. 
Tomás  Massa Mingo , de 96 a.,  11.10 h. María Ro-
sa  Isabela Navarro , de 90 a.,  11.25 h. Luis  Senties 
Colado , de 78 a.,  12.30 h. Concha  García Cortés , 

NECROLÓGICAS
de 88 a.,  12.45 h. Francisco  Cárdenas Doña , de 75 
a.,  13.25 h. Rosa  Tresserras Ciurana , de 84 a.,  
16.00 h. Josep  Sanchez Diaz , de 76 a.,  16.15 h. 
 
LES CORTS 
Amadeu  Juandó Angües , de 93 a.,  9.15 h. Jaume 
 Tortosa Conesa , de 93 a.,  9.45 h. Nuri  Flamerich 
Crespo , de 70 a.,  10.00 h. Conxita  Pladevall Valls , de 
99 a.,  10.30 h. R.Carlos  Gómez Guerrico , de 72 a.,  
11.00 h. Pere  Guinjoan Estivill , de 95 a.,  11.30 h. Ra-
mon  Tarradellas Broto , de 92 a.,  11.30 h. Javier 
 Cuartero Orts , de 57 a.,  12.30 h. Alex  Estébanez 

Gomila , de 28 a.,  13.00 h. Manuel  Lamas Pita , de 86 
a.,  15.15 h. Dolors  Izquierdo Cervera , de 93 a.,  
15.45 h. Antoni  Montoriol Crusells , de 78 a.,  18.30 h. 
 
COLLSEROLA 
Mercedes  Collado Collado , de 73 a.,  10.30 h. 
 
L’HOSPITALET 
Carmen  Gomollón Guzmán , de 91 a.,  11.00 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

Las diferencias sindicales  dejan sin opciones al paro de cuatro  
días convocado en el suburbano, solo apoyado por 34 trabajadores

La Mercè irá en metro 
CONFLICTO LABORAL EN TMB

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

Las asambleas de metro o de bus 
suelen tener un guion parecido. Se 
presenta el caso, se pasa el micro a 
los asistentes, que van del más abso-
luto reproche al apoyo incondicio-
nal, y se vota. Lo que se decide sue-
len ser o huelgas o acuerdos labora-
les. La de ayer tenía sobre la mesa la 
amenaza de dejar la Mercè con el 
servicio muy mermado. Finalmente 
no prosperó. Pero no porque la em-
presa les haya convencido de lo con-
trario, sino porque la lucha entre 
sindicatos ha hecho posible cons-
truir una sola trinchera.  
 La dirección de TMB y el comité 
de empresa firmaron el convenio co-
lectivo a mediados del año pasado. 
No fue nada fácil alcanzar ese acuer-
do: le precedieron multitud de mo-
vilizaciones que pusieron a la ciu-
dad en jaque. Desde entonces, según 

los sindicatos los incumplimientos 
han sido garrafales, extremo que la 
empresa niega. En las asambleas de 
ayer se presentó una lista de ocho 
puntos irrenunciables que venían a 
ser la razón de ser de la convocatoria 
de huelga que fue aprobada el 6 de 
septiembre y que ayer debía ser rati-
ficada.  En esa relación de quejas se 
encuentran asuntos de calado como 
los derechos de las mujeres lactan-
tes, la externalización de tareas, la 
reducción de jornada o la usurpa-
ción de funciones. 

La CGT se fue 

En las asambleas, sin embargo, se ha 
hablado más de los representantes 
de los trabajadores que de lo mala 
que se supone que es la empresa pú-
blica de transportes. Resulta que la 
huelga, que debía durar cuatro días 
desde hoy mismo, contaba con el 

apoyo de todos los sindicatos. Pero 
luego, en el momento de crear el 
preceptivo comité de huelga, la 
CGT, formación mayoritaria, se 
descolgó por diferencias irrecono-
ciliables con el resto. Varios em-
pleados que tomaron la palabra 
exhibieron su cabreo con los sindi-
catos. «Perdemos el tiempo con jue-
gos de tronos, este comité está que-
mado. Me acuerdo de los tiempos 
en los que había gente que se que-
daba fuera porque no había sitio 
dentro de la asamblea». No fue el 
caso: votaron 244 de una plantilla 
de unas 3.500 personas: 171 dije-
ron no a la huelga, 34 optaron por 
el sí y 39 se abstuvieron. 

En noviembre hay elecciones 
sindicales. El equipo que salga ten-
drá la difícil misión de sacar ade-
lante esa lista de ocho puntos. Mu-
cho más complicado será recupe-
rar la fidelidad de sus colegas. H  

SPECIAL OLYMPICS

LLEGA LA ANTORCHA 
DE LOS SPECIAL 
OLYMPICS A BCN

Barcelona  q  Con relevistas como 
sor Lucía Caram  o los integrantes 
de Els Catarres, llegó ayer a 
Barcelona la antorcha que ha de 
iluminar los próximos juegos 
Special Olympics, que se celebrarán 

los primeros días de octubre en La 
Seu d’Urgell y Andorra. En la cita 
deportiva está previsto que 
participen 13 países, entre ellos 
Bélgica, India, Dinamarca, 
Finlandia, Portugal y Alemania.
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Els equips andorrans de bàs-
quet 3x3 classificats per mèrits
propis per als Jocs Olímpics de
la Joventut, que se celebren a
Buenos Aires entre el 6 i el 18
d’octubre, ja coneixen els seus
rivals. El conjunt format per
Albert Pons, Nil Peña, Von La-
caste i Èric Hurtado s’enfron-
taran a potències com Ucraï-
na, el Brasil i Nova Zelanda,
equip que abans del partit fa-
ran la famosa haka. L’altre
combinat al qual s’han d’en-
frontar i que també ha quedat
enquadrat al grup B és Vene-
çuela, rival que a priori té un
nivell més similar.

Per la seva part, Carla Sola-
na, Lies Bosma, Júlia Màrquez

i Sílvia Bardají han anat a pa-
rar al grup C amb la principal
candidata al triomf final, Fran-
ça, l’amfitriona, Argentina, i
Mèxic i Indonèsia, que seran
les rivals contra les quals hi
hauran més opcions.  “Anirem
a gaudir de l’experiència i a
competir al màxim”, valora el
director tècnic de la federació,
Jaume Tomàs. Les dues prime-
res classificades de cada grup
accediran als quarts de final. 

Grups de la mort
per a Andorra als
Jocs Olímpics de
la Joventut

BÀSQUET 3X3A

Els dos equips s’han
classificat per als Jocs
per mèrits propis

SENSE ‘WILD CARDS’

ESQUÍ

CERRO CASTOR. Àlex Rius va ser
l’esquiador andorra més ben po-
sicionat en el primer gegant de la
Copa de Sud-amèrica (SAC) que
es va realitzar el dimecres a Cerro
Castor (Argentina). Va ocupar la
22a plaça, mentre Xavi Salvado-
res va ser 28è i Xavi Cornella 32è. 

22è lloc d’Àlex Rius al
primer gegant de la SAC

SPECIAL OLYMPICS

BARCELONA. La flama dels Jocs
Special Olympics de la Seu d’Ur-
gell i Andorra la Vella va arrencar
ahir el seu camí a Barcelona. Du-
rant els pròxims dies visitarà dife-
rents ciutats de Catalunya i arri-
barà al país el 4 d’octubre, dia de
la gran inauguració.

La flama dels Jocs
arrenca a Barcelona

FUTBOL

ANDORRA LA VELLA. La Federació
Andorrana de Futbol, juntament
amb la Federació per la Pau Uni-
versal, ha organitzat de cara a
aquest cap de setmana la primera
edició del Torneig per la Pau que
es disputaran quatre equips in-
fantils del Principat. 

Primera edició del
Torneig per la Pau

pròrroga

SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

El MoraBanc Andorra va guanyar
ahir el Tecnyconta Saragossa per
84-77 al penúltim partit de pre-
temporada abans de l’estrena a la
lliga ACB. El matx va decantar-se
cap als tricolors des de l’inici, i al
final del primer quart ja guanya-
ven per 27-16. La diferència va se-
guir augmentant al segon període
fins als 15 punts de màxima (43-
28), però un parcial de 2-9 per al
conjunt aragonès va deixar el
marcador al descans en un 45-37.

A la represa era el Saragossa
qui seguia millor, i es va arribar a
situar a només tres punts. Va ser
llavors quan va aparèixer John
Shurna, i gràcies a un parell de
triples consecutius del jugador
nord-americà, el conjunt tricolor
va tornar a posar terra pel mig
amb el 67-58, però una nova re-
acció aragonesa va tancar el
quart amb el 69-64 a l’electrònic.

L’últim període va seguir la ma-
teixa dinàmica, amb parcials a to-

tes dues bandes, i diferències al
marcador que anaven pujant i
baixant. El MoraBanc va arribar a
tenir 14 punts de marge a dos mi-
nuts per al final, però el Saragossa
va maquillar el resultat fins al 84-
77 final. David Jelínek, amb 17
punts, va ser el màxim anotador,
seguit per Shurna, amb 15.

Ibon Navarro va declarar des-
prés del partit que “hem tingut

uns 20 o 22 minuts de bon nivell
de treball, encert i ordre, però
després hem fet moltes faltes i
hem concedit molts tirs lliures i el
partit s’ha enredat i ha perdut rit-
me”. A més, va afegir que “sumem
un duel amb minuts de bon joc,
errades per corregir, i el més im-
portant, sense lesionats”. 

L’últim test de pretemporada,
diumenge contra el Manresa.

Els homes d’Ibon Navarro sumen a Alguaire un nou triomf en un partit amb alts i
baixosTDavid Jelínek va ser el màxim anotador dels tricolors amb 17 punts

EBÀSQUETADIUMENGE, ÚLTIM TEST PER A L’EQUIP ABANS DE L’INICI DE L’ACB

BC MORABANC ANDORRA

REDACCIÓ
Alguaire

MORABANC SARAGOSSA

84 77

“Sumem minuts de
bon joc, errades per
corregir, i l’important és
que sense lesionats”

ENTRENADOR DEL MORABANC ANDORRA

QUÈ HA DIT



CONFERENCIAS

Barcelona recibe la 
antorcha de los Juegos
La llama olímpica llegó a la ciudad 
condal en el velero Sail One

Ayer llegó a Barcelona la antor-

cha de los Juegos Special Olym-

pics 2018 que se disputan entre 

la Seu d’Urgell y Andorra la Vella. 

Barcelona fue la primera ciudad 

en recibir la llama Olímpica en un 

acto incluido en el programa de 

la Festa Major de la Mercè. A las 

16.30h el velero Sail One, acom-

pañado de otras embarcaciones 

de la Federació Catalana de Ve-

la, atracó en el Puerto de Barce-

ﾉﾗﾐ; ┞ Sﾗゲ SWヮﾗヴピゲデ;ゲ SW SヮWIｷ;ﾉ 
Olympics desembarcaron con el 

candil que contenía la llama.

La antorcha fue recibida por 

el director del Consell Català de 

l’Esport de la Generalitat, Toni 

Reig; por el presidente de Spe-

cial Olympics en Catalunya, Ser-

gi Grimau y por el Alcalde de la 

Seu d’Urgell, Albert Batalla, entre 

otros.

Sor Lucia Caram, Doctor Prats 

o los Catarres fueron algunas de 

ﾉ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷS;SWゲ ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ;-

ron en los relevos.

SPECIAL OLYMPICS

FOTO: Special Olympics / La antorcha en su llegada a Barcelona

Peguera visita ‘La Ribagorça’
El periodista deportivo de TV3, Artur Peguera, ofreció ayer la 
conferencia inaugural del aula Universitaria de la Ribagorça en la 
que habló sobre el nuevo periodismo. /FOTO:  N. Castells

LA CURSA DE LA VACA DE BALAGUER REGISTRA 
UNA INSCRIPCIÓN DE 400 PERSONAS. Este domingo 23 

SW ゲWヮピWﾏHヴW ゲW IWﾉWHヴ; Wﾐ B;ﾉ;ｪ┌Wヴ ﾉ; ヶ┧ WSｷIｷﾙﾐ SW ﾉ; C┌ヴゲ; SW 
la Vaca de Vallfogona en la que se ofrecen 2 rutas, una de 10 km 

(vaca) y otra de 5 km (vedella). Para el evento, la organización ha 

registrado un total de 400 inscritos. A parte de las cursas, también 

ｴ;Hヴ= I;ゲピﾉﾉﾗゲ ｴｷﾐIｴ;HﾉWゲが IｴﾗIﾗﾉ;デ;S; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ ┞ SWゲ;┞┌ﾐﾗ ヮ;ヴ; 
デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲく
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Albert Hermoso, segundo por la izquierda, fue uno de los primeros relevistas de la llama de los Juegos Special Olympics.

Sergi Bruguera y uno de los deportistas encendieron el pebetero.

 

AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘ La llama de los Spe-
cial Olympics 2018 de La Seu y 
Andorra llegó ayer a Barcelona 
a bordo de un velero, dando ini-
cio al recorrido que la llevará al 
Principat, donde se celebrará el 
acto inagural el 4 de octubre. La 
llama recorrió ayer varias calles 
de Barcelona y cada relevista 
estuvo acompañado por otros 
deportistas y personalidades 
destacadas como Sandra Azón, 
Joan Herp, Toni Reig, Gerard 
Esteva, Sor Lucia Caram, Ro-
drigo de la Fuente, Núria Casas, 
David Clupés, Nando Jubany, 
Javi Puado, Marc Martínez, 
los Catarres, Sergi Bruguera 
y el olímpico leridano Albert 
Hermoso. El relevo culminó 
con una gran fiesta en la plaza 

Sant Jaume, donde se encendió 
el pebetero. Además, se presen-
tó a una de las sorpresas de esta 
edición de los Juegos, la nueva 
mascota de los Special Olym-
pics, Bruna, con el nombre ins-
pirado en la raza autóctona de 
las vacas de los Pirineos.

La llama recorrerá a partir de 
hoy Badalona, Calella, Mataró, 
Lloret de Mar, Girona, Figueres, 
Granollers, Sant Just Desvern, 
Igualada, Tarragona, Reus y 
Lleida, donde tiene prevista su 
llegada el 2 de octubre. Al día si-
guiente llegará a La Seu d’Urge-
ll y el 4 de octubre a Andorra la 
Vella. Los Juegos Special Olym-
pics, evento deportivo destina-
do para personas con discapaci-
dad intelectual, se celebra cada 
cuatro años desde 1988.

Special Olympics en marcha 
Barcelona recibe la llama de los Juegos, que se celebrarán en La Seu y Andorra del 
4 al 7 de octubre || El olímpico Albert Hermoso, entre los primeros relevistas

DEPORTE ADAPTADO EVENTOS

Marc Pinyol 
disputará el 
Freestyle Zombies

MOTOCICLISMO

❘ LLEIDA ❘ El leridano Marc Pin-
yol, del Lleides, será uno de 
los pilotos participantes en 
el Freestyle Zombies, even-
to que se celebrará en el Ba-
rris Nord el 26 de diciembre. 
Pinyol es uno de los mejores 
especialistas del motocross 
freestyle y lo ha demostrado 
en numerosos eventos a nivel 
internacional representando 
al equipo Lleides, que dirige 
Antonio Navas.

Irlanda se une al 
Reino Unido para 
el Mundial 2030

FÚTBOL

❘ DUBLÍN ❘ La Asociación de Fút-
bol de Irlanda (FAI) anunció 
ayer que se unirá a Inglate-
rra, Escocia, Gales e Irlan-
da del Norte para analizar 
una potencial candidatura 
para albergar el Mundial de 
2030. Argentina, Uruguay y 
Paraguay ya anunciaron una 
candidatura conjunta para 
el torneo de 2030, a la que 
también podría unirse la for-
mada por España y Portugal.

El Barça disputa 
hoy las semis de   
la Supercopa ACB

BALONCESTO

❘ SANTIAGO DE COMPOSTELA ❘ Barça 
y Baskonia abren hoy la Su-
percopa ACB (19.00) con la 
primera de las semifinales, 
entre dos equipos que lide-
ran el palmarés de la com-
petición y que medirán sus 
reforzadas y nuevas fuerzas. 
Mientras, a las 21.30 se dis-
putará la segunda semifinal 
entre el anfitrión Obradoiro 
y el Real Madrid.
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Albert Hermoso, segon per l’esquerra, va ser un dels primers rellevistes de la flama dels Jocs Special Olympics.

Sergi Bruguera i un dels esportistes van encendre el peveter.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ La flama dels Special 
Olympics 2018 de la Seu i An-
dorra va arribar ahir a Barcelo-
na a bord d’un veler i va donar 
inici al recorregut que la portarà 
al Principat, on es farà l’acte ina-
gural el 4 d’octubre. La flama va 
recórrer ahir diversos carrers 
de Barcelona i cada rellevista 
va estar acompanyat per altres 
esportistes i personalitats des-
tacades com Sandra Azón, Joan 
Herp, Toni Reig, Gerard Esteva, 
Sor Lucia Caram, Rodrigo de la 
Fuente, Núria Casas, David Clu-
pés, Nando Jubany, Javi Puado, 
Marc Martínez, Els Catarres, 
Sergi Bruguera i l’olímpic llei-
datà Albert Hermoso. 

El relleu va culminar amb 
una gran festa a la plaça de Sant 

Jaume, on es va encendre el pe-
veter. A més, es va presentar 
una de les sorpreses d’aquesta 
edició dels Jocs, la nova mascota 
dels Special Olympics, Bruna, 
amb el nom inspirat en la ra-
ça autòctona de les vaques del 
Pirineu.

La flama recorrerà a partir 
d’avui Badalona, Calella, Ma-
taró, Lloret de Mar, Girona, 
Figueres, Granollers, Sant Just 
Desvern, Igualada, Tarragona, 
Reus i Lleida, on té prevista l’ar-
ribada el dia 2 d’octubre. L’en-
demà arribarà a la Seu d’Urgell 
i el 4 d’octubre, a Andorra la 
Vella. Els Jocs Special Olympics, 
esdeveniment esportiu destinat 
a persones amb discapacitat in-
tel·lectual, se celebra cada qua-
tre anys des del 1988.

Special Olympics en marxa
Barcelona rep la flama dels Jocs, que se celebraran a la Seu i Andorra del 4 al 
7 d’octubre || El olímpic Albert Hermoso, entre els primers rellevistes

ESPORT ADAPTAT ESDEVENIMENTS

Marc Pinyol 
disputarà el 
Freestyle Zombis

MOTOCICLISME

❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Marc Pi-
nyol, del Lleides, serà un dels 
pilots participants en el Fre-
estyle Zombis, esdeveniment 
que se celebrarà al Barris 
Nord el dia 26 de desembre. 
Pinyol és un dels millors es-
pecialistes del motocròs fre-
estyle i ho ha demostrat en 
nombrosos esdeveniments 
a nivell internacional repre-
sentant l’equip Lleides, que 
dirigeix Antonio Navas.

Irlanda s’uneix al 
Regne Unit per  
al Mundial 2030

FUTBOL

❘ DUBLÍN ❘ L’Associació de Fut-
bol d’Irlanda (FAI) va anun-
ciar ahir que s’unirà a An-
glaterra, Escòcia, Gal·les i 
Irlanda del Nord per analit-
zar una potencial candidatu-
ra per acollir el Mundial del 
2030. L’Argentina, l’Uruguai 
i el Paraguai ja van anunciar 
una candidatura conjunta per 
al torneig del 2030, a la qual 
també podria unir-se la for-
mada per Espanya i Portugal.

El Barça disputa 
avui les semis de   
la Supercopa ACB

BÀSQUET

❘ SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA ❘ Bar-
ça i Baskonia obren avui la 
Supercopa ACB (19.00) amb 
la primera de les semifinals, 
entre dos equips que lideren 
el palmarès de la competi-
ció i que mesuraran les se-
ues reforçades i noves forces. 
D’altra banda, a les 21.30 es 
disputarà la segona semifinal 
entre l’amfitrió Obradoiro i 
el Reial Madrid.
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La llama de los Special Olympics iluminará el
Maresme

Europa Espanya Espanyol
Autor: Fede Cedó

Jugadores de Fedamar Boet y CB Joventut de Badalona son alguno de los portadores de la
antorcha

El Maresme vuelve a tener protagonismo en la próxima celebración de los Juegos Special
Olympics

que este año se celebran en La Seu d'Urgell y Andorra la Vella , donde se darán cita más de 1.500
deportistas procedentes de 1.100 países. La comarca aportará sus valores, como los jugadores de
la

FundacióFedama r , que portarán la antorcha con los jugadores del AE Boet Mataró, Maristas
Valldemia y la sección de la Penya Special Barça de Maresme de Futbol.

El próximo domingo 23 de Septiembre por la tarde en Badalona (pendientes de confirmación de
hora y de circuito) los componentes de Fedamar (Fundació Esportiva de Arenys de Mar) que son
jugadores del CB.Joventut de Badalona serán uno de los portadores de la antorcha de los Special
Olympics.

La llama olímpica llegará a la ciudad por mar el lunes 24 de septiembre en el Puerto de
Mataró-playa del Varador y hará un recorrido hasta el Ayuntamiento de Mataró de la mano de
deportistas participantes en los Juegos de las diferentes entidades de la ciudad de deporte
adaptado, acompañados de personalidades. Para Enric Cervera, director de Fedamar, el evento
"es un acto en el que nos gusta mucho implicarnos para dar el protagonismo que se merecen los
jugadores de nuestra entidad".

La llama de la integración social

A las 18h está previsto que llegue la llama de los Juegos Special Olympics a Mataró, vendrá por
mar y hará un recorrido hasta que atraque en el Puerto de Mataró. Desde allí, pasando por la
playa del Varador, comenzará el recorrido hasta el Ayuntamiento de Mataró donde la recibirá el
alcalde de Mataró, David Bote. Los relevos, formados por parejas de un deportista de algunas de
las entidades o clubes de deporte adaptado y una personalidad de la ciudad, se harán cada 100
metros.

El mismo día la llama se trasladará hasta Calella, donde los portadores de la antorcha serán
alumnos de la Escola Horitzó, voluntarios de las entidades deportivas de Calella, miembros del
consistorio y las mascotas de los juegos. La llama pasará por los diferentes municipios que han
sido sede de los Special Olympics. En el año 2014, Calella acogió la décima edición de los Special
Olympics, que contó con unos 1.600 participantes y 600 voluntarios.

Los Juegos Special Olympics La Seu de Urgell-Andorra la Vella se celebran del 4 al 7 de octubre
con la confirmación de más de un millar de deportistas de diferentes países de los que 62 son de
Mataró. El evento en Mataró está organizado por el Club FEM, Escuela Vela Mataró, Fedamar y el
Club Fútbol Sala Ciudad de Mataró de deporte adaptado.

Medallistas de Fedamar en el Special Olympics

(Fedamar)
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La flama dels Jocs inicia el camí cap a Andorra la
Vella

Europa Andorra Català

Un dels relleus realitzats als carrers de Barcelona, ahir. | Comú d\'Andorra la Vella El mes vinent
els Jocs Speciual Olympics es disputen a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. La flama de
l'esdeveniment arribava per mar ahir a Barcelona a bord d'un vaixell, per iniciar un camí que l'ha
de portar el 4 d'octubre a la capital del Principat després de passar per diverses localitats de
Catalunya.

En un veler es presentava la flama a la Ciutat Comptal, que tenia aquest acte integrat al programa
de les Festes de la Mercè. La torxa es va desplaçar pels carrers fins a la plaça Sant Jaume, on es
va realitzar un acte que culminava amb l'encesa d'un peveter. També es va presentar la mascota.
Representants de les institucions implicades i diverses personalitats van acompanyar als
rellevistes. Van ser-hi presents la cònsol major, Conxita Marsol; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert
Batalla; i el director del Consell Catala de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Toni Reig. Entre
les personalitats van participar-hi Sandra Azon, Joan Herp, Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor
Lucia Caram, Rodrigo de la Fuente, Nuria Casas, David Clupes, Nando Jubany, Javi Puado, Albert
Hermoso, Marc Martinez, Pere Arquillue, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu Abril i
Sergi Bruguera, i components dels grups Catarres i Doctor Prats. Els Jocs Special Olympics
tindran la participació de 1.500 esportistes de 13 països.
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La Generalitat reconeix Oriol Ruiz entre els millors
esportistes de l'Alt Pirineu i Aran del 2017

Europa Espanya Català

[ 21 de setembre de 2018 ] Dues de cada tres persones diagnosticades de la malaltia d'Alzheimer
a Catalunya són dones Destacats

[ 21 de setembre de 2018 ] La Generalitat reconeix Oriol Ruiz entre els millors esportistes de l'Alt
Pirineu i Aran del 2017 Esports

[ 20 de setembre de 2018 ] Més de 200 persones ballen al flashmob promocional de la cursa "En
marxa per la paràlisi cerebral" Cultura

[ 20 de setembre de 2018 ] La FCEDF participarà en dos esdeveniments amb motiu de la Setmana
Europea de l'Esport Esports

[ 20 de setembre de 2018 ] Arriba a Barcelona la torxa que il·luminarà la 11a edició dels Jocs
Special Olympics Inclusió
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La torxa dels Jocs Special Olympics recorre
aquest diumenge els carrers de Badalona

Europa Espanya Català

Badalona acollirà aquest diumenge 23 de setembre el protocol de rebuda i pas pels carrers de la
ciutat de la torxa dels Jocs Special Olympics 2018, un dels esdeveniments esportius d'àmbit
internacional més importants per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. Amb aquest acte,
Badalona, ciutat que va acollir l'any 2004 aquest esdeveniment, vol donar suport als jocs i mostrar
el seu compromís amb l'esport i els seus valors.

L'acte consisteix en un recorregut d'1,8 quilòmetres pels carrers de la ciutat que s'iniciarà a les 18
hores des del final del passeig Marítim de Badalona, a l'alçada de la plaça situada al costat del
Port. Des d'allà, s'avançarà pel passeig fins a arribar a l'altura del carrer de Mar, on es passarà a
l'altre costat de les vies del tren a través del pas soterrani. Un cop arribats a aquest punt, la
comitiva pujarà pel carrer de Mar fins a arribar a la plaça de la Vila al voltant de les 19 hores. Allà
hi haurà instal·lada una tarima en la qual es durà a terme l'acte simbòlic d'encesa del peveter i les
autoritats faran parlaments.

Durant el recorregut, la torxa la portaran 15 esportistes que participen en els jocs fent relleus cada
150 metres. Cadascuna d'aquestes persones estarà acompanyada durant el relleu d'un esportista
destacat de la ciutat com per exemple Tania Hurtado (capitana de l'equip sènior del Joventut de
Badalona), Esther Pascual (corredora de maratons i trail runners), Sergi Gonzalvo (capità dels
Badalona Dracs), Alba Gordo (capitana del Seagull), Jordi Garcia (Triatleta i guanyador de la Copa
d'Europa de Valencia), Clara Solà (integrant del Club Natació Badalona), Elsa Álvarez (10 vegades
campiona d'Espanya de karate), Adrià Fernandez (jugador de l'equip Club Tennis Taula Badalona i
actual campió de Catalunya sub21) o Javier Alcarria (coordinador del running en Panteres
Grogues i corredor de maratons).

La comitiva anirà acompanyada d'una furgoneta amb megafonia per ambientar el recorregut, i a
l'altura del carrer de Mar amb Rambla hi haurà un grup de percussió que acompanyarà els
rellevistes fins a la plaça de la Vila.

La Seu d'Urgell i Andorra La Vella, seus dels jocs d'enguany

Amb la d'aquest any 2018, que se celebrarà entre el 4 i el 7 d'octubre a La Seu d'Urgell i Andorra
La Vella, els Jocs Special Olympics arriben a la seva onzena edició. Aquest esdeveniment, que
enguany té com a lema El millor és qui ho intenta, és un dels esdeveniments esportius d'àmbit
internacional més importants per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. En aquesta edició
participaran 1.500 esportistes de més de 13 països i de delegacions de tot l'estat i Andorra.
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Puado aviva la llama de los Juegos Special
Olympics

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iván Molero

© Proporcionado por AS

'Millor és qui ho intenta' (Mejor es quien lo intenta) reluce ya como lema de los Juegos Special
Olympics 2018 , que del 4 al 7 de octubre se desarrollarán entre Andorra la Vella y La Seu d'Urgell
. Y así quedó demostrado en el avance de este jueves, en Barcelona, con la colaboración de uno
de los jugadores del Espanyol: Javi Puado .

El canterano perico participó de la llegada de la llama olímpica a la Ciudad Condal a bordo de un
velero, en el Port de la Pau, y formó parte de uno de los relevos, concretamente el que llevó la
antorcha hasta la emblemática Plaça Reial . Puado corrió junto a Pep Rovira , uno de los 1.600
deportistas que concurrirán en los Juegos, de quien además se da la circunstancia de que es un
ferviente seguidor perico. El jinete olímpico Albert Hermoso también participó de ese tramo. La
llama también fue portada por otras insignes personalidades del deporte como Sandra Azón, Sergi
Bruguera o Rodrigo de la Fuente , así como por Gerard Esteva, Sor Lucía Caram, Marc Martínez o
David Clupés .

A su llegada a la Plaça Sant Jaume, se procedió al encendido del pebetero , desde donde a partir
de este viernes surtirá el recorrido por numerosas localidades catalanas hasta el 4 de octubre ,
cuando se inaugurarán estos Special Olympics destinados a personas con discapacidad
intelectual, y que se disputan con el objetivo de cambiar la mirada de la sociedad sobre ellos y que
los propios deportistas disfruten al máximo . Ya se sabe: mejor es quien lo intenta.

LaLiga Santander

Clasificación PTS PG PE PP 3 Celta 7 2 1 1 4 Espanyol 7 2 1 1 5 Getafe 7 2 1 1 Clasificación
completa Próximos partidos Real Madrid - Espanyol S-22/09 20:45 Espanyol - Eibar M-25/09 20:00
Rayo - Espanyol V-28/09 21:00 Calendario *Datos actualizados a fecha 21 de septiembre de 2018



Q
ue el Espanyol es un club 
de cantera no es nada 
nuevo, pero que en este 
arranque de liga es de los 

que le ha dado más minutos a sus 
jugadores formados en casa en 
su once inicial sí. Es cierto que 
Real Sociedad y Athletic tienen 
alojados en su once más utilizado 
a seis futbolistas criados bajo su 
disciplina, en sus categorías infe-
riores o bien a partir de su filial, y 
el cuadro perico uno menos. Pero 
solo los seis txuri-urdin superan 
los 1.764 minutos acumulados 
por Dídac Vilà (360’), David Ló-
pez (360’), Javi López (347’), Marc 
Roca (352’) y Sergi Darder (345’). 
En su caso han sumado 1.834, 
mientras que los leones, pese a 
contar con uno más, se quedan 
con 1.471, 293 menos que los 
blanquiazules.
 Rubi, un hombre de la casa 
‘obligado’ a sacar el máximo ju-
go a la plantilla que ya había, ha 

vuelto a confiar en la cantera ante 
la falta de refuerzos y ésta está 
respondiendo. Y es que en estas 
primeras cuatro jornadas dispu-
tadas, los cinco jugadores peri-
cos mencionados anteriormente 
siempre han sido de la partida 
y han propiciado que la entidad 
blanquiazul esté en el podio de los 
equipos en los que los canteranos 
tienen más protagonismo. Algo en 
lo que les pasamos la mano por la 
cara a equipos de entidad como 
el Barcelona, el Real Madrid, el 
Sevilla... 
 Solo el Villarreal, que cuenta 
con Gerard Moreno, un jugador 
formado en Sadrià y en la Cuidad 
Deportiva del club castellonense, 
iguala a los cinco de Rubi. Tras 
ellos encontramos a los azulgrana, 
que tanto han alardeado siempre 
de cantera, Celta, Levante y Va-
lladolid con tres productos de la 
casa entre los más utilizados por 
sus respectivos entrenadores. 
Con dos cuentan Atlético, Betis 
y Valencia; Girona, Real Madrid, 
Alavés, Sevilla y Rayo Vallecano 

con uno, mientras que cuatro son 
los equipos que no tienen este pri-
vilegio: Leganés, Huesca, Eibar 
y Getafe. Aunque hay que pun-
tualizar que en el caso del Girona 
hay solo uno pese a ser un tanto 
dudoso, pues Pedro Porro sale del 
Peralada y justo fue la temporada 
pasada cuando esta entidad se 
convirtió en el filial de los de Mon-
tilivi.
 Así pues, el Espanyol, además 
de por el impecable inicio de tem-
porada que está protagonizan-
do, de ahí a estar en puestos de 
Champions, cada vez tiene más 
motivos para ir sacando pecho e 
ilusionarse. De su línea defensiva, 
tres de los cuatro jugadores tie-
nen el ADN perico en sus venas, 
y en la medular, donde se mueve 
al equipo, se crea y se destruye, 
dos exponentes más que están 
rindiendo a un gran nivel.
 Lo positivo es que ahí no acaba 
la cosa, ya que Melendo, Puado y 
Álex López están en la recámara 
esperando su oportunidad para 
poder sumar. 2

Real Sociedad y Athletic tienen a un 
canterano más alojado en el once titular...

... pero los cinco del Espanyol casi ganan 
en participación en cuanto a minutos

MARTA MENDOZA
BARCELONA

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ACTUALIDAD. ESPANYOL 9

15% de descuento 
en dos entradas más

Para el partido de este próximo 
martes 25 de septiembre a las 20h. 
ante el Eibar, el tercero que acogerá 
el RCDE Stadium, los socios blan-
quiazules que ya han renovado su 
carnet, incluido el socio Fan, podrán 
adquirir hasta 2 entradas adicionales 
con un 15% de descuento a través 
de la web del club, en la tienda del 
RCDE Stadium (de lunes a sábado 
de 10.30h. a 14.00h. y de 15.30h. a 
19.00h.) y en las taquillas del estadio, 
que abrirán el día del encuentro a las 
15h. hasta el inicio de este.

PROMOCIÓN PARA SOCIOS

Con los Juegos 
Special Olympics

Este martes se presentó la 11º edi-
ción de los Juegos Special Olympics, 
que se celebrará del 4 al 7 de octu-
bre en la Seu d’Urgell y Andorra, y el 
Espanyol estuvo representado por 
Alberto Ariza, director del Área Social 
y Jaume Martínez, coordinador de 
Penyes. Varios jugadores del RCDE 
Special participarán en esta compe-
tición para personas con discapa-
cidad. Además, Javi Puado, que ya 
tiene su foto en el Hall of Fame tras 
debutar en Primera División, portó 
el jueves la antorcha olímpica en un 
tramo de Barcelona.

REPRESENTACIÓN PERICA

Rosales, con 
Venezuela
El lateral perico Roberto Rosales, que 
todavía no ha podido debutar con la 
blanquiazul aunque se espera que 
lo haga en este tramo del calendario  
con tres encuentros en seis días, ha 
sido convocado por la selección de 
Venezuela para disputar dos amis-
tosos con motivo del próximo parón 
internacional. Rosales se enfrentará 
a la selección del País Vasco el 12 de 
octubre en Vitoria y el 16 de octubre 
ante los Emiratos Árabes Unidos en 
sitio y hora por determinar. Además, 
se espera que Óscar Duarte también 
sea citado por Costa Rica.

PARA EL PRÓXIMO PARÓN

Equipos con más  
canteranos en  
el once titular

 
CLUB Nº JUGADORES

R. Sociedad 6
Athletic 6
RCD ESPANYOL 5
Villarreal 5
Barcelona 4
Celta 3
Levante 3
Valladolid 3
Atlético 2
Betis 2
Valencia 2
Girona 1
Real Madrid 1
Alavés 1
Sevilla 1
Rayo Vallecano 1
Leganés 0
Huesca 0
Eibar 0
Getafe 0

UNA COLUMNA 
FORMADA EN CASA

CINCO DE LOS JUGADORES CON MÁS PARTICIPACIÓN EN EL ONCE SON CANTERANOS
 360 MINUTOS

 352 MINUTOS

 347 MINUTOS  360 MINUTOS

 345 MINUTOS



Àlex Rius 22nd at the 
Super-G in Castor 

One hundred vehicles 
in Historic Rally

SKI3The Argentinian resort Cerro 
Castor (26 km from the city of Us-
huaia) hosted the South American 
Cup in the super giant slalom cate-
gory. Àlex Rius was by far the best 
of the Andorran athltes, finishing 
in 22nd position with a time of 
1.47.45 minutes. Xavier Salvadores 
was in 28th place with 1.48.09 and 
Xavi Cornella was 32nd (1.50.82). 
Áxel Esteve was eliminated when 
he did not finish the first round of 
the two races.  The victor of the race 
was Russian Pavel Trikhichev with 
1.44.54. The Italian Alex Vinatzer 
(1.44.88) and the Frenchman Remy 
Falgoux (1.44.96) who got silver 
and bronze respectively. 

MOTORSPORTS3 Today and tomor-
row, 100 vehicles will participa-
te in the Ral·li d’Andorra Històric. 
The route is of 380 kilometers of 
closed roads divided into two days. 
Among the participants there is an 
Andorran majority, with a total of 
42 teams.From France, there are 
36 teams and 21 Spanish partici-
pants. Among them there is previ-
ous winner, José Manuel López-Ra-
mon Ferrés (Volkswagen Scirocco), 
who won the 2017 and 2016 editi-
on.There is also an amateur and a 
women’s category. 

SPECIAL OLYMPICS 

Next month, the special Olympics 
Games will be held in Andorra la 
Vella and La Seu d’Urgell. Yester-
day, the torch of the event arrived 
by sea in Barcelona. This is just the 
start of the journey where it will 
end on October 4 to the capital of 
the Principality after passing th-
rough various locations in Catalo-
nia. The torch was brought from 
a sailboat and arrived in Barcelo-
na during the Mercè holidays. The 
torch was then moved through the 
streets of Plaça Sant Jaume, whe-
re an act was held and culminated 
with the burning of the cauldron. 
The mascot was also presented. Re-
presentatives of the involved ins-
titutions and various personaliti-
es accompanied the reporters. The 
mayor was present, Conxita Mar-
sol; the mayor of La Seu d’Urgell, 
Albert Batalla; and the director of 
the Catalan Sports Council Toni 
Reig. Among the personalities we-
re Sandra Azón, Joan Herp, Gerard 
Figueras, Gerard Esteva, David Clu-
pés, Nando Jubany and others. The 
Games will be attended by 1,500 
athletes from 13 countries. H 

The torch of 
the Games is 
getting closer 
to Andorra

EL PERIÒDIC
BARCELONA 

BASKETBALL3 FRIENDLY

Navarro: «The team played well for twenty minutes, mistakes have to be fixed» 
TENYCONTA SARAGOSSA

33 John Shurna defending Marc Martí. 

The recent results of the preseason 
are really helping the new project of 
Ibon Navarro. Except for the defeat in 
the first match against Baxi Manresa, 
the Principality adds five wins, two of 
them in the Catalan ACB League that 
gave them the chance to raise the tit-
le. At the penultimate test before be-
ginning the official competition, they 
beat another rival of the Endesa Le-
ague, Tecnyconta Zaragoza (84 - 77). 

The match was held in Alguaire, 
the rival team were missing impor-
tant players: McCalebb, Seibutis and 
Fran Vázquez. The Andorrans were 
always ahead of them, from the initi-
al triple of Albicy. The team reached a 
more than ten point lead (20-9) when 
Jelinek made a triple. Zaragoza reac-
ted, but the first quarter finished 27-
16. The match was resumed with a tri-
ple of the Czech just after an and one 
(when someone is fouled but still ma-
nages to score). Despite the intensity 

EL PERIÒDIC
ALGUAIRE

of the rival, Navarro had an advanta-
ge of (45-37). After the break, Jelinek 
was once again the one in charge of 
opening the scores. Zaragoza inten-
sified their defensive aspects, which 
caused problems with the Andorran 
attack, stopping the game with perso-
nal fouls, but unfortunately without 
taking advantage of the free throws. 
It did not matter, since the Andorrans 
were winning, despite the Spanish te-
am starting to catch up leading to a 
tight score. However, Shurna’s triples 
helped them keep the score margin, 
finishing the third quarter at 69-64. 

After the short break, the Andor-
rans kept their concentration and 
played with a high pace, which rea-
lly favored them. Two minutes befo-
re the match, Walker closed the sco-
re with a triple finishing it at 84 - 77. 

«We really played well for about 
twenty minutes both for the effort 
put in and the playing style» stated 
Navarro while also indicating some 
problems. «When we started to be mo-
re energetic we started making mista-
kes like fouls or missing free throws». 
The top scorer of the game was Jelinek 
with 17 points. H 

MoraBanc is on a roll, this is their 
fifth consecutive pre-season win 
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briefs

Andorras recent results can give 
them a top FIFA ranking spot 

FOOTBALL 3 NATIONAL TEAM 

T
he 2018 season is becoming 
a real sucess for the national 
team. They are no longer fa-
miliar with defeat, neither 

in friendlies nor official competiti-
ons, leading them to gain places in 
the FIFA ranking and getting closer 
to their best classification. The natio-
nal team is currently in 128th place, 
just three places behind their best 
position of all time achieved (now oc-
cupied by Malawi in 125th place) in 
2005. Next month, they will be able 
to improve results in the Nations Le-
ague. 

This season the team has not lost 
in five games while also making the-
ir record time without conceiding 
any goals. In the recent friendlies, 
the beat Liechtenstein, tied against 
Cape Verde and United Arab Emira-
tes. In the Nations League, they also 
tied against Latvia and Kazahkstan. 
Their current ranking is equal to Ni-
caragua with 1.121 points. Behind 
Turkmenistan (1.120) and just above 
Antigua and Barbuda (1.122).The An-
dorran progression is obvious, gai-
ning positions in the world ranking 
uninterruptedly since 2016.Ildefons 
Lima was part of the 2005 team he al-

33 Joan Cervós at the Estadi Nacional against Kazahkstan.

MARICEL BLANCH

They are128th, three places behind Andorra’s historic 2005 record 

EL PERIÒDIC
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so compared both teams saying that: 
«We have improved in the small de-
tails that matter. Before we only co-
unted on experience, now we incor-
porate diets and we also have more 
informations concerning our oppo-

they beat them 2 nil with goals from 
the captain, Lima and Cristian Martí-
nez. «The day that we won, it all beca-
me clear, it was a game changer, we 
started playing and training with a 
certain tranquility, calmness. It was 
like getting a huge weight off our 
shoulders. We hadn’t won in a long 
time, this result gave us courage, fi-
nally our hard work paid off.» «With 
the current training system and dy-
namics it is much more comforta-
ble» he added. While this story mig-
ht be far fetched, the results are star-
ting to show. 

TOURNAMENT FOR PEACE / Today, the 
Andorran Football Federation (FAF) 
and the Federation for Universal Pe-
ace organize the first edition of the 
tournament for peace, this event is 
aimed for children. The event is ce-
lebrated in the Peace Day of UEFA. It 
will be held at the Training Center 
of the FAF and EU Engordany, Inter 
Club Escaldes, FS La Massana and FC 
Santa Coloma will be taking part.

NEW COACHES / The FAF approved thi-
rteen new coaches who passed the 
level C, after completing the practi-
cal tests. The graduates will be able 
to train teams up to U14’s category 
at the Vital Seguro League. On the 
other hand, the federation extends 
the registration period for 30 days 
to complete the UEFA B-level cour-
se. The maximum date will be on Oc-
tober 19th. The course will begin on 
the 29th of October. H 

@PeriodicAND

Since 2016, the 
team has been gaining 
positions in the FIFA 
ranking in an unexpected 
and non stop manner 

«The San Marino win  
was a turning point, 
it was a huge weight 
off our shoulders, we 
started training with a 
lot more calm»

Ildefons Lima
JUGADOR

MORABANC 84
ZARAGOZA 77

nents». He also mentioned the im-
portance of youth players «joining 
the team with the desire to learn». 
The friendship inside and outside 
the pitch is also an important factor. 
The Nations League returns next 
month with matches against Geor-
gia and the second leg, Kazahkstan

THE SAN MARINO SPARK / The February 
of 2017, the team played a friend-
ly against San Marino. It was a ga-
me where both teams were strug-
gling and had not won in a long ti-
me. However, this all changed when 
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El Club Esportiu El Vilar d'ASPRONIS portarà el
foc olímpic dels Jocs Special 2018 a Lloret de Mar

Europa Espanya Català

Cartell del Jocs Special Olympics 2018 // Foto: Special Olympics Catalunya El proper dimarts 25
de setembre, el Club Esportiu El Vilar de la Fundació Aspronis , à l'encarregat de rebre el foc dels
Jocs Special Olympics 2018 a Lloret de Mar i portar-la fins el consistori lloretenc.

El recorregut s'iniciarà a les 18'30h a la Plaça Pere Torrent, davant la Biblioteca, i seguirà pels
carrers del centre de la vila: enfilarà el carrer Sant Pere fins arribar al davant de l'Ajuntament on
les autoritats presents acolliran la torxa, així com els presidents d'Special Olympics Catalunya,
Sergi Grimau , i de la Federació ACELL, Marina Gómez , i el president del Club Esportiu El Vilar i
patró de la Fundació ASPRONIS, Xavier Manresa . En el recorregut, els esportistes que portaran
la flama olímpica estaran acompanyats d'atletes lloretencs de primer nivell. En total, hi haurà 7
relleus per portar la flama olímpica.

Un total de 26 esportistes del Club Esportiu El Vilar participaran en aquesta edició dels Special
Olympics sota el lema #MillorquiHointenta : a Andorra la Vella, en atletisme (2) i bàdminton (2); i a
la Seu d'Urgell, en hoquei (7), bàsquet (8 en equip i 1 en prova individual) i petanca (6). Els
acompanyaran 5 entrenadors i 4 voluntaris d'ASPRONIS. .

Cal recordar que el Club Esportiu El Vilar de la Fundació Aspronis va ser l'amfitrió dels Jocs
Special Olympics que es disputar a Lloret de Mar ara fa 12 anys i que van ser un autèntic èxit.
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P O R  I V Á N  M O L E R O

El ‘pichichi’ alevín 
del Espanyol que 
no daba el salto

Fue perico cuatro temporadas

Menudo y con una pun-
ta de velocidad que 

convertía en su mayor virtud. 
Contrario al arquetipo de fut-
bolista mulato o de raza negra 
que se desarrolla físicamente 
antes que sus compañeros. 
Así recuerdan a Mariano Díaz 
(Premià de Mar, 01-08-1993) 
en el Espanyol, donde entró 
en edad benjamín, en 2002,  
para permanecer cuatro años 
en los que no acabó de dar el 
salto. Aunque sería durante 
su etapa blanquiazul cuando 
el Real Madrid lo apuntó en 
su agenda, de la mano del en-
tonces ojeador blanco Manolo 

Romero. Ya no lo borrarían.
Su mejor momento como 

jugador del Espanyol, al me-
nos en cuanto a rendimiento 
en una etapa donde lo impor-
tante es la formación, data 
de la temporada 2002-03, en 
el Alevín B, con Lluís Plana-

gumà como entrenador. Sus 
41 goles lo convirtieron en 
‘pichichi’ de su equipo y en 
merecedor del premio que 
otorgaba la firma Aigua del 

Montseny en colaboración 
con AS. Sonriente, Mariano 
recogía el galardón. Además 
de sonriente, el Mariano del 

Espanyol era “muy educado 
y reservado, no daba nunca 
problemas y hacía grupo”. 

Así lo evoca Albert Villarro-
ya, quien lo entrenó la tem-
porada 2004-05, su segun-
do año de alevín, en que fue 
campeón catalán y finalista 
del célebre Torneo de Brune-

te. “No despuntaba mucho, 
no era de los que más desta-
caba”, asegura quien fuera su 
técnico, “pero goles marcaba. 
Y por eso le dimos continui-
dad”. Sin embargo, su paso 
al Infantil B sería traumático.

Mariano apenas jugaba 15 
minutos por partido, según su 
entorno, que niega la versión 
instaurada de que prescindie-
ron de él por su estatura. Así 
que su padre decidió llevár-
selo en 2006 a la Fundación 

Sánchez Llibre, un club que, 
ironías del destino, dirigía el 
presidente del Espanyol. Has-
ta aquí, sería la historia de 
tantos chavales que no lle-
gan. “De cadete lo vimos en 
el Badalona y seguía sin des-
puntar demasiado”, admite 
Villarroya. Porque Mariano ex-
plotó tarde. En edad juvenil. Y 
se lo llevó el Real Madrid. El 
resto ya lo conocen.
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PREMIADO. Mariano Díaz, junto al añorado Josep Maria Borrell.IVÁN MOLERO / LA ENTREVISTA

 ➥ Acudió a Cornellà con 

motivo del Espanyol-Levante. 

¿Disfrutó?

—Disfruté por el fútbol del Es-
panyol ante el Levante, pero no 
solo por eso: estuve viendo al 
filial y al Juvenil B, me pasé por 
la Fan Zone, por la puerta que 
lleva mi nombre y en el palco 
me entregaron un regalo.
—¿A qué atribuye el gran 

arranque del Espanyol?

—La clave es la confianza. 
Pese a que no lleva ni tres me-
ses, el trabajo de Rubi ya se 
está vislumbrando. No es este 
Espanyol un equipo con mu-
chas figuras, pero sí tiene cla-

ro en cada mo-
mento que de-
sea hacer bien 
las cosas.
—¿Le sorpren-

de este cam-

bio de chip del 

equipo?

—No me sor-
prende, por -
que  cuando 
un grupo de 
futbolistas lle-
va un tiempo 
jugando jun-
to, va mejoran-
do. Es cier to 

que sufrió bajas importantes 
como Gerard o Aarón, pero es-
tán Diego López, David López, 
Sergio García, Baptistao… No 
son un equipo nuevo, ni mucho 
menos.
—¿Se parece a lo que vivió us-

ted a su llegada al Espanyol?

—La situación puede ser simi-
lar. Nosotros conformábamos 
una buena plantilla, y el bloque 
también se fue consolidando 
con el tiempo, lo que nos daba 
mucha confianza.

Arteaga

“El Espanyol no debe 
ponerse ningún techo”

G
O

R
K

A
 L

E
IZ

A
 /

 D
IA

R
IO

 A
S

El Madrid 

“Cristiano 
se llevaba 

casi toda la 
presión y 

ahora se la 
reparten”

Moisés Arteaga estaba en el Espanyol que ganó por vez 
última en el Bernabéu. También le goleó en un 4-1. Y le 
apeó de la final en la Copa del 2000, siendo el capitán.

—¿También se asemeja en 

esa mezcla de jóvenes y juga-

dores con experiencia?

—La mezcla de juventud y ve-
teranía es lo ideal: la vetera-
nía y la ambición dan sus fru-
tos. A nosotros nos sucedió lo 
mismo. Yo, por ejemplo, llegué 
con 24 años; también estaban 
Roberto Fresnedoso, Lardín… 
Gente joven que se juntó con 
Francisco, Brnovic, Eloy, Albe-
sa o Mendiondo. El Espanyol 
siempre ha tenido una excelen-
te cantera.
—Y el Madrid, al que usted 

ganó e incluso marcó, ¿mejo-

ra o empeora sin Cristiano?

—Hasta en los días malos jue-
ga bien y te gana. Tras la mar-
cha de Cristiano, jugadores 
como Benzema y Bale han co-
gido mayor peso y responsabili-
dad, lo que ayuda a que la plan-
tilla todavía sea más competi-
tiva. Aunque también es cierto 

que Cristiano se llevaba casi 
toda la presión y ahora se re-
parte entre otros. Al Espanyol 
últimamente no le ha ido muy 
bien en el Bernabéu, pero…
—Con Lopetegui coincidieron 

en el Rayo. ¿Cómo era?

—Él estaba lesionado en la 
espalda y jugó poco ese año. 
Es una persona metódica, se-
ria, responsable. Son virtudes 
clave para tomar las riendas 
de un banquillo. Ha tenido la 
suerte de entrenar a buenos 
equipos, ahora le ha llegado la 
oportunidad de su vida y está 
respondiendo de maravilla.
—¿Durará este idilio perico?

—El Espanyol no debe poner-
se un techo, porque el equipo 
está dando la talla. El asunto 
es que la competición es muy 
larga, para lo cual se necesita 
una plantilla muy compensada, 
completa. Aguantar la carga de 
partidos es determinante.

Puado, con la llama olímpica.

Puado transportó la llama 
de los Special Olympics

Espanyol-Barcelona: se 
juega el derbi femenino

 ■ ‘Millor és qui ho intenta’ 
(Mejor es quien lo intenta) re-
luce ya como lema de los Jue-
gos Special Olympics 2018, 
que del 4 al 7 de octubre se 
desarrollarán entre Andorra la 
Vella y La Seu d’Urgell. Y así 
quedó demostrado en el avan-
ce deljueves, en Barcelona, con 
la colaboración de Javi Puado.

El canterano perico parti-
cipó de la llegada de la llama 

olímpica a la Ciudad Condal a 
bordo de un velero, en el Port 
de la Pau, y formó parte de uno 
de los relevos, concretamen-
te el que llevó la antorcha has-
ta la emblemática Plaça Reial. 
Puado corrió junto a Pep Rovi-
ra, uno de los 1.600 deportis-
tas que concurrirán en los Jue-
gos, de quien además se da la 
circunstancia de que es un fer-
viente seguidor perico. —I. M.

 ■ Con una extraordinaria des-
igualdad sobre el papel se dis-
puta, hoy a las 12:00 en la Ciu-
dad Deportiva Dani Jarque, el 
enfrentamiento entre Espanyol 
y Barcelona de LaLiga femeni-
na. Entre otras cosas, por el re-
ciente 7-0 a favor de las culés 
en la Copa Catalunya.

Pero el entrenador de las 
blanquiazules, Joan Bacardit, 
advierte: “No será el mismo 

partido”. Y razona: “Aquel día 
no teníamos a todas las juga-
dores disponibles”. Eso sí, se 
encomienda el preparador a 
la “suerte” porque “si tienen 
el día, nos pueden hacer mu-
cho daño”. Parte de la plantilla 
azulgrana viene de superar en 
los últimos días un virus gas-
trointestinal ocasionado en su 
viaje a Kazajistán para disputar 
la Champions.
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Objectiu: fer els Jocs a Mataró el 2022

Europa Espanya Català
Autor: Cugat Comas

El pas de la torxa dels Special Olympics per Mataró és el tret de sortida de la carrera de la ciutat
per acabar acollint els Jocs, d'abast mundial, l'any 2022. Aquest és l'objectiu de màxims que es va
marcar l'Ajuntament, per unanimitat del Ple, el juny passat responent a una proposta de CiU.

Els Special Olympics se celebren des del 1988, al mes d'octubre, cada quatre anys. Enguany
s'organitzen a La Seu d'Urgell i Andorra, amb una participació esportiva extraordinària dins d'un
programa que engloba 17 disciplines diferents. És un esdeveniment de primer ordre al qual Mataró
vol aspirar, sense complexos.

Passos previs

Del 2018, amb el pas de la torxa de camí a Andorra i la Seu al 2022, hi ha però uns quatre anys en
el decurs dels quals -si es compleix el que es va acordar, que no sempre és així- la ciutat
s'involucrarà en el moviment Special Olympic i optarà a ser ser, el 2019, dels propors 'Territori
Special', una mena de prèvia anual dels Jocs que portarien a Mataró unes jornades d'esport
adaptat de gran magnitud, amb molta presència d'esportistes i visitants d'arreu de Catalunya i
altres indrets de l'estat.

Molta il·lusió

L'horitzó d'uns possibles Jocs a Mataró és quelcom que il·lusiona les persones que treballen dia
rere dia en els diferents clubs d'esport adaptat de la ciutat. La presidenta del Club FEM explica que
"pels nostres esportistes la cita dels Special Olympics ho és tot: ho esperen durant molt de temps i
ho viuen amb molta emoció, siguin portadors de la torxa, de la bandera, esportistes o medallistes.
És la seva gran vivència i tots en guarden un gran record", explica Delia Pont. El 2022 aquest gran
record podria ser compartit per tota la ciutat.

El recorregut de la flama a Mataró

La flama dels Special Olympics d'aquest 2018 arribarà al Port de Mataró dilluns a les 18h i iniciarà
llavors un trajecte fins l'acte de recepció a la Plaça de l'Ajuntament. El trajecte serà Port, Platja del
Varador, Carrer de Sant Agustí, Plaça de Santa Anna, Carrer de Barcelona, enllaçant les places
del Peix, Xica, Gran, de Santa Maria i fins als Bous per baixar la Riera fins l'Ajuntament.
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La flama dels Special Olympics, a Mataró

Europa Espanya Català
Autor: Cugat Comas

La flama olímpica serà a Mataró dilluns que ve per segona vegada. Si en motiu dels Jocs de
Barcelona 92 la torxa ja va passar per la ciutat, el dia 24 serà la flama dels Special Olympics la
que farà una recorregut per la ciutat, amb els protagonistes locals de l'esport adaptat, reconeguts
mataronins i s'espera que centenars de persones de públic.

Els Special Olympics se celebren cada quatre anys i són la gran fita, el gran esdeveniment i el
gran objectiu del món de l'esport adaptat. Els d'aquest any es faran a l'octubre a cavall de la Seu
d'Urgell i Andorra i de camí al Pirineu la flama arribarà per mar a Mataró. I la ciutat sortirà a
rebre-la. I celebrar-la.

Serà un dia molt especial pels esportistes adaptats de la ciutat. Al Maresme treballen tres clubs
que protagonitzaran els diferents relleus del pas, xino xano, de la torxa des del Port fins a
l'Ajuntament. Són -a banda de l'Escola de Vela, que permetrà l'arribada- Fedamar, Ciutat de
Mataró de futsal i el Club FEM. Ells són els protagonistes del dia a dia que possibiliten que
persones amb discapacitat s'enriqueixin dels valors de l'esport.

L'exemple del Club FEM

El Club FEM, precisament,va sorgir fa nou any de les inquietuds de diferents treballadors de la
Fundació Maresme i en l'actualitat compta amb una cinquantena d'esportistes. El Club Esportiu
Fem Esport Mataró (Club FEM) és una entitat sense finalitat de lucre, fruit de l'aposta de tres
entitats mataronines (Fundació el Maresme, GIMM i Fundació Suport) perquè l'esport fos també
accessible a les persones amb discapacita. La seva és una política de col·laboració amb les
entitats i clubs esportius de la ciutat per trencar barreres i possibilitar que persones amb
discapacitat puguin gaudir i competir en els diferents esports.

Col·laboració amb els clubs

En l'actualitat el Club FEM col·labora amb equips propis amb la Unió Esportiva de bàsquet, Penya
l'Esplanada de petanca, futbol al Cirera i el Masnou, atletisme amb els Lluïsos i handbol amb el
Joventut Mataró. També col·laboren amb l'Escola de Vela i es proposen seguir creixent i
consolidant-se, abraçant el màxim possible de disciplines. De fet la seva presidenta Delia Pont
assegura que el seu objectiu final seria desaparèixer: "Nosaltres tenim l'objectiu de normalitzar
l'esport adaptat en totes les disciplines i fem de recolzament als clubs, però si es consolidés del tot
ja hauríem complert l'objectiu".

Els beneficis pels esportistes

La presidenta del Club FEM posa de relleu els valors que els aporta l'esport a les persones amb
discapacitat: "més enllà dels beneficis per la salut, els enriqueix que es puguin sentir partíceps
d'un grup, d'un equip que els singularitza. Això els permet incrementar l'autoestima, agafar hàbits
personals com la neteja i millorar el tracte amb la gent". Dins els objectius del Club FEM hi ha,
òbviament, ampliar la nòmina d'esportistes federats al Maresme. "Sabem que la Fundació
Maresme atén a més de 1.000 persones i que 150 fan esport, ens toca anar ampliant la base per
fer possible que no hi hagi barreres cap a l'esport".
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Pas Torxa Special Olympics per Mataró

Europa Espanya Català

Pas Torxa Special Olympics per Mataró

Tema: Esports

Del 24/09/2018 17:45 al 24/09/2018 19:30

Lloc: Port de Mataró, Platja del Varador, recorregut pels carrers del nucli antic de Mataró i
Ajuntament de Mataró

A càrrec de: ACELL amb la col·laboració del el Club FEM, Fedamar, CFS Ciutat de Mataró i la
Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró.

Enllaços:

informació dels Special Olympics

El 20 de setembre arriba a Barcelona la Torxa dels Special Olympics provinent de Lausana i què
farà un recorregut pel territori català fins a arribar a Andorra la Vella el dia 4 d'octubre.

A la ciutat de Mataró la Flama tindrà el pas el dia 24 de setembre, fent un recorregut dividit en
relleus compartits per dos rellevistes pertanyents a les entitats mataronines participants als
Specials Olympics. Els relleus estarán composats per dos esportistes i un monitor d'aquestes
entitats, acompanyats per una personalitat de relleu de la nostra ciutat.

Horaris i recorregut:

Arriba al Port de Mataró a les 17,45

18,00h: Sortida de l'embarcació del Port de Mataró

18,15h: Sortida del relleu a peu fent un recorregut des del Passeig Marítim, la nacional II, i carrers
del nucli antic de la ciutat. Cada relleu tindrà una distància d'aproximadament 100 metres.

19,00 h: Arribada dels rellevistes a l'Ajuntament de Mataró.

Carrers del recorregut:

Sant Agustí, Plaça Santa Anna, Carrer Barcelona, Sant Cristòfol, Santa Maria, Sant Francesc,
muralla dels Genovesos, plaça dels Bous, La Riera i finalment plaça de l'Ajuntament.
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'Special Olympics', un moviment global per a la
revolució inclusiva

Europa Espanya Català

Des d'un campament organitzat a un pati d'una casa fins a un moviment global mundial , els
'Special Olympics' Internacional han estat canviant les vides de persones amb discapacitat
intel·lectual des de 1968.

Durant aquests 50 anys, els 'Special Olympics' Internacional han anat construint un moviment per
trencar les barreres en el món esportiu, en el de la salut i en el de l'educació, a través del poder de
l'esport. L'objectiu és acabar amb la discriminació que hi ha darrera de les persones amb
discapacitat intel·lectual i reconèixer el potencial atlètic del col·lectiu.

Però sense la tragèdia que va patir un membre de la família Kennedy amb discapacitat
intel·lectual, aquest moviment mai no hauria començat. Eunice Kennedy Shriver , una de les
germanes de John F. Kennedy, va fundar els 'Special Olympics' . Part de la seva inspiració
provenia d'un membre menys reconegut de la família Kennedy: la seva germana major, Rosemary,
nascuda el 1918.

En aquell moment, les discapacitats intel·lectuals eren poc enteses i estigmatitzades per una
societat que veia aquest col·lectiu d'una manera vergonyosa i diferent. A principis dels seixanta,
una dona que era conscient de la implicació d'Eunice amb les persones amb discapacitat
intel·lectual, va demanar-li ajuda perquè el seu fill havia estat rebutjat en un campament d'estiu per
'retardat mental'.

Va ser en aquell moment quan Eunice va crear el seu propi campament i el va establir a
Timberlawn , una propietat de Kennedy a Maryland. Aquest campament es va anomenar 'Camp
Shriver' . Durant quatre anys, va convidar nens i nenes amb discapacitats intel·lectuals, va reclutar
estudiants locals de secundària com a monitors i monitores professionals i els va proporcionar
formació i activitats recreatives.

D'aquesta manera, els infants que havien estat exclosos d'altres campaments van prosperar dins
d'aquest entorn. Eunice va continuar expandint el seu campament i, finalment, va evolucionar cap
als 'Special Olympics' que coneixem actualment.

La projecció internacional dels jocs a Catalunya

Enguany, els ' Special Olympics' se celebren a Catalunya i Andorra el mes d'octubre. "Són un dels
esdeveniments d'àmbit internacional més importants per als esportistes amb discapacitat
intel·lectual. Només se celebren un cop cada 4 anys i enguany a Catalunya arriben a l'onzena
edició", remarca la coordinadora de les delegacions estrangeres, Marta Jové.

Aquest octubre hi participaran 1.500 esportistes vinguts d'arreu del món . A banda dels andorrans i
la resta de delegacions espanyoles, els Jocs comptaran amb la participació de 13 països més
(Bèlgica, Mónaco, Dinamarca, Hongria, Suïssa, Àustria, Índia, Alemanya, Sardenya en
representació d'Italià, Marroc, Finlàndia, Portugal i San Marino).

El President d'Special Olympics Catalunya , Sergi Grimau , explica que els Jocs Olímpics de
Barcelona '92 van ser el punt de sortida a la participació dels esportistes amb discapacitat
intel·lectual. "Van ser un salt qualitatiu i quantitatiu en el nombre d'esportistes i en el nivell de joc:
es va passar dels aproximadament 800 atletes catalans als 3.000, una xifra que ha continuat
creixent i de 6 modalitats esportives a les 16 que ara es practiquen", diu Grimau.



Des de Barcelona '92, el recorregut dels Jocs Special Olympics s'ha anat ampliant fins a tenir una
gran projecció. "La potència que hi ha Catalunya és tan gran que ja organitzem uns jocs propis
amb ressò internacional sota la marca dels 'Special Olympics'", destaca el president.

"En aquesta edició hem superat les expectatives i hem aconseguit moltíssima projecció. En
properes edicions l'objectiu és que més països hi participin", afegeix Jové. La coordinadora
destaca, també, la implicació d'altres organitzacions com la Fundació Vicente Ferrer que ha
finançat el viatge d'atletes de l'Índia que no podien costejar-se el transport.

El repte futur és continuar fent créixer la projecció internacional dels 'Special Olympics' . Grimau
recorda l'embrió de Lleida (1988) que va tenir la seva continuació (1990) a Igualada. Després de
l'esdeveniment internacional de la capital catalana es va afegir Granollers (1994), Reus (1996),
Figueres (2000), Badalona (2004), Lloret de Mar (2006) i el Meeting Internacional de Figueres
(2010) abans d'arribar a Vilanova i la Geltrú (2012).

Casos d'èxit com aquest són els que han impulsat Special Olympics Catalunya juntament amb la
Federació Acell a crear un programa perquè els clubs d'arreu del territori s'animin a crear la seva
secció special. "L'objectiu és conscienciar els clubs esportius sobre la importància d'incorporar
seccions amb persones amb discapacitat intel·lectual dins de la seva estructura per millorar la
inclusió social", diu Grimau.

Fer-ho té molts avantatges per a les dues parts: millora les opinions i les actituds sobre les
persones amb discapacitat, contribueix a millorar la seva qualitat de vida i completa el treball de
formació en valors dels jugadors.

Esport, salut i educació

En definitva, el moviment dels 'Special Olympics' ha creat la comunitat esportiva per a persones
amb discapacitat intel·lectual més gran del món, ajudant a millorar la salut, l'autoestima i la
confiança de cada participant.

El programa educatiu de Special Olympics, aprofita l'esport com a plataforma per educar en
l'acceptació i inclusió dels joves de tot el món. Aquests joves estan liderant el canvi per crear
comunitats més inclusives i tolerants que acullin persones amb discapacitat intel·lectual.

Special Olympics també és l'organització de salut pública més gran del món i proporciona accés
gratuït a serveis sanitaris. Per a molts atletes de països menys desenvolupats suposa la primera
vegada que veuen un metge a la seva vida.
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Més de 1.600 atletes a punt per participar en els
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

Els Jocs Special Olympics , enguany acollits pels municipis d'Andorra la Vella i La Seu d'Urgell,
reuniran més de 1.600 atletes i 600 persones voluntàries d'arreu de Catalunya i Andorra, així com
de Bèlgica, Mònaco, Hongria, Suïssa, Àustria i l'Índia. I comptarà també amb la participació
d'atletes d'altres Comunitats Autònomes: Aragó, Castella la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja,
Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana.

Els i les participants competiran en 14 disciplines esportives que es repartiran entre les dues
localitats. A Andorra la Vella s'hi duran a terme les proves de natació, gimnàstica, atletisme, tennis
taula, futbol sala, handbol, bàdminton i judo. Mentre que a La Seu d'Urgell s'hi disputaran les
proves de bàsquet, hoquei interior, petanca, ciclisme, tennis i el programa 'Joves Atletes' amb
nens i nenes de 2 a 7 anys.

Els Jocs Special Olymplics no és només un esdeveniment esportiu únic sinó també social . És un
punt de trobada on tenen lloc activitats socials, convivència, lleure i on es dóna visibilitat a les
persones amb discapacitat intel·lectual per contribuir a una major inclusió d'aquestes a la societat i
a una millor qualitat de vida del col·lectiu i de les seves famílies.

Activitats com el 'Village', una vila que es munta a cadascuna de les dues localitats acollidores, el
recorregut de la Torxa per tot Catalunya i Andorra la Vella, el programa de salut 'Joves Atletes' i
els actes d'inauguració i de cloenda, apropen els Jocs Special Olympics a la ciutadania i la fan
partícip.

Més de 600 persones faran de voluntàries de l'organització col·laborant en tasques ben diverses
com informació, secretaria, fotografia, primers auxilis, control d'accessos, suport a programes de
lleure i de salut, recorregut de la torxa, etc.

Els Jocs Special Olympics es celebren a Catalunya des de l'any 1988 quan van tenir lloc a la ciutat
de Lleida. L'edició d'enguany serà l'onzena d'aquest esdeveniment amb vocació internacional, i la
primera que es celebra en terres dels Pirineus.

Les entitats organitzadores són Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL , juntament amb
Special Olympics Andorra , i compten amb la col·laboració d' Special Olympics España .
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Marina Gòmez: Els Special Olympics contemplen a
la seva filosofia la importància de l'esportista per
damunt de la competició

Europa Espanya Català

Els Jocs Special Olympics són la competició de més alt nivell en la què participen esportistes amb
discapacitat intel·lectual a Catalunya. Reconeguts i d'acord amb el moviment Special Olympics ,
contemplen a la seva filosofia la importància de l'esportista per damunt de la competició, oferint
l'oportunitat a totes les persones que practiquen esport la possibilitat de competir en un marc
d'igualtat, respecte i dignitat.

A nivell organitzatiu, qui hi ha darrere d'aquest esdeveniment?

Darrere hi ha molta il·lusió! D'aquí que llavors es puguin dedicar moltes hores a una organització
complexa en la què 1.500 persones amb discapacitat intel·lectual podem competir en 14 esports
diferents alhora.

Els Specials només es poden fer gràcies a les complicitats de diferents actors, sumant els esforços
dels departaments de la Generalitat, diputacions, ajuntaments i la col·laboració del sector privat. Si
a tot li sumes un estret funcionament entre la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual - ACELL i Special Olympics Catalunya , i la implicació d'uns professionals
que posen tots els coneixements i la seva feina a disposició de l'organització, el resultat és un èxit.

Quin paper hi juguen les persones que fan de voluntàries?

Són, com es diu des de fa anys, l'ànima del Jocs. Sense la col·laboració de més de 600 persones
voluntàries donant suport a totes les àrees dels Specials, els Jocs no es podrien fer. Participen en
logística, suport a la competició, als esportistes, al Village, fotografia, acollida de delegacions
estrangeres... Si fins i tot fan campanya per captar més voluntariat!

Podríes fer cinc cèntims sobre com es gestiona el tema del voluntariat?

Bé, la campanya comença uns mesos abans. Es comencen els actes de captació i les persones
voluntàries s'hi inscriuen completant les dades sobre les seves habilitats, professions, edats,
preferències en el temps lliure...

L'equip de gestió de voluntariat, que coneix les necessitats d'atenció als Jocs, assigna les tasques
de cada voluntari i voluntària en funció també de l'horari que hi pugui dedicar.

Reben també formacions, informació general sobre els Special Olympics, i específica sobre què
s'espera d'ells en cada funció. La resta, les emocions, l'empatia, la generositat.., la porten tots ja
des d'abans de fer-se voluntaris. Això no s'ensenya!

Imaginem que també hi ha entitats, ONG i empreses vinculades al tercer sector que estan
implicades en els Special Olympics...

Com entitats que ens dediquem a atendre persones amb discapacitat intel·lectual estem
estretament vinculats a altres entitats del sector, amb les què col·laborem en diferents ocasions,
programes, o convenis. Per citar algunes, podem parlar de Dincat o de la Fundación Vicente
Ferrer , que en aquesta ocasió ens ajuda amb l'arribada de la delegació de la Índia, per exemple.

També tenim bons vincles i col·laboracions amb altres federacions amb les quals col·laboren amb
arbitratges, escoles esportives, l'arribada de la torxa al port de Barcelona... Tot forma part de les



complicitats.

A què es dedica la recaptació obtinguda amb entrades, etc...?

Donem suport als esportistes que més ho necessiten, alhora que som sensibles amb altres
necessitats de persones amb diversitat funcional. Tot suma.

T'agradaria afegir alguna cosa més que consideris important?

La importància del treball del dia a dia, el que es fa als clubs esportius, les escoles, les
agrupacions i entitats d'atenció a les persones amb discapacitat i amb l'objectiu constant de la
inclusió en la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual, tant en l'àmbit de la inserció
laboral, com en l'habitatge, l'atenció a les necessitats diàries, l'esport i el lleure. Les societats
inclusives incorporen grans valors dels què se'n beneficien tots els ciutadans.

Pots seguir la Marina a Twitter amb la usuària @marina_TDR
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Manoli Cabello: Col·laborar com a voluntària en els
Special Olympics és un orgull per mi

Europa Espanya Català

Els Jocs Special Olympics 2018 se celebraran del 4 al 7 d'octubre entre La Seu d'Urgell i Andorra
La Vella . En aquest sentit, més de 600 persones voluntàries donaran suport en les diferents
tasques d'un dels esdeveniments esportius de referència per a les persones amb discapacitat
intel·lectual . Una de les voluntàries que hi participarà és la Manoli Cabello, que amb 52 anys ja ha
col·laborat altruistament en competicions similars com el Territori Special .

Tradicionalment vinculada al bàsquet, la Manoli resideix a La Seu d'Urgell, ciutat del Pirineu català
on se celebrarà l'onzena edició dels Jocs. De professió treballa com a secretària d'administració, i
una de les seves aficions és gaudir de la família i els amics, deixant espais per practicar dues de
les seves activitats preferides: la lectura i el ball. En aquesta entrevista, Cabello explica quines són
les seves motivacions i expectatives d'aquest voluntariat als Special Olympics, on participaran
1.500 esportistes de fins a 13 països .

Què et va empènyer a inscriure't com a voluntària als Special Olympics?

Abans d'inscriure'm, vaig tenir una experiència com a voluntària al Territori Special. La decisió de
fer voluntariat allà va ser una de les millors decisions que he pres, per mi va ser una experiència
inoblidable. Et podria explicar com ho vam passar, què vam fer... però ho has de viure per
entendre-ho millor. Després d'aquesta experiència, vaig sentir que volia repetir.

Un abans i un després.

Va ser una experiència molt enriquidora en tots els sentits, sobretot destacaria el seu aspecte
humà i social.

Què t'aporta fer voluntariat en l'àmbit de les discapacitats?

Per mi és una lliçó de vida que només te la poden donar ells, els esportistes. Quan faig voluntariat
en l'àmbit de les discapacitats, m'aporta humanitat i comprensió. Amb aquests voluntariats
descobreixo el valor de la humilitat, i a més tot això m'aporta una felicitat increïble.

Saps quines tasques faràs com a voluntària als Jocs?

Encara no ho sé, però a on estigui per mi és el que té menys importància. Sigui on sigui intentaré
aportar el meu granet de sorra. Tan sols el fet de col·laborar en els Special Olympics com a
voluntària ja és un orgull per mi.

Tens pors o dubtes abans d'iniciar aquesta experiència?

Ja has tingut un primer contacte amb l'organització?

A veure... l'any passat sí que vaig conèixer a persones de l'organització. Estic segura que ens hi
tornarem a trobar durant aquests Jocs. Sé que la formació la tindrem d'aquí a uns dies i per tant hi
haurà aquest primer contacte. De ben segur que anirà molt bé, tinc moltes ganes que arribin ja les
dates dels Jocs.

Què esperes aprendre d'aquesta experiència?

Només espero aprendre allò que els atletes que vinguin i participin en els Special Olympics em
vulguin ensenyar. Penso que es poden aprendre moltíssimes coses de tots ells.

Quina relació has tingut durant la teva vida amb el món de l'esport?



Jo estic vinculada a l' Associació Esportiva Sedis Bàsquet , és el club català de bàsquet de La Seu
d'Urgell. En sóc sòcia i col·laboradora i a la meva família tenim un lligam molt estret amb el món
del bàsquet. A més, tindrem representació per aquests Jocs dins de l'associació, ja que hi participa
l'equip Sedis Airam, que és un equip de jugadors amb discapacitat intel·lectual i, certament...són
molt bons.

Creus que la tasca voluntària dona un valor afegit a la societat? Per què?

Sí, totalment. Sense el voluntariat moltes vegades moltes coses no tindrien sortida. És una tasca
molt i molt important la del voluntari, es tracta de persones que lluiten i treballen
desinteressadament perquè el que estiguin fent surti com ha de sortir.

Durant les teves experiències com a voluntària, tens alguna anècdota que t'agradaria compartir?

Me'n recordo que pel Territori Special el primer dia de competició vaig quedar al·lucinada. Els
atletes anaves arribant per passar les seves proves i jo estava al bar del Village. Quan arribaven al
bar, t'abraçaven, et donaven la mà saludant, tot amb una educació impressionant. Ah! I no he
rebut mai tants petons com em van donar durant aquella competició. Va ser tot molt maco.
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Crida als urgellencs per viure en primera persona
l'esperit dels Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català

Aquest matí s'ha presentat a l'Ajuntament urgellenc el gruix del programa que engloba la
celebració dels Jocs Special Olympics a la Seu d'Urgell que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la
capital alturgellenca, juntament amb Andorra la Vella. La presentació ha anat a càrrec de l'alcalde
de la Seu, Albert Batalla , de la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives , i del director
del Servei d'Esports de l'ajuntament, David Vallvé.

En aquesta presentació, Albert Batalla ha assenyalat que la celebració dels Jocs Special Olympics
a la Seu d'Urgell representen "una oportunitat única per la ciutat" . En aquest sentit, l'alcalde ha fet
una crida a tots els urgellencs i urgellenques a que s'impliquin amb l'esperit d'aquest esdeveniment
esportiu i social amb l'objectiu que "la ciutat respiri Jocs Special Olympics" .

Impacte social dels Jocs Special Olympics

Els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella aplegaran un total de 1.500 esportistes,
la major part provinents de les delegacions catalanes, mentre que les delegacions espanyoles
comptaran amb 95 esportistes. Per la seva part, la delegació andorrana està conformada per 48
esportistes i les delegacions internacionals estan formades per 122 esportistes. En total es
lliuraran 2.402 medalles .

Respecte a l'important volum d'esportistes i acompanyants que s'instal·laran a la nostra ciutat
durant quatre dies, l'alcalde de la Seu ha volgut remarcar que "més enllà de l'impacte esportiu i
econòmic que representen, l'impacte que més repercutirà a la ciutat és el social perquè
comportarà canviar la mirada i esdevenir una ciutat més solidària i integradora". "La lliçó que ens
donaran tots aquests atletes serà la millor petjada que deixaran aquests Jocs a la Seu d'Urgell" ,
ha afegit Albert Batalla.

Voluntariat

La Seu d'Urgell compta amb un total de 537 persones -dels quals 160 són alumnes del programa
Aprenentatge i Servei de l'Institut Joan Brudieu, de l'Institut la Valira, del col·legi La Salle, i del Pla
de Transició al Treball- que faran diferents tasques de manera totalment voluntària durant la
celebració d'aquest Jocs. Al respecte, la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives , ha
assenyalat la importància dels voluntaris i voluntàries a l'hora de poder organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. En aquest sentit, Vives ha afirmat que "sense voluntariat no hi ha
jocs".

Val a dir també que el pròxim dissabte 29 de setembre tindrà lloc la jornada de formació adreçada
a tots els voluntaris i voluntàries a aquests Jocs a la Seu d'Urgell.

Campanya de micromecenatge "Tots som importants"

Un altre punt clau en fer possible l'organització d'aquests Jocs són les aportacions econòmiques
tant públiques com privades al pressupost global de l'esdeveniment. Al respecte, Anna Vives ha
volgut agrair als espònsors locals amb aquests Jocs Special Olympics, com són les empreses
PEUSA, CADÍ, FUSTES GRAU, TAURUS, TORRONS VICENS i IDAPA.

A més a més, s'obre la col·laboració econòmica a petites empreses i particulars que vulguin
participar amb les seves aportacions. Ho podran fer a partir de demà dimarts 25 de setembre a
través de la campanya de micromecenatge "Tots som importants" que estarà oberta a
www.agenda.laseu.cat/specialolympics



Arribada torxa olímpica

Després d'arribar a Barcelona el passat dia 20 de setembre i d'un emocionant viatge per diferents
ciutats d'arreu de Catalunya, el foc dels Jocs Special Olympics arribarà a la Seu el dimecres 3
d'octubre .

El foc olímpic arribarà al Rafting Parc a les sis de la tarda i, des d'allà, farà un recorregut per tota la
ciutat a mans de diferents esportistes del Taller Claror i de Sedis Airam, que s'aniran rellevant per
portar la flama fins a la plaça dels Oms , on tindrà lloc l'acte d'encesa del peveter que donarà inici
a un seguit d'actuacions musicals i alguna que altra sorpresa.

El foc olímpic dormirà a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell esperant a marxar, l'endemà, cap a
Andorra la Vella i protagonitzar la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell-Andorra la Vella.

Els Jocs Special Olympics 2018 s'inauguraran el dijous 4 d'octubre al pavelló poliesportiu
d'Andorra la Vella , a dos quarts de set de la tarda. Aquest acte inaugural es podrà seguir en
directe per Esport3 a partir de les vuit del vespre. Al llarg de la transmissió també es podran veure
els moments més emocionants de l'inici de la inauguració.
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Pere Aragonès presideix el pas de la torxa dels
Special Olympics per Calella

Europa Espanya Català

Calella va ser la seu dels Special Olympics l'any 2014, i en virtut d'això, avui ha vist passar la
flama que manté viva els valors de l'esport com a eina d'inclusió .

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , ha assistit a l'acte que ha tingut
lloc en plena Fira de Calella i l'Alt Maresme.

Moltes vegades ens referim al col·lectiu que participa als Special Olympics com persones amb
discapacitat, però crec que és més apropiat dir amb diferents capacitats. És una bona mostra del
compromís de país perquè sigui de tothom, independentment de la llei que parlem o d'on haguem
nascut, ha de ser un país per a tothom.

El vicepresident de la Generalitat ha passejat per la fira acompanyat de l'alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, i ha compartit la seva impressió del tot positiva sobre l'evolució de la mostra
calellenca. Ha valorat l'esforç per donar-li més vivesa i per innovar en la temàtica que ocupa el
monogràfic. En relació a això, ha parlat del potencial de la DO d'Alella en termes culturals, socials i
econòmics .

És la DO més petita del país però cada any té nous productors, alguns enfocats a la producció
ecològica, i de molta qualitat i orientada a l'exportació. A vegades busquem fora el que tenim ben a
prop. És una bona iniciativa dedicar la fira al producte en sí, però també a tot el que acompanya la
cultura del vi, territori, història i dinamització econòmica.

Aragonès, a qui la fiscalia acaba de rebutjar investigar-lo en relació als preparatius de l'1-O, ha
recordat a Ràdio Calella TV els moments d'alta tensió que es van viure la nit del referèndum i els
dies posteriors a Calella i Pineda de Mar , on s'hi allotjava part del contingent desplaçat de la
Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Ha posat de relleu l'actuació dels responsables municipals
davant el que considera va ser una provocació per part dels agents .

El fet que estiguessin allotjats a Calella i altres llocs, i allà s'hi produïssin manifestacions per part
de policies que eren una nova humiliació a la ciutadania que havia participat a l'1 d'octubre, va ser
un moment molt complicat i de molta tensió. Les autoritats locals i el conjunt de forces polítiques
van estar a l'alçada de les circumstàncies perquè aquelles manifestacions es produïssin sense
anar a més. Es va actuar amb cap fred quan hi ha quit és la voluntat de provocar»

Amb motiu del primer aniversari del referèndum, dilluns vinent s'inaugurarà a Calella la Plaça 1
d'Octubre a la que era la plaça del Rei .

A continuació podeu escoltar íntegrament l'entrevista a Ràdio Calella TV.
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Batalla fa una crida als ciutadans a implicar-se en
els Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català

Destaca l'impacte esportiu, econòmic i social que pot tenir l'esdeveniment

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha destacat que la celebració dels Jocs Special
Olympics representa "una oportunitat única per a la ciutat" i ha fet una crida als urgellencs a què
s'impliquin amb l'objectiu que "la ciutat respiri Jocs Special Olympics". Ho ha manifestat en la
presentació del programa que ha tingut lloc aquest dilluns al matí.

Els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella aplegaran un total de 1.500 esportistes,
la major part provinents de les delegacions catalanes, mentre que les delegacions espanyoles
comptaran amb 95 esportistes. Per la seva part, la delegació andorrana està conformada per 48
esportistes i les delegacions internacionals, per 122. En total es lliuraran 2.402 medalles.

Respecte a l'important volum d'esportistes i acompanyants que s'instal·laran a la ciutat durant
quatre dies, l'alcalde de la Seu ha volgut remarcar que "més enllà de l'impacte esportiu i econòmic
que representen, l'impacte que més repercutirà a la ciutat és el social perquè comportarà canviar
la mirada i esdevenir una ciutat més solidària i integradora". "La lliçó que ens donaran tots aquests
atletes serà la millor petjada que deixaran aquests jocs a la Seu d'Urgell", ha afegit Batalla.

La Seu d'Urgell compta amb un total de 537 persones -de les quals 160 són alumnes del programa
'Aprenentatge i Servei' de l'Institut Joan Brudieu, de l'Institut la Valira, del col·legi La Salle, i del Pla
de Transició al Treball- que faran diferents tasques de manera totalment voluntària durant la
celebració d'aquest jocs. Al respecte, la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'ajuntament
de la Seu, Anna Vives, ha assenyalat la importància dels voluntaris a l'hora de poder organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. En aquest sentit, Vives ha afirmat que sense ells "no hi ha jocs".

Campanya de micromecenatge 'Tots som importants' Un altre punt clau en fer possible
l'organització d'aquests jocs són les aportacions econòmiques tant públiques com privades al
pressupost global de l'esdeveniment. Al respecte, Vives ha volgut agrair als espònsors locals la
seva implicació. A més a més, s'obre la col·laboració econòmica a petites empreses i particulars
que vulguin participar amb les seves aportacions. Ho podran fer a partir d'aquest dimarts 25 de
setembre a través de la campanya de micromecenatge 'Tots som importants' que estarà oberta a
www.agenda.laseu.cat/specialolympics

Arribada de la torxa olímpica Després d'arribar a Barcelona el dia 20 de setembre d'un viatge per
diferents ciutats d'arreu de Catalunya, el foc dels Jocs Special Olympics arribarà a la Seu el
dimecres 3 d'octubre. Ho farà al Rafting Parc a les sis de la tarda i, des d'allà, farà un recorregut
per tota la ciutat a mans de diferents esportistes del Taller Claror i de Sedis Airam, que s'aniran
rellevant per portar la flama fins a la plaça dels Oms, on tindrà lloc l'acte d'encesa del peveter que
donarà inici a un seguit d'actuacions musicals i alguna que altra sorpresa.

El foc olímpic dormirà a l'ajuntament de la Seu d'Urgell esperant a marxar, l'endemà, cap a
Andorra la Vella i protagonitzar la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics la Seu
d'Urgell-Andorra la Vella.

Els Jocs Special Olympics 2018 s'inauguraran el dijous 4 d'octubre al pavelló poliesportiu
d'Andorra la Vella, a dos quarts de set de la tarda. Aquest acte inaugural es podrà seguir en



directe per Esport3 a partir de les vuit del vespre. Al llarg de la transmissió també es podran veure
els moments més emocionants de l'inici de la inauguració.

Esports i instal·lacions Les competicions esportives seran el divendres 5, el dissabte 6 i el
diumenge 7 d'octubre en diferents instal·lacions esportives de la Seu d'Urgell i d'Andorra la Vella. A
la capital alturgellenca es portaran a terme les competicions de bàsquet (Palau d'Esports i Pavelló
Poliesportiu); hoquei (pista polivalent); petanca (pistes municipals de petanca); Programa YAP
(sala Sant Domènec); ciclisme (circuit urbà) i tennis (pistes municipals de tennis).

Village, Festa de l'esportista i cloenda dels Jocs Aquests jocs també comptaran amb una vila
concebuda com un espai de trobada, diversió, lleure i intercanvi, que en el cas de la Seu estarà
instal·lat al passeig Joan Brudieu. S'omplirà d'activitats obertes a tothom: esportistes, voluntaris i
ciutadania, durant els dies de celebració dels jocs gràcies a la col·laboració de diferents entitats i
associacions de la Seu d'Urgell.

També acollirà la Festa de l'esportista el dissabte 6 d'octubre, a partir de dos quarts de deu de la
nit amb una sessió de DJ, música, servei de bar i animació en la darrera nit dels jocs. La festa és
d'entrada lliure i oberta a tothom.

L'acte de cloenda dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella tindrà lloc al camp
de futbol municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell, i s'iniciarà a l'una del migdia.

#FotoSpecial18, fotografia els Jocs a Instagram L'organització dels Jocs Special Olympics la Seu
d'Urgell-Andorra la Vella, conjuntament amb el col·lectiu IgersSeu, proposa viure aquest
esdeveniment esportiu i social des d'un punt de vista diferent i personal. És per això que es
convida a tothom a participar en el repte d'Instagram '#FotoSpecial18', un concurs de fotografia a
través d'aquesta xarxa social. Es podrà concursar en dues categories i de totes les fotografies
rebudes, el jurat triarà les finalistes de cada categoria, que s'exposaran al públic durant la Fira de
Sant Ermengol a l'estand de l'ajuntament de la Seu d'Urgell. D'aquestes fotografies finalistes en
sortirà la guanyadora de cada categoria i també una guanyadora més per votació popular.

Etiquetes

Special Olympics
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L'Ajuntament de la Seu d'Urgel fa una crida a
implicar-se als Special Olympics

Europa Espanya Català

Amb el lema "Vine i participa a la festa de l'esport!"

Aquest matí s'ha presentat a l'Ajuntament urgellenc el gruix del programa que engloba la
celebració dels Jocs Special Olympics a la Seu d'Urgell que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la
capital alturgellenca, juntament amb Andorra la Vella. La presentació ha anat a càrrec de l'alcalde
de la Seu, Albert Batalla, de la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives, i del director
del Servei d'Esports de l'ajuntament, David Vallvé.

En aquesta presentació, Albert Batalla ha assenyalat que la celebració dels Jocs Special Olympics
a la Seu d'Urgell representen "una oportunitat única per la ciutat". En aquest sentit, l'alcalde ha fet
una crida a tots els urgellencs i urgellenques a que s'impliquin amb l'esperit d'aquest esdeveniment
esportiu i social amb l'objectiu que "la ciutat respiri Jocs Special Olympics".

Impacte social dels Jocs Special Olympics

Els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella aplegaran un total de 1.500 esportistes,
la major part provinents de les delegacions catalanes, mentre que les delegacions espanyoles
comptaran amb 95 esportistes. Per la seva part, la delegació andorrana està conformada per 48
esportistes i les delegacions internacionals estan formades per 122 esportistes. En total es
lliuraran 2.402 medalles.

Respecte a l'important volum d'esportistes i acompanyants que s'instal·laran a la nostra ciutat
durant quatre dies, l'alcalde de la Seu ha volgut remarcar que "més enllà de l'impacte esportiu i
econòmic que representen, l'impacte que més repercutirà a la ciutat és el social perquè
comportarà canviar la mirada i esdevenir una ciutat més solidària i integradora". "La lliçó que ens
donaran tots aquests atletes serà la millor petjada que deixaran aquests Jocs a la Seu d'Urgell", ha
afegit Albert Batalla.

Voluntariat

La Seu d'Urgell compta amb un total de 537 persones -dels quals 160 són alumnes del programa
Aprenentatge i Servei de l'Institut Joan Brudieu, de l'Institut la Valira, del col·legi La Salle, i del Pla
de Transició al Treball- que faran diferents tasques de manera totalment voluntària durant la
celebració d'aquest Jocs. Al respecte, la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives, ha
assenyalat la importància dels voluntaris i voluntàries a l'hora de poder organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. En aquest sentit, Vives ha afirmat que "sense voluntariat no hi ha
jocs".

Val a dir també que el pròxim dissabte 29 de setembre tindrà lloc la jornada de formació adreçada
a tots els voluntaris i voluntàries a aquests Jocs a la Seu d'Urgell.

Campanya de micromecenatge "Tots som importants"

Un altre punt clau en fer possible l'organització d'aquests Jocs són les aportacions econòmiques
tant públiques com privades al pressupost global de l'esdeveniment. Al respecte, Anna Vives ha
volgut agrair als espònsors locals amb aquests Jocs Special Olympics, com són les empreses
PEUSA, CADÍ, FUSTES GRAU, TAURUS, TORRONS VICENS i IDAPA.

A més a més, s'obre la col·laboració econòmica a petites empreses i particulars que vulguin
participar amb les seves aportacions. Ho podran fer a partir de demà dimarts 25 de setembre a



través de la campanya de micromecenatge "Tots som importants" que estarà oberta a
www.agenda.laseu.cat/specialolympics

Arribada torxa olímpica

Després d'arribar a Barcelona el passat dia 20 de setembre i d'un emocionant viatge per diferents
ciutats d'arreu de Catalunya, el foc dels Jocs Special Olympics arribarà a la Seu el dimecres 3
d'octubre.

El foc olímpic arribarà al Rafting Parc a les sis de la tarda i, des d'allà, farà un recorregut per tota la
ciutat a mans de diferents esportistes del Taller Claror i de Sedis Airam, que s'aniran rellevant per
portar la flama fins a la plaça dels Oms, on tindrà lloc l'acte d'encesa del peveter que donarà inici a
un seguit d'actuacions musicals i alguna que altra sorpresa.

El foc olímpic dormirà a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell esperant a marxar, l'endemà, cap a
Andorra la Vella i protagonitzar la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell-Andorra la Vella.

Els Jocs Special Olympics 2018 s'inauguraran el dijous 4 d'octubre al pavelló poliesportiu
d'Andorra la Vella, a dos quarts de set de la tarda. Aquest acte inaugural es podrà seguir en
directe per Esport3 a partir de les vuit del vespre. Al llarg de la transmissió també es podran veure
els moments més emocionants de l'inici de la inauguració.

Esports i instal·lacions

Les competicions esportives* es realitzaran el divendres 5, el dissabte 6 i el diumenge 7 d'octubre
en diferents instal·lacions esportives de la Seu d'Urgell. A la capital alturgellenca es portaran a
terme les competicions de bàsquet (Palau d'Esports i Pavelló Poliesportiu); hoquei (pista
polivalent); petanca (pistes municipals de petanca); Programa YAP (sala Sant Domènec); ciclisme
(circuit urbà) i tennis (pistes municipals de tennis).

Exhibicions esportives

A banda de la competició esportiva, també s'han programat un seguit d'actes esportius d'exhibició
amb la participació d'entitats locals que tindran lloc en diferents horaris.

· Exhibició de patinatge i hoquei a càrrec del CHPA Cadí la Seu. A la pista Polivalent, divendres 5
d'octubre , a les sis d ela tarda.

· Partit veterans AE Sedis Bàsquet-FC Barcelona. Al Palau d'Esports, dissabte 6 d'octubre, a les
12 del migdia.

· Pedalada Popular pel circuit d'Special Olympics. A la Zona Esportiva, dissabte 6 d'octubre, a les
deu del matí.

· Exhibició Petanca. A les Pistes Municipals de Petanca, dissabte 6 d'octubre, a dos quarts de
quatre de la tarda.

· Clínic de Tennis. A les Pistes Municipals de Tennis, dissabte 6 d'octubre.

Village, Festa de l'esportista i cloenda dels Jocs

Aquests Jocs també comptaran amb un village concebut com un espai de trobada, diversió, lleure i
intercanvi, instal·lat al passeig Joan Brudieu. El village s'omplirà d'activitats obertes a tothom:
esportistes, voluntaris i ciutadania, durant els dies de celebració dels Jocs gràcies a la
col·laboració de diferents entitats i associacions de la Seu d'Urgell.

Es comptarà amb carpes amb tallers per a tothom, inflables, videojocs, actuacions musicals,
exhibicions, manualitats i altres sorpreses.

El village també acollirà la Festa de l'Esportista el dissabte 6 d'octubre, a partir de dos quarts de
deu de la nit amb una sessió de DJ, música, servei de bar i animació en la darrera nit dels Jocs. La
festa és d'entrada lliure i oberta a tothom.

L'acte de cloenda dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella tindrà lloc al camp
de futbol municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell, que s'iniciarà a l'una del migdia.



#FotoSpecial18, fotografia els Jocs a Instagram

L'organització dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella, conjuntament amb el
col·lectiu IgersSeu, proposa viure aquest esdeveniment esportiu i social únic des d'un punt de vista
diferent i personal.

És per això que es convida a tothom a participar en el repte d'Instagram #FotoSpecial18, un
concurs de fotografia a través d'aquesta xarxa social i vinculada directament als Jocs que tindran
lloc a la nostra ciutat.

El repte ofereix la possibilitat de participar en dues categories:

· Els Jocs, en la que es pot reflectir la visió personal dels espais, la competició, el village, els actes
paral·lels, les cerimònies i les activitats vinculades als Special.

· Les Persones, amb les imatges captades dels esportistes, el públic, els voluntaris o entrenadors.

De totes les fotografies rebudes, el jurat del repte triarà les finalistes de cada categoria, que
s'exposaran al públic durant la Fira de Sant Ermengol a l'estand de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
D'aquestes fotografies finalistes en sortirà la guanyadora de cada categoria i també una
guanyadora més per votació popular, que obtindran atractius premis.
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Batalla veu en els Special Olympics una
oportunitat única per a la Seu

Europa Andorra Català

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va acollir ahir la presentació del gruix del programa que engloba la
celebració dels Jocs Special Olympics que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la capital
alturgellenca, juntament amb Andorra la Vella. La presentació va anar a càrrec de l'alcalde de la
Seu, Albert Batalla, de la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives, i del director del
Servei d'Esports de l'ajuntament, David Vallvé. En aquesta presentació, Albert Batalla va
assenyalar que la celebració dels Jocs Special Olympics a la Seu d'Urgell representen "una
oportunitat única per la ciutat". En aquest sentit, l'alcalde va fer una crida a tots els urgellencs i
urgellenques a que s'impliquin amb l'esperit d'aquest esdeveniment esportiu i social amb l'objectiu
que "la ciutat respiri Jocs Special Olympics".

Els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella aplegaran un total de 1.500
esportistes, la major part provinents de les delegacions catalanes, mentre que les delegacions
espanyoles comptaran amb 95 esportistes. Per la seva part, la delegació andorrana està
conformada per 48 esportistes, i les delegacions internacionals estan formades per 122
esportistes. En total es lliuraran 2.402 medalles

Respecte a l'important volum d'esportistes i acompanyants que s'instal·laran a la nostra ciutat
durant quatre dies, l'alcalde de la Seu va voler remarcar que "més enllà de l'impacte esportiu i
econòmic que representen, l'impacte que més repercutirà a la ciutat és el social perquè
comportarà canviar la mirada i esdevenir una ciutat més solidària i integradora". "La lliçó que ens
donaran tots aquests atletes serà la millor petjada que deixaran aquests Jocs a la Seu d'Urgell", va
afegir Batalla.

La Seu d'Urgell compta amb un total de 537 persones -dels quals 160 són alumnes del programa
Aprenentatge i Servei de l'Institut Joan Brudieu, de l'Institut la Valira, del col·legi La Salle, i del Pla
de Transició al Treball- que faran diferents tasques de manera totalment voluntària durant la
celebració d'aquest Jocs. Al respecte, la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives, ha
assenyalat la importància dels voluntaris i voluntàries a l'hora de poder organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. En aquest sentit, Vives ha afirmat que "sense voluntariat no hi ha
jocs". Val a dir també que el pròxim dissabte tindrà lloc la jornada de formació adreçada a tots els
voluntaris i voluntàries a aquests Jocs a la Seu d'Urgell. Un altre punt clau en fer possible
l'organització d'aquests Jocs són les aportacions econòmiques tant públiques com privades al
pressupost global de l'esdeveniment. Al respecte, Anna Vives va agrair el suport dels espònsors
locals.
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Arriba a Barcelona la flama dels Jocs Special
Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra la Vella

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics 2018 de la Seu i Andorra ha arribat a Barcelona a bord d'un veler i
ha dona inici al recorregut que la portarà al Principat d'Andorra, en què es farà l'acte inagural el dia
4 d'octubre. La torxa ha recorregut diversos carrers de la capital catalana en un recorregut de
relleus en què cada portador de la flama olímpica ha estat acompanyat per altres esportistes i
personalitats destacades.

Els relleus han culminat amb una gran festa a la plaça de Sant Jaume, indret en què s'ha encès el
peveter i s'ha presentat una de les sorpreses d'aquesta edició dels Jocs: la nova mascota dels
Special Olympics, Bruna, amb el nom inspirat en la raça autòctona de les vaques del Pirineu. La
flama recorrerà Badalona, Calella, Mataró, Lloret de Mar, Girona, Figueres, Granollers, Sant Just
Desvern, Igualada, Tarragona, Reus i Lleida, ciutat en què arribarà el dia 2 d'octubre. L'endemà
arribarà a la Seu d'Urgell i el 4 d'octubre, a Andorra la Vella. Els Jocs Special Olympics, un
esdeveniment esportiu destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, se celebra cada quatre
anys des del 1988.

El representant del Govern de Catalunya ha compartit l'arribada de la torxa, el recorregut i els
actes de la plaça de Sant Jaume amb el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau; la
cònsol major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert
Batalla; el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva; la
presidenta del'Associació Catalana d'Activitats d'Esport i Lleure (ACELL), Marina Gómez; el
president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres; l'exregatista Sandra Azón; el regatista
Joan Herp; la monja Sor Lucia Caram; l'exjugador de bàsquet Rodrigo de la Fuente; la periodista
Núria Casas; el periodista esportiu David Clupés; el cuiner Nando Jubany; l'extennista Sergi
Bruguera i els membres del grup musical Els Catarres, entre d'altres.
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Implicació en els Special

Europa Espanya Català

L'ajuntament de la Seu d'Urgell obre avui una campanya de micromecenatge per ajudar a sufragar
els Jocs || El pressupost és d'un milió d'euros

L'organització conjunta dels Special Olympics, que se celebren entre els dies 4 i 7 d'octubre entre
la Seu d'Urgell i Andorra, compta amb un pressupost d'un milió d'euros. La xifra la va fer pública
ahir l'ajuntament de la capital de l'Alt Urgell, que va anunciar, a partir d'avui mateix (dimarts), el
llançament d'una campanya de micromecenatge a través del web municipal. La tinent d'alcalde
d'Atenció a les Persones, Anna Vives, va demanar el suport d'"establiments, petites empreses i
particulars" per "contribuir a tirar endavant un esdeveniment que deixarà una important empremta
social al territori". Els fons de la campanya se
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El Lleida se concentrará 
el viernes para preparar 
el duelo ante el Levante
El club prepara también viaje de aficionados

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Alpha tuvo esta gran ocasión en los últimos minutos de partido.

J.C.M.C.
❘ LLEIDA ❘ La plantilla del Lleida 
Esportiu tiene previsto concen-
trarse el viernes en Valencia o 
algún lugar próximo para pre-
parar de la mejor forma posible 
el partido en el campo del At. 
Levante, que se jugará el sába-
do, día 29, a las 18.00. Esta será 
la tercera salida del Lleida, que 
se mantiene invicto en la Liga. 
Las dos anteriores se saldaron 
con sendos empates.

El club, por su parte, también 
está preparando un desplaza-
miento de aficionados al cam-
po del filial levantino. El precio 
del viaje es de 20 euros para los 
miembros de la Grada d’Anima-
ció del Lleida Esportiu, 22 eu-
ros per los abonados y 25 euros 

para los no abonados. No está 
incluido el precio de la entrada.

Por lo que respecta al horario 
de salida, será el mismo sábado 
desde el Camp d’Esports a las 
11.00, mientras que el regre-
so será, como es habitual, nada 
más finalizar el partido.

Por otra parte, el defensa va-
lenciano del Lleida César Soria-
no lamentó los dos puntos que 
se escaparon el domingo ante 

ÒSCAR MIRÓN

el Cornellà, pero valoró como 
algo positivo el hecho de que 
el equipo se mantenga invicto. 
En cuanto al gol encajado, que 
provocó el enfado de Gerard 
Albadalejo, dijo que “sí, es algo 
que tenemos que arreglar por-
que son situaciones que defi-
nen partidos y si hubiéramos 
estado acertados en esa acción 
nos hubiéramos llevado los tres 
puntos”, explicó.

También recordó que el Llei-
da tenía delante al Cornellà, 
“un equipo que la pasada tem-
porada jugó el play off y que 
también es un buen equipo”.
Sobre estar en zona de play off 
valoró que “a estas alturas no 
tiene importancia. Todos que-
remos estar arriba, pero creo 
que es más importante no haber 
perdido ningún partido que si 
estamos o no en play off”.

CÉSAR SORIANO

El defensa del Lleida dice 
que valora más no perder 
partidos que estar o no en 
posiciones de play off 

S.C.G.
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Cadí La Seu 
alcanzó un acuerdo con la pívot 
estadounidense Cassie Oursler 
para rescindir su contrato antes 
de que arranque la Liga Feme-
nina, ya que la jugadora no se 
ha adaptado a su nuevo club. 
“No es que estemos desconten-
tos con su rendimiento, porque 
lo ha dado todo, pero ni ella se 
ha adaptado a nuestro juego y 
nosotros al suyo, así que hemos 
llegado a un acuerdo que cree-
mos será beneficioso por ambas 
partes”, señaló ayer el técnico 
Bernat Canut. Oursler, de 23 
años y 1,93 metros, fichó en 
mayo procedente de la Univer-
sidad de Buffalo y era una de las 
apuestas del Cadí para reforzar 
el juego interior. Sin embargo, el 
club tendrá que buscarle ahora 
una sustituta antes del debut en 
la Liga, el 14 de octubre. “No 
tenemos prisa, porque no nos 
podemos equivocar”, admitió 
Canut, que reconoció que aho-
ra el mercado está complicado.

Por otra parte, Canut ya pudo 
contar en el amistoso del domin-
go ante el Toulouse con la pívot 
jamaicana Shereesha Richards, 
que llegó el viernes después de 
semanas de trámites burocrá-
ticos para conseguir el visado. 
El Cadí regresa mañana a los 
entrenamientos después de dos 
días libres y el sábado se medirá 
al Mann Filter en Mollerussa.

El Cadí da la baja a Oursler 
antes de debutar en la Liga 
La pívot no se ha adaptado y ambas partes acordaron rescindir su contrato

BALONCESTO LIGA FEMENINA

Àlex Màrquez, 
en los test 
posteriores al 
GP de Aragón

MOTOCICLISMO

❘ ALCAÑIZ ❘ Los pilotos de Mo-
to2 y Moto3 del Mundial 
participaron ayer en un test 
posterior al GP de Aragón, 
en una jornada marcada por 
la intensidad del viento. Àlex 
Márquez y Joan Mir fueron 
los primeros de Moto2 en sa-
lir a la pista en la categoría. 
Durante la mañana probaron 
diferentes configuraciones 
de la electrónica, mientras 
que por la tarde el viento for-
zó el trabajo en boxes. “No 
he dado muchas vueltas, 
solo cuatro tandas, y prin-
cipalmente para probar el 
neumático que Dunlop está 
preparando para el año que 
viene. El polvo nos servirá 
para preparar Phillip Island”.

Procesan a los tres 
futbolistas del Arandina
❘ ARANDA DE DUERO ❘ El Juzga-
do de Primera Instancia e 
Instrucción 1 de Aranda de 
Duero ha dictado un auto de 
procesamiento contra C. C. 
S., V. R. R. y R. C. H., exju-
gadores del Arandina, por la 
presunta comisión cada uno 
de ellos de un delito conti-
nuado de agresión sexual 
contra una menor de edad.

Piden que un técnico de 
Málaga siga en prisión
❘ MÁLAGA ❘ La Fiscalía de Má-
laga y las acusaciones parti-
culares en el caso del técnico 
de fútbol de base acusado de 
mantener contactos sexuales 
y conversaciones de esta ín-
dole con cerca de 25 menores 
a los que entrenaba, solici-
taron ayer que el procesado 
siga en prisión.

Xisco Campos recibe el 
alta tras su traumatismo
❘ PALMA DE MALLORCA ❘ El defen-
sa central y capitán del Ma-
llorca, Xisco Campos, recibió 
ayer el alta médica y descan-
sará en casa tras sufrir un 
traumatismo craneoencefá-
lico de grado 1 en el partido 
que el Mallorca perdió 1-3 el 
domingo ante el Albacete en 
el estadio de Son Moix.

España cierra la fase de 
grupos hoy ante Bélgica
❘ SANTA CRUZ DE TENERIFE ❘ La se-
lección española femenina 
de baloncesto cerrará hoy 
(21.00, Teledeporte) la fase 
de grupos del Mundial fren-
te a Bélgica. España no debe 
perder por más de 7 puntos 
para lograr la primera plaza 
y evitar la ronda de octavos, 
pasando directa a cuartos.

n El Força Lleida hizo ayer 
oficial la incorporación del 
alero Nil Brià, después de 
unas semanas a prueba con 
el primer equipo. Brià, de 21 
años y 1,95 metros, jugó el 
curso anterior en el Martore-

ll de LEB Plata como vincu-
lado del Manresa. Se formó 
en la cantera del Navàs, Sant 
Fruitós, Avinyó, Sedis y Olost, 
para jugar posteriormente en 
el filial del Andorra en la Liga 
EBA. Con el equipo del Prin-

cipat debutó en la Liga ACB 
con 18 años y después pasó 
al Manresa. El Força Lleida 
juega hoy (20.45) un nuevo 
amistoso en Castelló, el vier-
nes se medirá al Girona y el 
sábado a L’Hospitalet.

LEB ORO

El Força Lleida hace oficial el fichaje del alero Nil Brià

Nil Brià, durante el amistoso que el Força Lleida jugó en Alguaire frente al Castelló.

FORÇA LLEIDA
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FÚTBOL SALA RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

1 ALCOLETGE 3 1 1 0 0 11 1

2 Martorell 3 1 1 0 0 8 2

3 Les Corts 3 1 1 0 0 5 0

4 Esplugues 3 1 1 0 0 5 2

5 Molins 3 1 1 0 0 5 3

6 Barnasants 3 1 1 0 0 5 3

7 Sant Julià 3 1 1 0 0 4 2

8 LINYOLA 1 1 0 1 0 2 2

9 Salou B 1 1 0 1 0 2 2

10 Sant Esteve 0 1 0 0 1 3 5

11 L'Hospitalet 0 1 0 0 1 3 5

12 Sant Sadurní 0 1 0 0 1 2 4

13 SOLSONA 0 1 0 0 1 2 5

14 Santpedor 0 1 0 0 1 0 5

15 Torredembarra 0 1 0 0 1 2 8

16 Amposta 0 1 0 0 1 1 11

CLASIFICACIÓN GENERAL

TERCERA DIVISIÓN

Esplugues - SOLSONA 5-2

LINYOLA - Salou B 2-2

Sant Julià - Sant Sadurní 4-2

Sant Esteve - Molins 3-5

ALCOLETGE - Amposta 11-1

Barnasants - L'Hospitalet 5-3

Torredembarra - Martorell 2-8

Les Corts - Santpedor 5-0

1 CN Sabadell 6 2 2 0 0 17 5

2 Manresa 6 2 2 0 0 11 2

3 Mataró 6 2 2 0 0 13 8

4 Castelldefels 4 2 1 1 0 8 6

5 Pallejà 3 2 1 0 1 15 6

6 LO CARAGOL 3 2 1 0 1 10 12

7 Salou 3 2 1 0 1 11 6

8 Bellsport 3 2 1 0 1 4 6

9 Escola Pia 3 2 1 0 1 4 8

10 Canet 3 2 1 0 1 5 14

11 Cerdanyola 2 2 0 2 0 5 5

12 Barceloneta 1 2 0 1 1 7 8

13 Segorbe 1 2 0 1 1 8 12

14 Terrassa 1 2 0 1 1 2 12

15 La Unión 0 2 0 0 2 3 5

16 S. Coloma B 0 2 0 0 2 6 14

CLASIFICACIÓN GENERAL

SEGUNDA DIVISIÓN B

Bellsport - Manresa 1-4

Escola Pia - La Unión 2-1

Salou - LO CARAGOL 10-3

Pallejà - Canet 13-2

Barceloneta - Castelldefels 4-4

Segorbe - Mataró 5-9

Terrassa - Cerdanyola 2-2

S. Coloma B - CN Sabadell 5-7

1 Eixample 6 2 2 0 0 9 3

2 Alacant 6 2 2 0 0 8 3

3 Castellón 6 2 2 0 0 7 3

4 Castelldefels 6 2 2 0 0 9 6

5 Concordia 3 2 1 0 1 6 3

6 Torrent 3 2 1 0 1 8 4

7 Intersala 3 2 1 0 1 7 6

8 Ripollet 3 2 1 0 1 5 5

9 L'Hospitalet 3 2 1 0 1 5 7

10 Sabadell 2 2 0 2 0 5 5

11 Elx 1 1 0 1 0 3 3

12 Red Stars 1 2 0 1 1 3 7

13 Vallirana 0 1 0 0 1 2 4

14 Alagón 0 2 0 0 2 4 9

15 CERVERA 0 2 0 0 2 5 11

16 San Vicente 0 2 0 0 2 6 13

CLASIFICACIÓN GENERAL

SEGUNDA FEMENINA

Sabadell - Red Stars 2-2

Castelldefels - Ripollet 3-1

Torrent - San Vicente 7-1

Alagón - Castellón 2-4

Eixample - L'Hospitalet 5-0

Intersala - CERVERA 7-2

Alacant - Concordia 3-2

Vallirana - Elx Aplaz.

 EQUIPO  PT J G E P GF GC  EQUIPO  PT J G E P GF GC  EQUIPO  PT J G E P GF GC

 

Debut del Linyola con empate ■ El Linyola regresó a Tercera con 
un empate (2-2) ante el Salou B, en un encuentro en el que mar-
caron Xavi Alís y Carles Ambrós. El Alcoletge es el primer líder 
de la temporada después de golear (11-1) a un flojo Amposta.

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La organización 
conjunta de los Special Olym-
pics, que se celebran entre los 
días 4 y 7 de octubre entre La 
Seu d’Urgell y Andorra, cuenta 
con un presupuesto de un mi-
llón de euros. La cifra la hizo 
pública ayer el ayuntamiento 
de la capital del Alt Urgell, que 
anunció, a partir de hoy mismo 
(martes), el lanzamiento de una 
campaña de micromecenazgo 
a través de la web municipal. 
La teniente de alcalde de Aten-
ción a las Personas, Anna Vi-
ves, pidió el apoyo de “estable-
cimientos, pequeñas empresas y 
particulares” para “contribuir 
a tirar adelante un evento que 
dejará una importante huella 
social en el territorio”. Los fon-
dos de la campaña se sumarán, 
explicó, a las aportaciones que 
ya han hecho, y que agradeció, 
empresas locales, además de las 
de la Generalitat, el Gobierno 
de Andorra, el ayuntamiento de 
La Seu y el Comú de Andorra 
la Vella. El ayuntamiento hizo 
un llamamiento a vivir “en pri-
mera persona” el espíritu de los 
Special Olympics.

Los dos momentos de mayor 
confluencia en este evento, en 
el que participarán unos 1.500 
deportistas, será en los actos de 
inauguración, a las 18.30 del día 
4 en el polideportivo de Ando-
rra, y en la clausura, a partir de 
las 13.00 del día 7 en el campo 
de fútbol Emili Vicente de La 
Seu. El primer acto será el día 
3 con la llegada de la antorcha 
olímpica. Saldrá desde el Ráf-
ting Parc de La Seu a las 18.00, 
para recorrer varias calles de la 
ciudad hasta la plaza dels Oms.

Entre los días 5 y 7 se dispu-
tarán todas las competiciones 

Implicación en los Special
El ayuntamiento de La Seu d’Urgell abre hoy una campaña de micromecenazgo 
para ayudar a sufragar los Juegos || El presupuesto es de un millón de euros

POLIDEPORTIVO JOCS SPECIAL OLYMPICS

■ En los Special participarán 
537 voluntarios, de los que 
160 son alumnos del progra-
ma Aprenentatge i Servei, 
de los institutos La Valira y  
Brudieu, y el colegio La Salle. 
Todos ellos están convocados 
este sábado para participar 
en una jornada de formación. 
Con el objetivo de implicar al 
mayor número posible de pú-

blico, habrá un concurso de 
fotografías de Instagram con 
dos categorías, una encara-
da a imágenes de los Juegos 
y otra centrada en partici-
pantes, voluntarios y públi-
co. Un jurado especializado 
escogerá diez imágenes de 
cada categoría, que se expon-
drán durante la Fira de Sant 
Ermengol.

EL DETALLE

Colaboran más de 500 voluntarios 
y habrá concurso de fotografía  

Un momento de la presentación de los Special Olympics, ayer en La Seu.

C.S.

en diferentes instalaciones de 
La Seu y Andorra concentradas 
entre las 10.00 y las 14.00 y en-
tre las 16.00 y las 20.00. El Vi-
llage de la capital del Alt Urgell 
estará ubicado en el paseo Joan 
Brudieu, donde se organizarán 
actividades lúdicas para depor-
tistas, acompañantes y vecinos.

El alcalde, Albert Batalla, 
destacó el “gran impacto so-
cial” que tendrán los Juegos en 
la ciudad, que ayudarán, dijo, a 
“realizar un cambio” y conse-
guir “una mirada más norma-
lizada e integradora” del colec-
tivo de personas con discapaci-
dad intelectual. “Todos tenemos 
nuestras capacidades y nuestras 
discapacidades”, aseveró. 

Cinco leridanos 
debutan hoy en   
el Mundial de Río

PIRAGÜISMO

❘ RÍO DE JANEIRO ❘ Los leridanos 
Marta Martínez, Núria Vila-
rrubla, Annebel van der Kni-
jff, Dani Marzo y Miquel Tra-
vé debutan hoy en el Mundial 
de eslálom de Río de Janei-
ro compitiendo en las finales 
por equipos. Martínez com-
petirá en K1, mientras que el 
resto de palistas lo harán en 
C1 en busca de las primeras 
medallas del campeonato.

España logra  
su primer oro 
mundial masculino

JUDO

❘ BAKÚ ❘ El judoca de origen 
georgiano Nikoloz Shera-
zadishvili entró ayer en la 
historia del judo estatal al 
convertirse en el primer cam-
peón del mundo masculino 
después colgarse el oro en 
la categoría de menos de 90 
kilos. Isabel Fernández fue 
la última campeona mundial 
femenina, en 1997.

Muguruza accede a 
segunda ronda del 
torneo de Wuhan

TENIS

❘ WUHAN ❘ Garbiñe Muguruza 
se clasificó ayer para la se-
gunda ronda del torneo de 
Wuhan, mientras que Car-
la Suárez y Sara Sorribes se 
despidieron de la competi-
ción. Muguruza superó a la 
belga Alison van Uytvanck 
por un claro 6-4 y 6-0 y se 
medirá en segunda ronda a 
la suiza Viktorija Golubic.
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FUTBOL SALA RESULTATS I CLASSIFICACIONS

1 ALCOLETGE 3 1 1 0 0 11 1

2 Martorell 3 1 1 0 0 8 2

3 Les Corts 3 1 1 0 0 5 0

4 Esplugues 3 1 1 0 0 5 2

5 Molins 3 1 1 0 0 5 3

6 Barnasants 3 1 1 0 0 5 3

7 Sant Julià 3 1 1 0 0 4 2

8 LINYOLA 1 1 0 1 0 2 2

9 Salou B 1 1 0 1 0 2 2

10 Sant Esteve 0 1 0 0 1 3 5

11 L'Hospitalet 0 1 0 0 1 3 5

12 Sant Sadurní 0 1 0 0 1 2 4

13 SOLSONA 0 1 0 0 1 2 5

14 Santpedor 0 1 0 0 1 0 5

15 Torredembarra 0 1 0 0 1 2 8

16 Amposta 0 1 0 0 1 1 11

CLASSIFICACIÓ GENERAL

TERCERA DIVISIÓ

Esplugues - SOLSONA 5-2

LINYOLA - Salou B 2-2

Sant Julià - Sant Sadurní 4-2

Sant Esteve - Molins 3-5

ALCOLETGE - Amposta 11-1

Barnasants - L’Hospitalet 5-3

Torredembarra - Martorell 2-8

Les Corts - Santpedor 5-0

1 CN Sabadell 6 2 2 0 0 17 5

2 Manresa 6 2 2 0 0 11 2

3 Mataró 6 2 2 0 0 13 8

4 Castelldefels 4 2 1 1 0 8 6

5 Pallejà 3 2 1 0 1 15 6

6 LO CARAGOL 3 2 1 0 1 10 12

7 Salou 3 2 1 0 1 11 6

8 Bellsport 3 2 1 0 1 4 6

9 Escola Pia 3 2 1 0 1 4 8

10 Canet 3 2 1 0 1 5 14

11 Cerdanyola 2 2 0 2 0 5 5

12 Barceloneta 1 2 0 1 1 7 8

13 Segorbe 1 2 0 1 1 8 12

14 Terrassa 1 2 0 1 1 2 12

15 La Unión 0 2 0 0 2 3 5

16 S. Coloma B 0 2 0 0 2 6 14

CLASSIFICACIÓ GENERAL

SEGONA DIVISIÓ B

Bellsport - Manresa 1-4

Escola Pia - La Unión 2-1

Salou - LO CARAGOL 10-3

Pallejà - Canet 13-2

Barceloneta - Castelldefels 4-4

Segorbe - Mataró 5-9

Terrassa - Cerdanyola 2-2

S. Coloma B - CN Sabadell 5-7

1 Eixample 6 2 2 0 0 9 3

2 Alacant 6 2 2 0 0 8 3

3 Castelló 6 2 2 0 0 7 3

4 Castelldefels 6 2 2 0 0 9 6

5 Concòrdia 3 2 1 0 1 6 3

6 Torrent 3 2 1 0 1 8 4

7 Intersala 3 2 1 0 1 7 6

8 Ripollet 3 2 1 0 1 5 5

9 L’Hospitalet 3 2 1 0 1 5 7

10 Sabadell 2 2 0 2 0 5 5

11 Elx 1 1 0 1 0 3 3

12 Red Stars 1 2 0 1 1 3 7

13 Vallirana 0 1 0 0 1 2 4

14 Alagón 0 2 0 0 2 4 9

15 CERVERA 0 2 0 0 2 5 11

16 San Vicente 0 2 0 0 2 6 13

CLASSIFICACIÓ GENERAL

SEGONA FEMENINA

Sabadell - Red Stars 2-2

Castelldefels - Ripollet 3-1

Torrent - San Vicente 7-1

Alagón - Castelló 2-4

Eixample - L’Hospitalet 5-0

Intersala - CERVERA 7-2

Alacant - Concòrdia 3-2

Vallirana - Elx Aj.

 EQUIP  PT J G E P GF GC  EQUIP  PT J G E P GF GC  EQUIP  PT J G E P GF GC

Debut del Linyola amb empat ■ El Linyola va tornar a Tercera 
amb un empat (2-2) davant del Salou B, en un partit en el qual 
van marcar Xavi Alís i Carles Ambrós. L’Alcoletge és el primer 
líder de la temporada després de golejar (11-1) un fluix Amposta.

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’organització 
conjunta dels Special Olympics, 
que se celebren entre els dies 4 
i 7 d’octubre entre la Seu d’Ur-
gell i Andorra, compta amb un 
pressupost d’un milió d’euros. 
La xifra la va fer pública ahir 
l’ajuntament de la capital de 
l’Alt Urgell, que va anunciar, a 
partir d’avui mateix (dimarts), 
el llançament d’una campanya 
de micromecenatge a través 
del web municipal. La tinent 
d’alcalde d’Atenció a les Perso-
nes, Anna Vives, va demanar 
el suport d’“establiments, peti-
tes empreses i particulars” per 
“contribuir a tirar endavant un 
esdeveniment que deixarà una 
important empremta social al 
territori”. Els fons de la cam-
panya se sumaran, va explicar, 
a les aportacions que ja han fet 
empreses locals, a les quals va 
agrair el gest, a més de les de la 
Generalitat, el Govern d’An-
dorra, l’ajuntament de la Seu 
i el Comú d’Andorra la Vella. 
L’ajuntament va fer una crida 
a viure “en primera persona” 
l’esperit dels Special Olympics.

Els dos moments de més 
confluència en aquest esdeve-
niment, en el qual participaran 
uns 1.500 esportistes, serà en 
els actes d’inauguració, a les 
18.30 del dia 4 al poliespor-
tiu d’Andorra, i a la clausura, a 
partir de les 13.00 del dia 7 al 
camp de futbol Emili Vicente 
de la Seu. El primer acte tindrà 
lloc el dia 3 amb l’arribada de 
la torxa olímpica. Sortirà des 
del Ràfting Parc de la Seu a les 
18.00 de la tarda, per recórrer 
diversos carrers de la ciutat fins  
a la plaça dels Oms.

Entre els dies 5 i 7 es dispu-
taran totes les competicions en 

Implicació en els Special
L’ajuntament de la Seu d’Urgell obre avui una campanya de micromecenatge 
per ajudar a sufragar els Jocs || El pressupost és d’un milió d’euros

POLIESPORTIU JOCS SPECIAL OLYMPICS

■ Als Special participaran 
537 voluntaris, dels quals 
160 són alumnes del pro-
grama Aprenentatge i Ser-
vei, dels instituts La Valira 
i Brudieu, i el col·legi La Sa-
lle. Tots ells estan convocats 
aquest dissabte per participar 
en una jornada de formació.
Amb l’objectiu d’implicar el 
major nombre possible de pú-

blic, hi haurà un concurs de 
fotografies d’Instagram amb 
dos categories, una que esta-
rà encarada a imatges dels 
Jocs i una altra de centrada 
en participants, voluntaris i 
públic. Un jurat especialit-
zat escollirà deu imatges de 
cada categoria, que s’expo-
saran durant la Fira de Sant 
Ermengol.

EL DETALL

Hi col·laboren 500 voluntaris i hi 
haurà concurs de fotografia

Un moment de la presentació dels Special Olympics, ahir a la Seu.

C.S.

diferents instal·lacions de la Seu 
i Andorra concentrades entre 
les 10.00 i les 14.00 i entre les 
16.00 i les 20.00. El Village de 
la capital de l’Alt Urgell estarà 
ubicat al passeig Joan Brudieu, 
on s’organitzaran activitats lú-
diques per a esportistes, acom-
panyants i veïns.

L’alcalde, Albert Batalla, va 
destacar el “gran impacte soci-
al” que tindran els Jocs a la ciu-
tat, que ajudaran, va dir, a “re-
alitzar un canvi” i aconseguir 
“una mirada més normalitzada 
i integradora” del col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel-
lectual. “Tots tenim les nostres 
capacitats i les nostres discapa-
citats”, va asseverar.

Cinc lleidatans 
debuten avui al 
Mundial de Rio

PIRAGÜISME

❘ RIO DE JANEIRO ❘ Els lleidatans 
Marta Martínez, Núria Vi-
larrubla, Annebel van der 
Knijff, Dani Marzo i Miquel 
Travé debuten avui al Mun-
dial d’eslàlom de Rio de Ja-
neiro competint a les finals 
per equips. Martínez com-
petirà en K1, mentre que la 
resta de palistes ho faran en 
C1 a la recerca de les prime-
res medalles del campionat.

Espanya obté   
el primer or 
mundial masculí

JUDO

❘ BAKÚ ❘ El judoka d’origen ge-
orgià Nikoloz Sherazadish-
vili va entrar ahir en la his-
tòria del judo estatal al con-
vertir-se en el primer cam-
pió del món masculí després 
penjar-se l’or a la categoria 
de menys de 90 quilos. Isa-
bel Fernández va ser l’última 
campiona mundial femenina, 
el 1997.

Muguruza accedeix 
a segona ronda del 
torneig de Wuhan

TENIS

❘ WUHAN ❘ Garbiñe Muguruza 
es va classificar ahir per a la 
segona ronda del torneig de 
Wuhan, mentre que Carla 
Suárez i Sara Sorribes es van 
acomiadar de la competició. 
Muguruza va superar la bel-
ga Alison van Uytvanck per 
un clar 6-4 i 6-0 i competirà 
en segona ronda amb la su-
ïssa Viktorija Golubic.



http://barcelonadigital24horas.com/implicacio-en-els-special/
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Implicació en els Special

Europa Espanya Català

L'organització conjunta dels Special Olympics, que se celebren entre els dies 4 i 7 d'octubre entre
la Seu d'Urgell i Andorra, compta amb un ...

Ir a la fuente



El vincle que uneix Figueres 
amb els Special Olympics conti-
nua més ferm que mai. Després 
que la capital alt-empordanesa 
acollís el 2010 un dels esdeveni-
ments amb esportistes amb dis-
capacitat intel·lectual més impor-
tant del món, enguany la ciutat 
torna a tenir protagonisme amb 
l’acolliment del pas de la torxa, 
que tindrà lloc dijous. En concret, 
la flama començarà a lluir des de 
la plaça Catalunya, el punt de par-

Redacció l figueres

nn

La capital alt-
empordanesa acollirà 
aquest dijous el pas de 
la torxa dels Jocs Special 
Olympics

esPOrT sOLiDAri. La ciutat ja va acoLLiR eLs speciaL oLympics L’any 2010Y

«estem avocats i contents 
De paRticipaR en aQuesta 
joRnaDa»

rAmOn PAsTOreTY

La flama més especial torna a Figueres

PRESENTACIÓ. Buixó, Masquef i Pastoret, durant la presentació HORA NOVA

tida (18 h), i passarà pel carrer Nou, 
la Rambla i el carrer Girona abans 
d’arribar a la plaça de l’Ajunta-
ment, la seva darrera parada.

Amb el lema «Millor és qui ho 
intenta», l’activitat es va presen-
tar dijous passat amb la presència 
del regidor d’Esports de l’Ajunta-

HORA NOVA 2.474  n  25 de setembre de 201850 Esports

ment de Figueres, Jordi Masquef;  
el representant de l’Ona, El Dofí, 
Mare de Déu del Mont i Altem, Jo-
sep Buixó; i el president del Club 
Bàsquet Escolàpies i representant 
dels clubs esportius de la ciutat, 
Ramon Pastoret. 

Pastoret, precisament, va recor-
dar que les entitats esportives de 
la ciutat treballen per l’esport de 
base: «més que voler tenir grans 
campions, formem persones». 
«En nom de tots els clubs estem 
avocats i contents de participar en 
aquesta jornada, acompanyarem 
i donarem suport com sapiguem», 
va apuntar el president de l’Esco-
làpies. 

Per la seva banda, Buixó va su-
bratllar que «des de fa 12 o 13 anys 
que he estat al seu costat, m’han 
ensenyat a estimar la vida i m’han 
transmès uns sentiments molt im-
portants». El mateix Buixó ha es-

«Des Que estic aL seu 
costat m’han ensenyat a 
estimaR La viDa»

JOseP BuiXÓY

tat l’artífex que els equips adaptats 
poguessin jugar amb el nom de la 
Unió Esportiva Figueres durant 
els últims anys. 

Finalment, Masquef va dir que 
es vol convertir «el pas de la torxa 
en un esdeveniment ludicoespor-
tiu». «És un orgull, sovint pensem 
que som nosaltres que ajudem els 
esportistes, però són ells els qui 
ens ajuden a nosaltres a ser millors 
persones», va afegir.   n

Roses es va omplir diumenge 
de solidaritat desbordant des-
prés d’acollir l’onzena edició de 
la Cursa de la Dona del munici-
pi, una prova solidària  que va fer 
possible la recaptació de més de 
15.000 euros per a la Fundació 
Roses Contra el Càncer. 

 L’objectiu dels organitzadors, 
arribar als 1.500 participants, no 
només es va assolir, sinó que tam-
bé es va superar amb la presència 
d’uns perfils de corredors d’allò 

Redacció l rOses  
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La Cursa de la Dona de 
Roses, de rècord

eL cLuB atLetisme Roses i La 
FunDaciÓ Roses contRa eL 
cÀnceR sÓn eLs impuLsoRs

OrgAniTzADOrsY

eLs paRticipants van haveR 
De ResseGuiR un itineRaRi De 
5 QuiLÒmetRes

recOrreguTY

cursA sOLiDàriA. La pRova va supeRaR eLs 1.500 paRticipantsY

més dispars: des de Bombers de la 
Generalitat fins a la Colla Gegan-
tera de Roses. 

La cursa, composta de 5 quilò-
metres de recorregut, no ha dei-
xat d’evolucionar en la seva rea-
lització al municipi costaner. Ja 
l’any passat es va arribar a la sim-
bòlica xifra dels 1.000 corredors, 
però la progressió i constant mi-
llora no s’aturarà aquí. En aquest 
sentit, la Fundació Roses Contra 
el Càncer i el Club Atletisme Ro-
ses, els organitzadors, ja pensen 
en com potenciar la prova. n

AJUNTAMENT DE ROSESSORTIDA. Gent de totes les edats va participar en la cursa solidària de diumenge

La triatló Sailfish Costa Brava, diumenge
nn La segona edició de la triatló Sailfish resseguirà aquest diumen-
ge la comarca alt-empordanesa. La prova, una half de renom inter-
nacional, sortirà des del càmping Ballena Alegre, a Sant Pere Pes-
cador, i passarà per Castelló d’Empúries, Fortià, Vila-sacra, el Far 
d’Empordà, Vilamalla, Siurana, Sant Tomàs de Fluvià, Vilacolum 
i Vilamacolum abans de tornar a travessar Sant Pere Pescador i ar-
ribar, de nou, al càmping Ballena Alegre.  n

Y hAnDBOL

L’Handbol Empordà 
continua la preparació
nn L’equip sènior masculí del 
Club Handbol Empordà conti-
nua escalfant motors de cara a 
l’inici de lliga. El cap de setmana 
passat, el conjunt empordanès 
va disputar un partit amistós 
contra el BM La Roca, un matx 
que va tenir lloc a Llançà, on els 
vallesans hi feien la pretempo-
rada. n

Y TriATLÓ

Llinares, un doble 
‘finisher’ a Niça
nn El diumenge 16 de setembre 
l’atleta local David Llinares va 
aconseguir passar la línia d’ar-
ribada de l’exigent Ironman de 
Niça. La prova francesa va ser la 
primera competició en què Lli-
nares es va penjar la medalla de 
finisher en la llarga distància, 
ara fa ja 19 anys.  n



http://spain.shafaqna.com/ES/AL/2941832
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Special Olympics Catalunya, campió

Europa França Català

Catalunya va imposar-se al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol sala que es va
disputar el passat cap de setmana a les instal·lacions del CEM Mundet de Barcelona.La
prestigiosa cita de futbol a 5 per a persones amb discapacitat intel·le...leer la noticia completa
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GAT I GOS
PER LLUÍS PUIGBERT

MOBILITAT SOSTENIBLE
S’arriba més aviat a un lloc

a peu que no pas en cotxe

Hem d’aprendre que, en
un poble o en una ciutat,

arribem més aviat a un lloc, si hi
anem a peu que en cotxe; i més
ara que, a Figueres, fan obres,
tallen carrers, habiliten rutes
alternatives i, en cotxe, fas més
voltes que una baldufa. Un bon
moment per canviar d’hàbits.  

1

PER DAVANT

SOLIDARITAT A LA COMARCA
Un senegalès promou

l’educació  al seu pais

Amb col·laboracions de
diferents països com

Suïssa, França i també de la co-
marca de l’Alt Empordà, el jove
Pape Mot Sarr ha aconseguit
construir una escola al seu po-
ble d’origen. Tot va començar
aportant diners de la seva but-
xaca i creant una associació.

2

DIVUIT ANYS DESPRÉS
Figueres recupera l’esperit

solidari dels Special 

La torxa amb la flama
dels Jocs Special Olym-

pics passarà per Figueres
aquest dijous. D’aquesta 
manera, es recordarà uns jocs
que van aterrar el 2000 a l’Alt
Empordà i que el 2010 es van
recordar amb el Meeting
Special Olympics.

3

A ra cap botiga et dona una bossa de
plàstic per portar el que hi has com-
prat, si no en pagues uns cèntims.
S’ha de reduir el plàstic que està des-

truint la vida a la mar i a la terra. Imatges colpi-
dores de muntanyes de plàstics, de peixos i
ocells atrapats en plàstics, morts per culpa dels
plàstics. Ara portem una bossa plegable al bolso
o a la butxaca, sovint també de plàstic o de pro-
ducte derivat del petroli, però la fem servir més
d’una vegada, molt més.

No obstant això, també cada vegada més, el
sistema d’embalatge de qualsevol producte està
basat en el plàstic. I també, cada vegada més,
veiem embolicat en plàstic coses absurdes, com
mandarines pelades, per exemple. Però... està
tornant el granel? Alguns supermercats a les ca-
pitals –també a Barcelona– ja tenen tots els pro-
ductes a granel. Llavors vol dir que ens haurem
d’organitzar diferent. No n’hi haurà prou en pre-
veure el moneder per fer la compra en sortint de
la feina, sinó que també haurem de preveure els
envasos corresponents –tapers, bosses de roba,
etc.– per passar per la botiga. Si anem a la feina
amb el cotxe, no hi ha problema, perquè deixem
els estris al maleter i ja està. I si anem a fer la com-
pra des de casa, tampoc, perquè sortim amb tot

el necessari. Però, si anem a la feina a peu, hem
de fer algun encàrrec tot sortint i preveiem que
al final, abans d’anar a casa, farem la compra, què
en fem dels envasos? Els traginem tota l’estona?
Els petits comerços de barri, propers a casa, han
anat desapareixent en favor de les grans superfí-
cies que estan situades quasi sempre als afores
de les ciutats on s’accedeix en cotxe, i cap proble-
ma per traginar els envasos casolans, però, si hem
de canviar d’hàbits, tornaran les petites botigues
on podrem comprar les coses a granel?

El dimarts  de setembre va començar, al Par-
lament Europeu, un debat sobre el decreixement
(una paraula que feia molta por, però que ja està
a la ment i a la boca de molta gent) arran de la
carta de més d’un centenar de científics sota el
títol: «Europa, ha arribat el moment d’acabar
amb la dependència del creixement». En desco-
nec el resultat, però la idea que només pot haver-
hi progrés, si creixem exponencialment, ha de
començar a desaparèixer de les nostres ments,
entre altres coses perquè aquesta idea no fa res
més que carregar-se els recursos finits de casa
nostra, el planeta Terra en el qual vivim. Comen-
çar amb els plàstics pot ser un bon comença-
ment, però s’ha de continuar i anar més enllà,
molt més enllà!

QUÈ FEM,
AMB EL PLÀSTIC?

TRAMUNTANADES

U
na part important de la ciutadania del
nostre país no vol oblidar els fets ocorre-
guts en el transcurs de la jornada del re-
ferèndum de l’1 d’octubre del 2017. De
fet, des d’aleshores, no hi ha hagut dia en

el qual aquell 1-O no hagi aparegut, d’una manera o al-
tra, en la nostra vida quotidiana. A Garrigàs, aquesta
mateixa setmana, aquella jornada serà recordada amb
nombrosos actes commemoratius de marcat caràcter
reivindicatiu. La convocatòria, com totes les que s’han
fet en relació amb el procés sobiranista, té totes les con-
notacions necessàries per poder considerar-la pacífica
i cívica. Ara farà un any, el poble va quedar traumatit-
zat davant l’arribada dels efectius de la Guàrdia Civil i
la seva expeditiva manera d’actuar. En nombrosos mu-
nicipis de Catalunya va passar el mateix. Tot el que ha
vingut després, ho coneixem prou bé. 

Entre les principals repercussions d’aquell 1-0 hi ha
el del llarg empresonament dels càrrecs polítics del
Govern legítim de la Generalitat i dels màxims diri-
gents d’Òmnium Cultural i l’ANC. Són moltes les veus

que ja s’han aixecat contra
aquesta mesura preventiva
que ha condicionat la lli-
bertat de persones que en-
cara no han estat jutjades.
Els dubtes sobre la correcta
aplicació d’aquesta mesura
s’han accentuat després de
conèixer l’intercanvi d’opi-

nions punyents contra l’independentisme per part
d’alguns membres de la judicatura espanyola. Fins i
tot, alguns representants del Govern espanyol han ex-
pressat dubtes contra aquesta aplicació perllongada de
l’empresonament provisional dels càrrecs electes i dels
dirigents de les entitats nacionalistes. La llibertat de
tots els presos polítics hauria de fer-se realitat sense
més dilacions, si realment la justícia vol semblar justa i
allunyada de les injustificables manifestacions porta-
des a terme per aquests magistrats. Tanmateix, el mo-
viment independentista i els partits polítics que el pro-
mouen també han de fer un sincer exercici d’autocríti-
ca, perquè no sempre han seguit el camí de la sinceri-
tat cap al seu electorat. Com hem fet des del primer
dia, seguim demanant diàleg, seny i civisme a totes les
parts. El país ho necessita, com també demanem que
els governs governin de veritat més enllà de les picaba-
ralles ideològiques. El país també ho necessita.

ELS FETS DE L’1O 
AMB LA PERSPECTIVA
D’UN ANY DESPRÉS

A quest diumenge passat
va fer un any que em
vaig estrenar com a rec-
tor de Pals i de Begur,

just en la celebració de Santa Re-
parada, verge i màrtir, patrona de
la vila de Begur.

El patronatge de Santa Repara-
da s’escampa per tot l’arc mediter -
rani, des de la Provença fins a la
Costa Blava (Azur): patrona de
molts pobles de la Provença fran-
cesa, també de Niça, a la catedral,
a la ciutat i a la diòcesi de Niça;
també és patrona de Florència, la
capital de la Toscana, tan sem-
blant al nostre Empordà. I també

de Pisa i de molts pobles de Còr-
sega.

Qui era Santa Reparada? 
Segons la tradició era una noia

jove, d’uns quinze anys, natural
de Cesarea de Felip, la ciutat més
romanitzada de Palestina, que es
va negar a adorar els déus romans
i l’emperador Deci, vers el , la
va fer decapitar. Segons s’explica,
el seu cos va ser dipositat en una
barca, plena de flors, que va nave-
gar, sense guia ni pilot pel nostre
Mediterrani, i un dia de tardor va
atracar davant la platja de Niça
(aquella platja se’n diu “dels Àn-
gels” en record d’aquesta troba-
lla).

El fet de la barca i del Mediter -
rani, ens pot fer pensar en l’ex-
pansió que va tenir el cristianis-
me a partir de Terra Santa,  per tot
el Mediterrani. La majoria de po-
bles i ciutats que tenen a Santa
Reparada per patrona, excepte

Florència, estan banyats pel nos-
tre mar. Per cert, és des de Florèn-
cia que les seves relíquies arriben
a Niça i a Begur, en concret el
.

Des del segle XI, a Niça, se l’in-
voca com a protectora de la pesta
i del còlera. També, a causa de la
seva jove edat quan va sofrir el
martiri, se l’invoca per intercedir
pels joves, per la perseverança
dels joves en el camí de la fe.

He trobat aquesta pregària, en
original francès, dirigida a Santa
Reparada:

«O santa Reparada, jove màrtir,
noble exemple de fe catòlica; us
recomanem els nostres nois i
noies joves. Doneu-los una fe sòli-
da que guiï la seva vida; que, quan
s’allunyin de nosaltres per raó de
l’edat, els puguem confiar a Vós.

Ajudeu-los a sobreposar-se a
les dificultat pròpies de la seva
edat: la indecisió del seu cor, la fe-

SANTA REPARADA

Maria Crehuet
Escriptora

Mossèn Josep
Taberner
Rector de Begur i Pals

DES DE L’EMPORDANET
«Com hem fet des del
primer dia, seguim
demanant diàleg, seny 
i civisme a totes les parts. 
El país ho necessita»

EMPORDA
SETMANARI DE L’ALT 
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Del  al  d’octubre, la Seu d’Ur-
gell i Andorra La Vella seran els es-
cenaris de l’onzena edició dels
Jocs Special Olympics, un dels es-
deveniments d’àmbit internacio-
nal més importants per als espor-
tistes amb discapacitat intel·lec-
tual i que se celebra cada quatre
anys. Figueres en va ser seu el
, el  va acollir la primera
edició del Meeting Special Olym-
pics, amb motiu del è aniversari
i, aquest dijous  de setembre,
serà una de les ciutats que acollirà
el pas de la torxa. La flama sortirà
a les  de la tarda des de la plaça
Catalunya i arribarà a la plaça de
l’Ajuntament després de passar
pel carrer Nou, la Rambla i el ca-
rrer Girona.

Aquesta activitat, que enguany
té com a lema Millor és qui ho in-
tenta i que comptarà amb moda-
litats de  petanca, bàdminton, ci-
clisme, atletisme i futsal, es va pre-
sentar el dijous passat a Figueres,
amb la presència de Jordi Mas-
quef, regidor d’Esports; Josep Bui-
xó, en representació de l’Ona, El
Dofí, Mare de Déu del Mont i Al-
tem; i Ramon Pastoret, president
del CB Escolàpies i representant
dels clubs esportius de la ciutat.

«Volem convertir el pas de la
torxa en un esdeveniment ludi-
coesportiu, volem estar a l’altura.
És un orgull; sovint pensem que
som nosaltres que ajudem els es-
portistes, però són ells els que ens
ajuden a nosaltres a ser millors
persones», comentava Masquef.

Per la seva part, Buixó va recordar
que «des de fa - anys que he
estat al seu costat m’han ensenyat
a estimar la vida; m’han transmès
uns sentiments molt importants.
Els últims anys he aconseguit que
els equips adaptats poguessin ju-
gar amb el nom de la Unió Espor-

tiva Figueres». Per a Pastoret, «en
nom de tots els clubs, estem abo-
cats i contents de participar en
aquesta jornada, acompanyarem
i donarem suport tan bé com sa-
piguem. Tots treballem esport de
base i, més que voler tenir grans
campions, formem persones».

LL. R. FIGUERES

La flama dels Special Olympics torna a Figueres
La torxa arriba dijous, a les sis de la tarda, a la ciutat que va acollir l’edició de 2000 i que enguany se celebra a Andorra i a la Seu

BORJA BALSERA

La flama sortirà dijous a les 6 de la tarda des de la plaça Catalunya i arribarà a la plaça de l’Ajuntament.

Volem convertir 
el pas de la torxa

en un esdeveniment
ludicoesportiu, 
volem estar a l’altura»

JORDI MASQUEF
REGIDOR D’ESPORTS DE FIGUERES

M’han ensenyat 
a estimar la vida,

m’han transmès 
uns sentiments 
molt importants»

JOSEP BUIXÓ
ONA, EL DOFÍ, MARE DE DÉU DEL MONT I ALTEM

Tots treballem
esport de base 

i més que voler tenir
grans campions,
formem persones»

RAMON PASTORET
REPRESENTANT CLUBS ESPORTIUS FIGUERES
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Clínica Santa Creu

CLÍNICA SANTA CREU   ·   C. Pere III, 41   ·   FIGUERES   ·   www.clinicasantacreu.com

La Clínica Santa Creu de Figueres ha posat en 
funcionament una moderna i innovadora 
Ressonància Magnètica d’alt camp, que 
permet, a part dels estudis convencionals, 
estudis complexos que requereixin alta defi-
nició d’imatges, així com estudis multipa-
ramètrics.

Una novetat a les nostres comarques que 
permet oferir una millora important en 
l’assistència a la nostra província.

Per concertar hores convingudes truqueu al 
tel. 972 501 750



https://www.elperiodic.ad/noticia/66857/carles-puyol-fa-una-crida-a-la-participacio-en-els-special-olympics

Sección: Actualidad / Última Hora
25/09/2018

Carles Puyol fa una crida a la participació als Jocs
Special Olympics

Europa Andorra Català

Carles Puyol fa una crida a la participació als Jocs Special Olympics L'excapità de l'FC Barcelona
és el protagonista del darrer espot de l'esdeveniment Per El Periòdic

Puyol, en un fragment de l'espot dels Jocs Special Olympics. | Special Olympics L'exjugador del
l'FC Barcelona, Carles Puyol, és el protagonista del darrer espot elaborat per fomentar la
participació en els Jocs Special Olympics, que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i
Andorra. Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica, que acaba amb la locució
del lema dels Special Olympics: 'El millor és qui ho intenta'.



http://www.novaradiolloret.org/la-torxa-dels-special-olympics-passara-per-lloret-amb-la-collaboracio-desportistes-locals/

Sección: Regional
25/09/2018

La torxa dels Special Olympics passarà per Lloret
amb la col·laboració d'esportistes locals

Europa Espanya Català

Imatge: L'arribada de la tarxa a Lloret, en una edició anterior | Font: Ajuntament de Lloret de Mar
Arxiu de so: Sergi Grimau, Marc Muniesa, Àngel Mullera, Clàudia Terradas, Rubén Aragón i Joan
Bernat

http://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/talls_veu/2018/09/25092018-sergi-grimau-esportistes-joa
n-bernat-special.mp3 Podcast: Download (Duration: 4:13 - 5.8MB)

La torxa dels Special Olympics , el campionat per a esportistes amb discapacitat intel·lectual,
passarà aquesta tarda per Lloret . És tracta d'un dels actes previs a l'onzena edició d'aquests jocs,
que se celebraran a La Seu d'Urgell i a Andorra La Vella del 4 al 7 d'octubre .

La concentració d'avui comença a les sis de la tarda, a la plaça Pere Torrent . Després,
començarà la marxa, que passarà pels carrers Torrentó, Sant Pere i Cervantes, fins arribar a la
plaça de la Vila , on l'alcalde, Jaume Dulsat, farà el parlament final. Ho ha explicat el president
d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau.

Hi seran presents diversos esportistes locals: el futbolista del Girona Marc Muniesa, els atletes
Àngel Mullera, Jonathan Romeo i Laia Prieto, la campiona de Catalunya i d'Espanya de patinatge
artístic Clàudia Terrades, el triatleta Rubén Aragón i el jove futbolista del cadet del Barça, Miki
Juanola .

El regidor d'Esports, Joan Bernat, convida a tots els lloretencs a assistir a la passada de la torxa i
a donar suport als Special Olympics.

L'onzena edició dels Special Olympics comptaran amb 1.600 esportistes de 14 països diferents,
que tindran el suport de 700 voluntaris. Entre participants, tècnics i acompanyants s'espera reunir
prop de 3.000 persones .

Recordem que Lloret de Mar va ser la seu, al 2006, de la vuitena edició d'aquesta cita, dels jocs
Special Olympics.



http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/mataro-al-dia-continguts/capitol/connexio-arribada-torxa-special-olympics

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión - Local
25/09/2018

Connexió arribada torxa Special Olympics

Europa Espanya Català

La torxa dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell- Andorra la Vella passa aquesta tarda per
Mataró. Fa una estona ja ha arribat al port per via marítima i està fent el recorregut pels carrers de
la ciutat. Els Jocs Special Olympics d'esport adaptat La Seu d'Urgell-Andorra la Vella se celebren
del 4 al 7 d'octubre amb la confirmació de més d'un miler d'esportistes de diferents països dels
quals 62 són de Mataró. El nostre company Marc Rodríguez s'ha desplaçat fins al port per rebre
aquesta torxa i explicar-nos tots els detalls d'aquest moment d'arribada.



http://www.horanova.cat/la-flama-mes-especial-torna-a-figueres/

Sección: Deportes
25/09/2018

La flama més especial torna a Figueres

Europa Espanya Català

La capital alt-empordanesa acollirà aquest dijous el pas de la torxa dels Jocs Special Olympics

El vincle que uneix Figueres amb els Special Olympics continua més ferm que mai. Després que la
capital alt-empordanesa acollís el 2010 un dels esdeveniments amb esportistes amb discapacitat
intel·lectual més important del món, enguany la ciutat torna a tenir protagonisme amb lacolliment
del pas de la torxa, que tindrà lloc dijous. En concret, la flama començarà a lluir des de la plaça
Catalunya, el punt de partida (18 h), i passarà pel carrer Nou, la Rambla i el carrer Girona abans
darribar a la plaça de lAjuntament, la seva darrera parada.

Amb el lema «Millor és qui ho intenta», lactivitat es va presentar dijous passat amb la presència del
regidor dEsports de lAjuntament de Figueres, Jordi Masquef; el representant de lOna, El Dofí,
Mare de Déu del Mont i Altem, Josep Buixó; i el president del Club Bàsquet Escolàpies i
representant dels clubs esportius de la ciutat, Ramon Pastoret.

Pastoret, precisament, va recordar que les entitats esportives de la ciutat treballen per lesport de
base: «més que voler tenir grans campions, formem persones». «En nom de tots els clubs estem
avocats i contents de participar en aquesta jornada, acompanyarem i donarem suport com
sapiguem», va apuntar el president de lEscolàpies.

Per la seva banda, Buixó va subratllar que «des de fa 12 o 13 anys que he estat al seu costat,
mhan ensenyat a estimar la vida i mhan transmès uns sentiments molt importants». El mateix
Buixó ha estat lartífex que els equips adaptats poguessin jugar amb el nom de la Unió Esportiva
Figueres durant els últims anys.

Finalment, Masquef va dir que es vol convertir «el pas de la torxa en un esdeveniment
ludicoesportiu». «És un orgull, sovint pensem que som nosaltres que ajudem els esportistes, però
són ells els qui ens ajuden a nosaltres a ser millors persones», va afegir.

Share on: WhatsApp



http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/mataro-noticies/capitol/la-torxa-dels-special-olympics-no-esta-sola-en-el-seu-pas-per-mataro

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
25/09/2018

La torxa dels Special Olympics no està sola en el
seu pas per Mataró

Europa Espanya Català

Milers de persones van poder viure en directe el pas de la torxa del Special Olympics pel centre de
la capital del Maresme. Ho van fer ahir des de les 6 de la tarda i des de baix a mar, per enfilar el
centre de Mataró i arribar passades les 7 del vespre a l'Ajuntament on van ser rebudes per
l'alcalde de Mataró acompanyat de diverses autoritats.

El pas de la torxa per Mataró va tenir alguns dels 62 esportistes que el proper mes d'octubre
participaran dels Special Olympics. Esportistes de 3 entitats, el club FEM, el Fedamar i el ciutat de
Mataró de futbol sala. Uns esportistes que durant el recorregut van anar acompanyats des
diverses personalitats del món de l'esport local com Núria Martínez, Rosó Buch, Marta Bach,
Helena Lloret, Raquel Gonzalez, Isa Latorre, o de la cultura com el tenor Josep Fadó o l'actor Joan
Pera. Figures destacades de la capital del Maresme que remarcaven l'aposta que fa la capital pels
Special. Una de les entitats participants ha estat l'Escola de Vela.

Avui Lloret de Mar, demà Girona, dijous Figueres o divendres Granollers seran altres municipis
que acullin el pas de l torxa fins arribar el 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra, per
encendre el peveter d'un nous Jocs Special. L'onzena edició, sota el lema "El millor és qui ho
intenta", comptarà amb la participació de 1.500 esportistes de tot el món. Fins al moment, ja són
13 els països que han confirmat la seva assistència, entre els quals hi ha Bèlgica, Índia,
Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya.



http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/mataro-al-dia-continguts/capitol/connexio-torxa-special-olympics

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión - Local
25/09/2018

Connexió torxa Special Olympics

Europa Espanya Català

La torxa dels Special Olympics va passar ahir per Mataró. Cap a les 6 de la tarda arribava a la
capital del Maresme des del mar i des d'allà va fer un circuit pel centre de la ciutat fins a ser
rebuda per l'alcalde de Mataró davant del consistori. En allà es van fer els diversos parlaments.



http://www2.girona.cat/ca/noticies?p_p_auth=Q6vcQtYR&p_p_id=56_INSTANCE_9oNf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie w&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_9oNf_articleId=5889592&_56_INSTANCE_9oNf_groupId=11622&_56_INSTA NCE_9oNf_templateId=PLANTILLA_DETALL_NOTICIA&_56_INSTANCE_9oNf_redirect=http%3A%2F%2Fwww2.girona.cat%2Fca%2Fllistat

-noticies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_48oE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3

Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&_56_INSTANCE_9oNf_redirect_to_asset=true

Sección: Local
25/09/2018

La torxa dels Jocs Special Olympics 2018 arribarà
demà a Girona

Europa Espanya Català

La torxa dels Jocs Special Olympics 2018 arribarà demà a Girona. La flama sortirà del Pavelló
Municipal Girona-Fontajau a les 18 h i està previst que arribi a les 19 h a la plaça del Vi, on
l'esperarà l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. A l'acte hi participarà també el representant
territorial de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a Girona i regidor d'Educació i Esports de
l'Ajuntament de Girona, Josep Pujols.

En el recorregut per la ciutat, la torxa passarà per la rambla de Xavier Cugat, el pont de la Barca,
la rotonda de la Copa, el passeig de Canalejas, la plaça de la Independència, el carrer de Santa
Clara i el pont de Pedra. Diversos esportistes de les entitats Fundació Ramon Noguera, Fundació
Els Joncs i la Secció d'Esport Adaptat del GEiEG portaran la flama acompanyats per altres
membres d'associacions i clubs esportius de Girona. La colla gegantera Fal·lera Gironina serà
l'encarregada d'amenitzar el circuit de la flama.

Aquesta és l'onzena edició dels Jocs Special Olympics, que se celebren cada quatre anys. La
competició tindrà lloc enguany del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella i està previst
que hi participin uns 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual.



http://www.radioarenys.cat/noticia/membres_de_fedamar_porten_la_torxa_olimpica_dels_special_olympics

Sección: Actualidad / Última Hora
25/09/2018

Membres de FEDAMAR porten la torxa olímpica
dels Special Olympics

Europa Espanya Català
Autor: Gemma Roig, Mar Sànchez

Jugadors de l'equip FEDAMAR

Boet, conjunt de la Fundació Fedamar que treballa per la integració de persones

amb discapacitat física o intel·lectual, són els encarregats de dur la torxa

olímpica en els Special Olympics que es disputaran a La Seu d'Urgell i Andorra

la Vella entre el 4 i el 7 d'octubre.

1.500

esportistes procedents de 1.000 països disputaran els Special Olympics durant

els primers dies d'octubre. La torxa va arribar ahir a Mataró després de passar

per Badalona. Els relleus a Mataró els han fet els esportistes de Fedamar

acompanyats de membres d'altres entitats que han estat formats per parelles d'esportistes que
han

fet 100 metres cadascú. Enric Cervera, director esportiu de FEDAMAR, afirma que

aquesta és una manera d'implicar-se per donar protagonisme als jugadors de la

Fundació. Així mateix, diu que els esportistes viuen amb molta il·lusió aquest

esdeveniment.

Ahir

mateix, la torxa es va traslladar fins a Calella i, a partir d'ara, passarà per

diferents municipis que han estat seu dels Special Olympics. De fet, l'any

2014, Calella va acollir la desena edició d'aquests jocs. A aquesta nova edició, comptarà amb més
d'un

miler esportistes, entre els quals, n'hi haurà 36 de la Fundació Fedamar.

Com

dèiem, els Special Olympics donaran el tret de sortida el dia 4 d'octubre i

s'allargaran fins al dia 7 entre La Seu d'Urgell i Andorra.



https://www.ara.ad/societat/Carles-Puyol-participacio-Special-Olympics_0_2094990574.html

Sección: Nacional
25/09/2018

Carles Puyol també s'uneix a la crida per fomentar
la participació en els Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Ana

Al darrer espot promocional de l'esdeveniment l'exfutbolista intenta sense èxit fer una pirueta de
gimnàstica

L'exfutbolista del FC Barcelona, Carles Puyol, és el protagonista del darrer espot elaborat per
fomentar la participació als Special Olympics, que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell
i Andorra. Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica, que acaba amb la
locució del lema dels Special Olympics: 'El millor és qui ho intenta'.

Contingut relacionat

Batalla fa una crida als ciutadans a implicar-se en els Jocs Special Olympics

La torxa dels Jocs Special Olympics ja ha iniciat el camí fins a Andorra

Torra, Batalla i Marsol presenten els Jocs Special Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Etiquetes

Special Olympics



http://mataroaudiovisual.cat/noticia/esports/la-torxa-dels-special-olympics-no-est%C3%A0-sola-en-el-seu-pas-matar%C3%B3

Sección: Radio / Televisión - Comarcal
25/09/2018

La torxa dels Special Olympics no està sola en el
seu pas per Mataró

Europa Espanya Català
Autor: Francesc Andrés

Milers de persones van poder viure en directe el pas de la torxa del Special Olympics pel centre de
la capital del Maresme. Ho van fer ahir des de les 6 de la tarda i des de baix a mar, per enfilar el
centre de Mataró i arribar passades les 7 del vespre a l'Ajuntament on van ser rebudes per
l'alcalde de Mataró acompanyat de diverses autoritats.

El pas de la torxa per Mataró va tenir alguns dels 62 esportistes que el proper mes d'octubre
participaran dels Special Olympics. Esportistes de 3 entitats, el club FEM, el Fedamar i el ciutat de
Mataró de futbol sala. Uns esportistes que durant el recorregut van anar acompanyats des
diverses personalitats del món de l'esport local com Núria Martínez, Rosó Buch, Marta Bach,
Helena Lloret, Raquel Gonzalez, Isa Latorre, o de la cultura com el tenor Josep Fadó o l'actor Joan
Pera. Figures destacades de la capital del Maresme que remarcaven l'aposta que fa la capital pels
Special. Una de les entitats participants ha estat l'Escola de Vela.

Avui Lloret de Mar, demà Girona, dijous Figueres o divendres Granollers seran altres municipis
que acullin el pas de l torxa fins arribar el 3 d'octubre a la Seu d'Urgell i el 4 a Andorra, per
encendre el peveter d'un nous Jocs Special. L'onzena edició, sota el lema "El millor és qui ho
intenta", comptarà amb la participació de 1.500 esportistes de tot el món. Fins al moment, ja són
13 els països que han confirmat la seva assistència, entre els quals hi ha Bèlgica, Índia,
Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya.

Informa: F.Andrés/ JM.Spà/ C.Mora/ M.Rodríguez/ J.Monfort



https://www.sport.es/es/noticias/xarxa-esports-locals/special-olympics-catalunya-campio-7054208?utm_source=rss-noticias&utm_medium=fe ed&utm_campaign=xarxa-esports-locals

Sección: Actualidad / Última Hora
25/09/2018

Special Olympics Catalunya, campió

Europa Ucraïna Anglès
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LA RADIOGRAFIA DE 3a DIVISIÓ

El davanter va deixar
empremta en la
primera etapa al
conjunt riberenc però
no va ser fins a la

darrera jornada que va poder tornar
tota l’estima rebuda per part de l’afició
amb un doblet per aconseguir el triomf
contra la Pobla.

SALINAS
L’HOSPITALET

LA FIGURA

pals
va fer el Vilafranca en
l’empat contra la Fundació
Grama. Rosillo (2), Oribe i

Sierra van topar amb el pal; Díez també
va rematar al pal però la seva acció va
acabar sent gol.

4 
LA DADA

�
ALCARAZ
(HORTA)

LA VALORACIÓ

LES XIFRES
TRIOMFS
del Castelldefels en la lliga; és
l’únic equip que encara no ha

guanyat.

0
Els equips
de la part
baixa s’han
posat les

piles i han
comprimit la
classificació amb la
zona mitjana. Ningú
es pot adormir
perquè pot caure en
zona de descens.

Que el
Vilafranca i
el
Castelldefels

no obtinguin
recompensa té un
punt de mala sort.
Cap dels dos equips
mereix ser a hores
d’ara en la zona de
descens.

�
VIALE

(LLAGOSTERA)

�
CANAL

(FIGUERES)

�
PASTELLS

(GRANOLLERS)

�
DAVID LÓPEZ
(MARTINENC)

�
DÍEZ

(VILAFRANCA)

�
CÁRDENAS

(PRAT)

�
ÑITO

(FE GRAMA)

�
SALINAS

(L’HOSPITALET)

�
DOMI

(HORTA)

�
ELHADJI

(SANT ANDREU)

VICTÒRIA
a domicili en els deu partits: la
que va aconseguir el Sants als

Canyars (1-2).

1
GOLS
ha fet Sergi Pastells (Grano-
llers) en la seva temporada

més prolífica de cara a gol.

3

El treball, l’esforç i la cons-
tància solen acabar tenint
recompensa a la llarga, i ai-
xò és el que va obtenir el Fi-
gueres el cap de setmana
passat amb la victòria con-
tra el Santboià (2-0). Va
ser tot just el primer triomf
del curs dels figuerencs a
Vilatenim, després de dos
empats (sense gols contra
l’Europa i el Castelldefels) i
una derrota (0-1 amb el
Prat) que van generar una
tensa espera. Però diu-
menge tot això es va aca-
bar amb un triomf plàcid
que es va resoldre per la via
ràpida, amb dos gols en els
primers 20 minuts que van
fer decantar el partit a fa-
vor dels figuerencs. El pri-
mer, tot just en el minut 3,
va ser obra d’Albert Canal,
que va obrir la llauna amb
el cap i va aplanar el camí
perquè Vilatenim pogués
cantar victòria per primer
cop aquesta temporada.

“Ja tocava guanyar a ca-
sa, en els primers partits
vam competir sempre, pe-
rò ens va faltar el gol i el
triomf se’ns resistia. Per
sort diumenge es va acabar
i, a més, vam poder deixar
la porteria a zero, que sem-
pre és important. Tret del
partit contra l’Horta [der-
rota per 3-1 en el debut de
lliga], com a màxim ha-
víem rebut un gol en con-
tra, i ens fa feliços ser con-
sistents al darrere, com
també millorar l’olfacte go-

lejador”, explica Canal,
que és la segona tempora-
da que és a la Unió (el curs
passat va disputar 2.256
minuts en 28 partits i va
marcar quatre gols) i tam-
bé es mostra satisfet des del
punt de vista personal: “Tot

el que sigui sumar i aportar
a l’equip és bo, sempre
s’agraeix poder ajudar.”

Sense mirar el passat
Després d’aquesta prime-
ra victòria a casa, el con-
junt dirigit per Joan Este-

va té clar que ha de conti-
nuar engreixant els núme-
ros com a local per no pas-
sar-ho tan malament a ca-
sa com el curs passat, en la
que va ser la pitjor tempo-
rada del club a Vilatenim
des de la refundació. “Vo-

lem fer-ho més bé tant per
nosaltres com per l’afició,
perquè s’enganxi a l’equip.
Tenim una bona plantilla i
fem un bon joc, i hem d’in-
tentar no deixar escapar
punts a Vilatenim”, conti-
nua Canal, que ja pensa en
el partit al camp del Reus
de diumenge que ve (a les
18 h). “Tot el que puguem
sumar ara és bo per no ha-
ver de patir després. Tots
els equips que no tinguin
l’objectiu de pujar volem
assolir la salvació al més
aviat possible i no quedar-
nos en el grup de sota, i tot
el que vingui després serà
bo.”, conclou. ■

Eduard Ciurana
FIGUERES

Vilatenim ja somriu

3a divisió. Després de dos empats i una derrota en els tres primers partits a casa, el Figueres va
aconseguir la primera victòria del curs davant de la seva afició contra el Santboià (2-0) i agafa moral

El Figueres, celebrant un gol contra el Santboià ■ JOAN SABATER

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Per millorar

La temporada
passada la Unió
va firmar els
pitjors números a
casa des de la
refundació

“Volem fer-ho més
bé a casa que l’any
passat, per nosaltres
i per l’afició, perquè
s’enganxi a l’equip”
Albert Canal
CENTRAL DEL FIGUERES

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les reaccions

“Ja tocava guanyar
a casa; en els primers
partits vam competir
sempre, però ens va
faltar el gol i el triomf
se’ns resistia. Per sort
es va acabar”

2a DIVISIÓ B
Nahuel Ferraresi ar-
riba a Girona. El cen-
tral veneçolà va arribar
ahir a Catalunya i avui
ja s’entrenarà amb els
seus nous companys
del Peralada. Cedit pel
Torque d’Uruguai, Na-
huel Ferraresi és un jo-
ve defensa de 19 anys
que ha de permetre a
l’equip que dirigeix
Chicho fer un pas en-
davant. ■

SELECCIÓ
La FCF vol jugar en
una data FIFA. La Fe-
deració Catalana de
Futbol (FCF), amb
Joan Soteras com a
nou president, té clar
que la fórmula del par-
tit de Nadal de la se-
lecció de Catalunya és
una fórmula esgotada
i, aprofitant la major
sintonia amb la federa-
ció espanyola, vol de-
manar poder jugar un
amistós en data FIFA.
La selecció basca ja ho
podrà fer en l’aturada
del 12, 13 i 14 d’octu-
bre. ■

CHAMPIONS FEM.
El Barça es juga mitja
temporada. El Barça
femení juga aquesta
tarda la tornada de
l’eliminatòria dels
32ns de final contra el
Kazygurt del Kazakhs-
tan. En l’anada, el re-
sultat va ser un sorpre-
nent 3-1 i ara el Barça
està obligat a remun-
tar si no vol quedar fo-
ra massa d’hora. ■

3a DIVISIÓ
La Unió, amb els Spe-
cial Olympics. Una re-
presentació del Figue-
res acompanyarà la
torxa dels Special
Olympics en el seu pas
per la ciutat aquest di-
jous a les 6 de la tarda.
Els Special Olympics
es disputaran del 4 al 7
d’octubre a la Seu
d’Urgell. ■

BREUS

Ferraresi va visitar
l’estadi de Montilivi ■ G.

Golejadors
NOM EQUIP PART. GOLS MITJ.

Joel Marín Pobla de Maf. 7 5  0.71

Mario Cantí Sants 6 3  0.50

Ton Ripoll L'Hospitalet 6 3  0.50

Kevin St. Cristòfor 6 3  0.50

S. Navarro Sants 7 3  0.43

Vilanova Figueres 7 3  0.43

Forgas Reus B 7 3  0.43

Pastells Granollers 7 3  0.43

Gaixas Reus B 2 2  1.00

Porters
NOM EQUIP PART. GOLS MITJ.

Andres Prat 7 0  0

Aliaga L'Hospitalet 6 1  0.17

Ortega Terrassa 7 4  0.57

Marcos Llagostera 7 4  0.57

Álvaro Granollers 5 4  0.80

Aroca Figueres 6 5  0.83

Miguel Vilafranca 4 4  1.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les estadístiques



PÀDEL
ASCENS A 
PRIMERA

La selecció 
catalana ha 
aconseguit 
un ascens 
en categoria 
masculina i una 
quarta posició 
en categoria 
femenina en 
el Campionat 
d’Espanya 
de Seleccions 
Autonòmiques 
de Menors. 
El combinat 
català masculí 
s’imposava en la 
final de Segona a 
Extremadura per 
2 a 1.

TENNIS
EL FUTUR,  
A SABADELL 
En marxa la 26ª 
edició de l’Open 
Ciutat de Sabadell 
que reuneix al 
club vallesà 
algunes de les 
raquetes del 
futur. Oriol Roca, 
Carlos Boluda o 
Javier Barranco 
són alguns dels 
favorits a la 
victòria. Les finals 
es disputaran 
diumenge.

NATACIÓ
TRAVESSIA 
PORT 
TARRAGONA
Aquest dissabte 
es disputarà la 
92ª edició de la 
Travessia del Port 
de Tarragona, 
la més antiga 
de l’estat. 
L’emblemàtica 
prova recorrerà 
el Moll de Costa 
fins la Marina Port 
Tarraco amb dues 
distàncies de 1.000 
i 2.000 metres.

ESPORT 
LOCAL

ů El club de la Noguera  

afronta aquest cap de setma-

na una nova participació a la se-

gona competició continental en 

què fa tres temporades va arrib-

ar ins als quarts de inal. Amb un 

trident format per la presiden-

ta i capitana del club, Anna Bis-

carri, juntament amb Svetlana 

Bakhtina i Natalya Prosvirnina, 

TENNIS TAULA  Ź ETTU CUP 

El Balaguer Villart  
Logístic torna a Europa

l’equip lleidatà es desplaça a Hill-

erød (Dinamarca) per enfrontar-

se al conjunt amitrió, al Lybrae 

Heerlen holandès i al Rapid Lu-

zern suís. L’objectiu del Balaguer 

Villart Logístic, únic equip femení 

català que juga a Europa aquesta 

temporada, és ocupar una de les 

dues primeres places i classiicar-

se per a la següent fase.

A
quest cap de setmana 

arrenca la màxima cate-

goria masculina amb 21 

equips, un més que la passada 

temporada. La fase prèvia s’ha 

dividit en tres grups, amb la in-

tenció de reduir la càrrega de par-

tits i alhora encabir un equip més. 

L’altra gran novetat d’aquest curs 

serà el Quebrantahuesos ara-

gonès, que s’afegeix a les compe-

ticions catalanes per a la tempo-

rada 2018/19.

Al grup A hi jugaran el campió, el 

RC Sitges, el CEU barceloní, el CR 

Tarragona, el CR Torroella, el CRS 

Granollers, el CN Poble Nou B i el 

FC Barcelona Grana. Al grup B hi 

iguren, el sots campió, el Químic 

ER, el FC Barcelona Blau, el Man-

resa RC, el Sant Cugat B, el CRC 

Terrassa, l’RC Mataró i l’RC Bada-

lona. Mentre que al C hi participen 

l’INEF Lleida, el Gòtics RC, l’Osona 

RC, que substitueix el GEiEG que 

hi ha renunciat, el Garrotxa-Ban-

yoles, el Sabadell RC, el CRUC de 

Castelldefels i l’equip aragonès 

RUGBI Ź DIVISIÓ D’HONOR CATALANA VUELING

Comença l’espectacle 
del rugbi català

dels Quebrantahuesos RC.

Els 21 equips jugaran sis partits 

cadascun, repartits en els tres 

grups, competint per intentar 

acabar entre els quatre primers 

de cada grup i classiicar-se per 

a la fase inal de la competició 

que estarà formada pels dotze 

millors conjunts. La fase inal de 

la DHC constarà d’una fase regu-

lar a una sola volta i després co-

mençaran els play-ofs.

La passada temporada, el Quí-

mic va guanyar el Gòtics en se-

miinals. L’altre inalista va ser el 

Sitges imposant-se a l’INEF de 

Lleida. A la inal, jugada al camp 

de la Foixarda, els del Garraf van 

ser superiors i es van proclamar 

campions.

Pel que fa a la màxima catego-

ria femenina, la Divisió d’Honor 

Kopparberg, començarà el 7 

d’octubre amb la fase prèvia.

Les competicions organitzades 

per la Federació Catalana re-

gistren aquesta temporada un 

rècord en el nombre d’equips. Per 

primera vegada en la història del 

rugbi a Catalunya s’han inscrit un 

total de 130 conjunts a les moda-

litats de Sènior masculí i femení, 

Sots-18, Sots-16 i Sots-14. En total 

són setze equips més que el curs 

passat.

El rugbi català va viure el 8 de se-

tembre la primera gran cita del 

curs, la primera edició de la inal 

de la Supercopa Catalana Vue-

ling. A Olot, al camp del Garrotxa 

RC entre la Santboiana i el Ba-

rça Rugby es van veure les cares 

amb victòria inal per al conjunt 

blaugrana per 17 a 21. Un partit 

que també es va poder seguir per  

La Xarxa.

El RC Sitges, campió de la DHM la temporada passada // JAUME ANDREU

Un cop es 
deineixin 
els playofs, 
la Xarxa TV 
tornarà a oferir 
el desenllaç 

VELA 

Campionat Catalunya J70
Nauticescala 3, liderat pel campió del món de la classe Europe 
i regatista oceànic, Gerard Marín, va adjudicar-se el títol. 
La tripulació guanyadora la completaven Carlos Manera, 
Alex Cerdán, Elisa Corrochano i el subcampió d’Espanya de 
catamarans classe A, Marc Verdaguer.

CURSES D’ORIENTACIÓ 

Campionat de Catalunya a Aiguafreda
La pista de Can Bellit va acollir el Campionat de Catalunya de curses 
d’orientació en la modalitat de relleus. Les guanyadores en categoria 
femenina sènior van ser Joana Martí, Laura Baus i Marta Bruns, de 
l’equip Aligots de Girona. En sèniors masculins, van imposar-se Lleí Viles, 
Pol Ràfols i Pau Llorens, del Club Orientació Berguedà.

LA XARXA

ů Catalunya va imposar-se 

al Trofeu Internacional Ciutat 

de Barcelona de futbol sala que 

es va disputar el passat cap de 

setmana a les instal•lacions del 

CEM Mundet de Barcelona. La 

prestigiosa cita de futbol a 5 

per a persones amb discapaci-

tat intel•lectual va comptar en 

aquesta novena edició amb tres 

equips convidats; Special Olym-

ESPORT ADAPTAT  Ź FUTBOL SALA 

Special Olympics  
Catalunya, campió

pics Madrid, U.S. PERTUIS de 

França i Albion in the Communi-

ty Brighton de la Premier League 

anglesa. Special Olympics Cata-

lunya i la Federació ACELL han 

organitzat un any més una com-

petició  que compleix l’objectiu 

de fomentar l’esport i el lleure 

entre les persones amb dis-

capacitat intel•lectual com una 

via d’integració social.
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MARICEL BLANCH

EL CASTELROY SUPERA AL VPC SUB-18

Andorra la Vella q El VPC Andorra sub-18 va perdre ahir contra el 

prestigiós equip irlandès Castelroy Rugby College. En aquest partit 

amistós, molt important per a la base de l’equip, els visitants, que tenien 

un nivell molt fort, van aconseguir nou assajos.

breus

Brasil torna a Andorra 
el primer resultat

Andorra perd per 0 a 
3 contra Turquia

Puyol fa una crida 
a la participació

ESCACS 3La selecció de Brasil va 
vèncer ahir per 0 a 4 a la selecció 
andorrana que està disputant les 
Olimpíades Batumi. Òscar de la 
Riva, Robert Alomà, Raul Garcia 
i Luke Christopher no van tenir 
oportunitat contra Rafael Leitao, 
Alexandr Fier, Luis Paulo Supi i 
Felipe de Cresce El Debs.

FUTBOL 3La selecció femenina sub-
18 va perdre ahir contra Turquia  el 
darrer partit del classificatori euro-
peu que s’estava disputant a Portu-
gal. Montse Sánchez, seleccionado-
ra nacional, va explicar que «vam 
fer una segona molt bona part» i 
que «hem de jugar tancades al dar-
rere i treballar molt intensament, 
hem anat de menys a més». 

SPECIAL OLYMPICS 3L’exfutbolista 
del FC Barcelona, Carles Puyol, és el 
protagonista del darrer espot ela-
borat per fomentar la participació 
en els Special Olympics. Al vídeo, 
Puyol intenta sense èxit fer una 
pirueta de gimnàstica, que acaba 
amb la locució del lema El millor és 
qui ho intenta.

MARICEL BLANCH

33 Foto de família durant la presentació de les equipacions, ahir. 

D
esprés de l’anunci de Va-
llbanc que ampliaven 
l’acord de col·laboració 
amb l’FC Santa Coloma i 

el patrocini també a la base, ahir es 
van presentar a l’Estadi Comunal 
les noves equipacions. 

Durant la presentació es van 
dur a terme entrenaments de totes 
les categories de la base. Concreta-
ment, hi va haver membres de les 

La base del Vallbanc ja 
vesteix com el primer equip

dues entitats, així com jugadors del 
primer equip i de la base. L’acord de 
col·laboració beneficia més de 100 
joves i permetrà seguir impulsant la 
formació dels futbolistes. En aquest 
sentit, la base del Vallbanc és una 
de les més importants del Principat. 

«Per a l’entitat bancària, aquest 
acord segueix la línia estratègica de 
promoció de l’esport i aporta valors 
positius a les accions pedagògiques 
a Andorra», va comentar l’entitat en 
un comunicat. H

M. L-E. 

ANDORRA LA VELLA

FUTBOL 3 BASE

L’equip presenta les noves equipacions després 
d’ampliar l’acord de patrocini amb l’entitat bancària
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Carles Puyol mostra la seva faceta més solidària
amb els Special Olympics

Europa Espanya Català

Els Jocs Special Olympics 2018 han estrenat el seu tradicional espot amb una cara ben coneguda:
l'excapità blaugrana Carles Puyol.

El vídeo també està protagonitzat per l' Àngela Mora , gimnasta que participarà als Special
Olympics 2018 que se celebraran del 4 al 7 d'octubre entre la Seu d'Urgell i Andorra la Vella.
L'espot també reivindica el territori lleidatà que acollirà part dels Jocs, ja que tant l'Àngela com en
Carles són de Lleida.

Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica. Però l'esforç de l'exfutbolista és
aplaudit per l'Àngela Mora, qui ensenya a en Carles Puyol a fer exercicis de gimnàstica mentre es
tanca el vídeo amb la cançó "Caminem lluny" de Doctor Prats, els quals han cedit els drets als
Special Olympics, i la locució d'Òscar Dalmau del lema d'aquesta edició dels Jocs: "El millor és qui
ho intenta".

"El millor és qui ho intenta" és el mecanisme a través del qual els Jocs Special Olympics 2018
volen destacar la importància de les persones que "intenten" emprendre accions malgrat les pors o
les dificultats.

En declaracions del president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau: "Intentar-ho és creure
en un mateix, és sortir de la zona de confort i lluitar contra el no puc, és l'espurna que ens fa
avançar cap a l'èxit".

Carles Puyol ja havia col·laborat anteriorment amb els Jocs Special Olympics de l'any 2014. Va ser
l'encarregat de fer l'últim relleu abans de l'encesa del peveter. De la mateixa manera, la
reconeguda agència de publicitat Ogilvy Barcelona s'ha encarregat de dissenyar la idea de l'espot,
tal i com ha fet en anys anteriors. La producció del vídeo ha anat a càrrec de la productora Zoopa i
el realitzador Diego Amela.

SPECIAL OLYMPICS

Els Special Olympics són un dels esdeveniments esportius més importants per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se celebra un cop cada 4 anys, des de l'any 1988, i s'han celebrat
periòdicament en terres catalanes.

Aquesta és l'11a edició, que es disputarà a Andorra i la Seu d'Urgell del 4 al 7 d'octubre sota el
lema "El millor és qui ho intenta". Hi participen 1.500 esportistes de tot el món. Fins al moment, ja
són 13 els països que han confirmat la seva assistència, entre els quals hi ha Bèlgica, Índia,
Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya.
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La Seu convida els veïns a viure amb intensitat els
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

L'Ajuntament de la Seu ha fet una crida a la població perquè s'impliqui i visqui en primera persona
els Jocs Special Olympics que se celebraran del quatre al set d'octubre a la capital alt-urgellenca i
Andorra. Respecte al volum d'esportistes i acompanyants que s'instal·laran a la Seu durant quatre
dies, l'alcalde, Albert Batalla, ha remarcat que «més enllà de l'impacte esportiu i econòmic que
representen, l'impacte que més repercutirà a la ciutat és el social perquè comportarà canviar la
mirada i esdevenir una ciutat més solidària i integradora... La lliçó que ens donaran tots aquests
atletes serà la millor petjada que deixaran aquests Jocs a la Seu d'Urgell ». La Seu compta amb
un total de 537 voluntaris, dels quals 160 són alumnes del programa Aprenentatge i Servei de
l'institut Joan Brudieu, de l'institut la Valira, del col·legi La Salle, i del Pla de Transició al Treball.
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Carles Puyol muestra su faceta más solidaria con
los Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Los Juegos Special Olympics 2018 han estrenado su tradicional spot con una cara bien conocida:
el ex capitán azulgrana Carles Puyol.

El vídeo también está protagonizado por la Àngela Mora, gimnasta que participará en los Special
Olympics 2018 que se celebrarán del 4 al 7 de octubre entre la Seu d'Urgell y Andorra la Vella. El
spot también reivindica el territorio leridano que acogerá parte de los Juegos, ya que tanto Ángela
como Carlos son de Lleida.

En el vídeo, Puyol intenta sin éxito hacer una pirueta de gimnasia. Pero el esfuerzo del ex
futbolista es aplaudido por Ángela Mora, quien enseña a Carles Puyol a hacer ejercicios de
gimnasia mientras se cierra el vídeo con la canción "Caminamos lejos" de Doctor Prats, que han
cedido los derechos a Special Olympics, y la locución de Òscar Dalmau del lema de esta edición
de los Juegos: "lo mejor es que lo intenta".

"Lo mejor es que lo intenta" es el mecanismo a través del cual los Juegos Special Olympics 2018
quieren destacar la importancia de las personas que "intentan" emprender acciones pesar los
miedos o las dificultades.

En declaraciones del presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau: "Intentarlo es creer
en uno mismo, es salir de la zona de confort y luchar contra el no puedo, es la chispa que nos
hace avanzar hacia el éxito" .

Carles Puyol ya había colaborado anteriormente con los Juegos Special Olympics del año 2014.
Fue el encargado de hacer el último relevo antes del encendido del pebetero. Del mismo modo, la
reconocida agencia de publicidad Ogilvy Barcelona se ha encargado de diseñar la idea del spot,
tal y como ha hecho en años anteriores. La producción del vídeo ha corrido a cargo de la
productora Zoopa y el realizador Diego Amela.

SPECIAL OLYMPICS

Los Special Olympics son uno de los acontecimientos deportivos más importantes para las
personas con discapacidad intelectual. Se celebra una vez cada 4 años, desde el año 1988, y se
han celebrado periódicamente en tierras catalanas.

Esta es la 11ª edición, que se disputará en Andorra y la Seu de Urgell del 4 al 7 de octubre bajo el
lema "Lo mejor es que lo intenta". Participan 1.500 deportistas de todo el mundo. Hasta el
momento, ya son 13 los países que han confirmado su asistencia, entre ellos Bélgica, India,
Dinamarca, Finlandia, Portugal y Alemania.
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El matí de Catalunya Ràdio entrevista Damià
Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat

Europa Espanya Català

Dijous, 27 de setembre, a les 8.30, a " El matí de Catalunya Ràdio ", Mònica Terribas entrevistarà
Damià Calvet , conseller de Territori i Sostenibilitat.

L'entrevista es farà en directe a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio de Barcelona.

Després de l'entrevista, a les 9.00, tindrà lloc la tertúlia mensual que el programa fa amb diputats i
regidors joves, amb la participació de Pol Gibert (PSC), David Cid (Catalunya en Comú Podem),
Carles Jiménez (PPC), Sònia Sierra (Ciutadans), Maria Sirvent (CUP), Raquel Sans (ERC) i
Aurora Madaula (Junts per Catalunya).

A partir de les 10.00, la tertúlia esportiva inclourà dues entrevistes telefòniques amb Gerard
Figueras , secretari general de l'Esport de la Generalitat, i Sergi Grimau , president de Special
Olympics Catalunya, per comentar els Jocs que tindran lloc a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell
entre els dies 4 i 7 d'octubre.

"El matí de Catalunya Ràdio" s'emet de dilluns a divendres de sis del matí a una del migdia.
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El tierno espot de los Special Olympics que
protagoniza Puyol

Europa Espanya Espanyol

Los juegos del colectivo de personas con discapacidad intelectual se celebra del 4 al 7 de octubre
en La Seu d'Urgell y Andorra la Vella

El exfutbolista del Barça Carles Puyol, en el espot de los Jocs Special Olympics 18 /

JOCS SPECIAL OLYMPICS 18

El excapitán del Barça Carles Puyol es el protagonista del espot oficial de los Jocs Special
Olympics 2018 , que se celebran del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell y Andorra la Vella . El
audiovisual lleva el título del lema de los juegos, 'Millor qui ho intenta' (Mejor quien lo intenta). En
el clip el exfutbolista azulgrana comparte protagonismo con la gimnasta leridana Àngela Mora en el
anuncio rodado en las instalaciones del INEFC (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya).

El espot, que se vió por primera vez el 18 de septiembre en el acto de presentación de los juegos
en el Palau de la Generalitat y se puede ver en varios canales de televisión, muestra a Puyol
intentando una pirueta de gimnasia con un aro. Lejos de conseguirlo, la imagen posterior enseña a
Mora aplaudiendo al exfutbolista por haberlo intentado en una tierna escena. En la posterior toma
se puede ver a la gimnasta enseñando un movimiento a Puyol.

El evento deportivo más importante del colectivo de personas con discapacidad intelectual
congregará a más de 1.500 deportistas de 13 países distintos durante cuatro días.
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Carles Puyol protagoniza el espot de los Jocs
Special Olympics 18

Europa Espanya Espanyol



La primavera i el final d’estiu de
calor que ha viscut la Cerdanya,
sense gelades primerenques, ha
propiciat la recuperació i fins i tot
avançament de la collita de poma,
que en els últims anys s’ha evi-
denciat com un cultiu alternatiu
vàlid al dels prats de dall i cereals
a la vall. La collita s’ha avançat
unes setmanes amb un gran èxit
pel que fa a les quantitats i la qua-
litat en explotacions agrícoles
com cal Gintó de Mosoll, a Das, o
Agronèfol, a Nèfol, al terme de
Bellver. 

Si bé la collita de poma es fa ge-
neralment el mes d’octubre,
aquest any els agricultors ja han
començat a treure els fruits de les
plantacions. Ho fan, a més, com-
provant que aquest any la collita
serà molt bona, amb un volum
que assolirà a cal Gintó, per exem-
ple, els 15.000 quilos per hectàrea.
L’any passat les gelades durant
l’etapa de floració dels arbres van
malmetre la collita, de manera
que aquesta campanya ha estat
especialment ben rebuda pels
nous emprenedors de la fruita de
muntanya a la vall. El responsable
de cal Gintó, Jordi Pont, ha argu-
mentat que la seva esperança és
continuar fent créixer la produc-
ció seguint l’exemple del mateix
cultiu als Alps d’Itàlia, on se situa
entre els 25.000 i els 40.000 quilos
per hectàrea i any. 

L’augment d’aquest cultiu a la
Cerdanya es constata amb el crei-
xement d’aquesta explotació de
Das, que l’any 2014 va arrancar

amb mitja hectàrea i que actual-
ment ja en suma dues. La previsió
dels seus propietaris és de poder
créixer fins a les tres hectàrees de
poma de muntanya. Aquesta pro-
ducció es destina al mercat local
i, també, al de l’àrea metropolita-

na o al Vallès a través de parades
de mercat i fruiteries. La tempo-
rada de la collita s’allargarà fins al
mes de novembre amb les varie-
tats més tardanes. Les explota-
cions cerdanes formen part de la
Cooperativa Biolord. 

ACN/M.S. DAS

El bon temps propicia la recuperació
de la collita de poma  a la Cerdanya

ACN

La collita de la poma pirinenca a cal Gintó de Mosoll aquest any

L’Ajuntament de la Seu ha fet
una crida a la població perquè
s’impliqui i visqui en primera per-
sona els Jocs Special Olympics
que se celebraran del quatre al set
d’octubre a la capital alt-urgellen-
ca i Andorra. Respecte al volum
d’esportistes i acompanyants que
s’instal·laran a la Seu durant qua-
tre dies, l’alcalde, Albert Batalla,
ha remarcat que «més enllà de
l’impacte esportiu i econòmic que
representen, l’impacte que més
repercutirà a la ciutat és el social
perquè comportarà canviar la mi-
rada i esdevenir una ciutat més
solidària i integradora... La lliçó
que ens donaran tots aquests at-
letes serà la millor petjada que
deixaran aquests Jocs a la Seu
d’Urgell». La Seu compta amb un
total de 537 voluntaris, dels quals
160 són alumnes del programa
Aprenentatge i Servei de l’institut
Joan Brudieu, de l’institut la Vali-
ra, del col·legi La Salle, i del Pla de
Transició al Treball.

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La Seu convida els
veïns a viure amb
intensitat els Jocs
Special Olympics
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La Flama dels Special Olympics, en imatges

Europa Espanya Català
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Carles Puyol, protagonista del darrer espot dels
Special Olympics

Europa Espanya Català

S'uneix així a la crida a la participació dels Jocs a la Seu d'Urgell i Andorra.

Els Jocs Special Olymics 2018 han estrenat el seu tradicional espot, que en ocasions anteriors
havia comptat amb la participació d'esportistes com Leo Messi, Carles Piqué, Ona Carbonell i Luís
Suárez. El protagonista de l'edició d'enguany és l'excapità Blaugrana Carles Puyol.

El vídeo també està protagonitzat per l'Àngela Mora, gimnasta que participarà als Special
Olympcis 2018 que se celebraran del 4 al 7 d'octubre entre la Seu d'Urgell i Andorra la Vella.
L'espot també reivindica el territori lleidatà que acollirà part dels Jocs, ja que tant l'Àngela com en
Carles són de Lleida.

Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica. Però l'esforç de l'exfutbolista és
aplaudit per l'Àngela Mora, qui ensenya a en Carles Puyol a fer exercicis de gimnàstica mentre es
tanca el vídeo amb la cançó "Caminem lluny" de Doctor Prats, els quals han cedit els drets als
Special Olympics, i la locució d'Òscar Dalmau del lema d'aquesta edició dels Jocs: "El millor és qui
ho intenta".

"El millor és qui ho intenta" és el mecanisme a través del qual els Jocs Special Olympics 2018
volen destacar la importància de les persones que "intenten" emprendre accions malgrat les pors o
les dificultats. En declaracions del president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau:
"Intentar-ho és creure en un mateix, és sortir de la zona de confort i lluitar contra el no puc, és
l'espurna que ens fa avançar cap a l'èxit".

Carles Puyol ja havia collaborat anteriorment amb els Jocs Special Olympics de l'any 2014. Va ser
l'encarregat de fer l'últim relleu abans de l'encesa del peveter. De la mateixa manera, la
reconeguda agència de publicitat Ogilvy Barcelona s'ha encarregat de dissenyar la idea de l'espot,
tal i com ha fet en anys anteriors. La producció del vídeo ha anat a càrrec de la productora Zoopa i
el realitzador Diego Amela.

Els Special Olympics són un dels esdeveniments esportius més importants per a les persones amb
discapacitat intellectual. Se celebra un cop cada 4 anys, des de l'any 1988, i s'han celebrat
periòdicament en terres catalanes.

Aquesta és l'11a edició, que es disputarà a Andorra i la Seu d'Urgell del 4 al 7 d'octubre sota el
lema "El millor és qui ho intenta". Hi participen 1.500 esportistes de tot el món. Fins al moment, ja
són 13 els països que han confirmat la seva assistència, entre els quals hi ha Bèlgica, Índia,
Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya
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Una vintena d'esportistes amb discapacitat
intel·lectual porten la torxa dels Special a Lloret

Europa Espanya Català

Imatge: La torxa olímpica arriba a la plaça de la Vila | Font: Ajuntament de Lloret de Mar Arxiu de
so: Jaume Dulsat, Sergi Grimau, Marina Gómez i Xavier Manresa

http://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/talls_veu/2018/09/26092018-jaume-dulsat-sergi-grimau-m
arina-gomez-xavier-manresa-torxa.mp3 Podcast: Download (Duration: 0:33 - 765.7KB)

Lloret de Mar ha vist passar pels seus carrers una torxa d'il·lusions, sentiments i voluntat, la dels
Special Olympics.

Aquest dimarts a la tarda, els carrers de la vila han acollit la passada de la torxa, un dels actes
previs a la competició que es durà a terme del 4 al 7 d'octubre a La Seu d'Urgell i Andorra La
Vella.

Marc Muniesa col·laborant amb els Special Olympics

Els protagonistes han estat una vintena d'esportistes amb discapacitat intel·lectual. Han comptat
amb l'acompanyament de diferents regidors de l'ajuntament i esportistes locals com el futbolista
del Girona Marc Muniesa, els atletes Àngel Mullera, Jonathan Romeo i Laia Prieto, la patinadora
Clàudia Terrades, el triatleta Rubén Aragón i el jove futbolista del cadet del Barça, Miki Juanola.

Plegats han recorregut els carrers del nucli antic, des de la plaça Pere Torrent a la plaça de la Vila,
on s'ha encès el peveter amb el foc de la torxa. L'alcalde, Jaume Dulsat, agraeix la presència
d'aquests esportistes lloretencs i considera que és important que participin en aquests actes.

Durant els parlaments, un dels lemes més repetits ha estat "caminem junts" , un dels valors que es
volen transmetre amb aquests jocs, segonsel president d'Special Olympics Catalunya, Sergi
Grimau.

Àngel Mullera col·laborant amb els Special Olympics

L' onzena edició dels Special Olympics preveu reunir prop de 3.000 persones , entre esportistes,
tècnics, voluntaris i acompanyants, tal com ha explicat la presidenta d'ACELL, la federació
catalana d'esports per a disminuïts psíquics, Marina Gómez.

Els Special Olympics compten amb el suport d'Aspronis. Una de les entitats que forma part de la
fundació és el Club Esportiu El Vilar. El seu president, Xavier Manresa, destaca que treballen al
llarg de l'any per donar una feina als seus membres, facilitar la seva independència i potenciar la
pràctica esportiva en diferents modalitats.

Lloret de Mar té un lligam especial amb els Special Olympics. Recordem que la vila va ser la seu,
l'any 2006, de la vuitena edició d'aquests jocs.
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La Torxa dels Special Olympics arriba a Barcelona

Europa Espanya Català

SPECIAL OLYMPICS '18

Suport de la Diputació als Mundials de Pilota 2018 BARCELONA 2018

Inauguració de la remodelació del camp de futbol de Vinçó LA TORRE DE CLARAMUNT

Cursa i Caminada popular CALDES DE MONTBUI

Presentació del World Tour de Bàdminton BARCELONA

The Cup, torneig de futbol juvenil SANT POL DE MAR

Per veure tot el recull de notícies esportives cliqueu aquí . Destacats
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Només de començar la
compareixença de premsa
prèvia al partit contra el
Betis, Eusebio Sacristán
va destacar el bon moment
que passa el Girona, sisè
classificat després de su-
mar set punts dels últims
nou en la lliga i amb el colo-
fó de l’últim empat al Camp
Nou (2-2). En aquest sen-
tit, el tècnic també va re-
marcar la importància de
continuar concentrats en
els dos partits que falten
per acabar la setmana, co-
mençant pel del Betis avui
a Montilivi. “El resultat del
Camp Nou ens reafirma en
autoestima i confiança. Es-
tem en un bon moment
anímic, però ara ve un altre
rival complicat, com tots
els de primera divisió, i
haurem de fer les coses
molt bé per sumar els tres
punts”, va explicar Euse-
bio, que va desgranar algu-
nes de les virtuts que veu al
conjunt dirigit per Quique
Setién. “El Betis és un
equip molt atrevit, amb ju-
gadors de molta qualitat i
amb una proposta de joc
molt ofensiva, és domina-
dor en la majoria de partits
i haurem de contrarestar
tot el seu potencial mos-

trant el millor de nosal-
tres”, va dir.

L’entrenador del Giro-
na també va parlar de com
fer mal a l’equip verd-
i-blanc, al mateix temps
que confia que el seu equip
mantingui l’eficàcia en
l’apartat ofensiu: “Potser
se’ns farà difícil discutir-
los la possessió de la pilota,
però podem tenir el con-
trol a través dels nostres
recursos, podem dominar
amb el que fem bé. Hem
d’intentar continuar així i
veure què podem plantejar
també de diferent per po-
der fer mal al Betis, que
fins ara ha creat moltes
ocasions però li ha faltat
efectivitat en el gol. Nosal-
tres últimament n’hem
tingut i també volem se-
guir en la mateixa línia.”

Sobre la situació del Gi-
rona en la taula classifica-
tòria, Eusebio va voler res-
tar-li importància pel fet de
tractar-se tot just de l’inici
de la temporada: “Encara
és aviat per valorar la clas-
sificació i la puntuació. És
cert que hem jugat contra
rivals potents i sempre és
bo veure’t amunt en la tau-
la, però crec que ara ma-
teix ens hem de quedar
més amb la idea que hem
competit bé i que som un
equip bastant regular.” ■

E. Ciurana
GIRONA

Eusebio Sacristán Entrenador del Girona

“Estem en un bon moment anímic,
però ara ve un altre rival complicat”

Eusebio Sacristán va participar ahir en l’acte de rebuda de la torxa dels Jocs Special Olympics a Girona. La torxa passarà per
Figueres i arribarà a Andorra la Vella, on el 4 d’octubre es farà la inaguració dels Jocs ■ GIRONA FC

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Motivats

“El Betis és un
equip atrevit, amb
jugadors de gran
qualitat i amb una
proposta de joc
molt ofensiva”

“El resultat del
Camp Nou ens
reafirma en
autoestima i
confiança, i això
sempre és bo”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El rival
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Confiança

“Potser se’ns farà
difícil discutir-los
la possessió, però
podem controlar
a través dels
nostres recursos”

“Encara és aviat per
valorar la
classificació. Em
quedo amb la idea
que competim bé i
som força regulars”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prudència

Quique Setién va protago-
nitzar una de les imatges
de l’última jornada, en re-
treure a un sector de la
graderia del Villamarín els
xiulets cap al jugador del
planter Francis. “No he de
tenir aquestes reaccions.
Crec que els jugadors ne-
cessiten suport, però els
aficionats són sobirans.
Miro de fer veure que no és
el millor per a l’equip”, va
argumentar el tècnic
abans de parlar del Giro-

na. “Tinc clar, però, que ai-
xò no m’influirà en la pre-
sa de decisions, perquè em
faria perdre la credibilitat
davant dels jugadors”, hi
va afegir Setién, que de-
fensa el treball fet amb el
Betis encara que ara
l’equip es mostri irregular.
“Nosaltres hem identificat
el Betis amb una manera
de jugar, i ens va bé. Mirem
de defensar amb la pilota.”

L’exentrenador del Lu-
go va valorar les caracte-
rístiques del Girona. “Hi
ha equips als quals no els
fa falta tenir la pilota per

ser efectius, com el Giro-
na. Es defensen bé i no ata-
quen molts cops, però te-
nen els puntes il·luminats
i rendibilitzen molt bé les
ocasions.” El tècnic, però,
creu que els gironins els

voldran prendre la pilota:
“Eusebio ho ha fet tota la
vida.”

Les rotacions
Quique Setién no va donar
gaires pistes sobre els es-
collits per al partit d’avui
perquè, d’entrada, va con-
vocar els 21 futbolistes del
primer equip disponibles,
a més del porter del filial
Dani Rebollo. Les rota-
cions, de fet, podrien afec-
tar fins i tot a la porteria,
on de moment el gironí
Pau López ha jugat tots els
minuts de lliga. ■

L’Esportiu
SEVILLA

“Hem identificat el Betis amb
una manera de jugar, i ens va bé”

Quique Setién Entrenador del Betis

Setién, durant l’últim partit, contra l’Athletic ■ EFE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Girona

“És molt efectiu,
es defensa bé i té
il·luminats els
puntes. Aprofita
bé les ocasions”
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La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a
Tarragona

Europa Espanya Català

Plànol amb el detall del recorregut de la torxa.

La torxa dels Special Olympics recorrerà aquest diumenge, 30 de setembre, els carrers de
Tarragona.

El recorregut sortirà a les 11.30 h del vial J. Bryant, davant de l'amfiteatre, i passarà pel passeig de
Sant Antoni i diferents carrers de la Part Alta fins arribar, aproximadament a les 12.30 h, a la plaça
de la Font, on s'instal·larà el peveter. Un total de deu rellevistes s'encarregaran de desplaçar el foc
en els gairebé dos quilòmetres de trajecte.

La torxa dels Special Olympics va arribar aquest 20 de setembre a Catalunya, a través de
Barcelona i aquestes dies recorre bona part del Principat. A Tarragona la torxa arribarà procedent
d'Igualada.

Els Jocs Special Olympics 2018 es disputaran del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la
Vella, amb la participació de més de 1.500 atletes de més 15 països, que competiran en 14
modalitats esportives diferents.
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La torxa dels Special Olympics passa per Reus
aquest divendres

Europa Espanya Català

Reus serà escenari aquest diumenge, 30 de setembre , del recorregut de la Torxa Special
Olympics , uns jocs que es desenvoluparan del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i
Andorra , i en els quals hi participen membres de diferents entitats reusenques : el Taller Baix
Camp (en modalitats de futbol sala, natació i tennis taula), el Club Bellissens (en tennis taula,
atletisme, handbol i petanca) i el Club Alba (en atletisme i natació).

La ciutadania reusenca és cridada a donar la benvinguda i acompanyar la torxa en el seu pas per
la ciutat, s'ha subratllat des de l'Ajuntament. En total participaran en aquesta edició 2018 dels Jocs
Special Olympics més de 1.500 atletes de països tan diversos com Bèlgica, Mònaco, Dinamarca,
Hongria, Suïssa, Àustria, l'Índia, Equador, Alemanya, Sardenya (Itàlia), el Marroc, Portugal i
Finlàndia.

La Torxa, a Reus

Un dels símbols de tots els Jocs Olímpics és el del recorregut de la torxa, que després del periple
procedent de ciutat suïssa de Lausana, seu del Comitè Internacional Olímpic, visitarà diverses
ciutats catalanes significades per l'organització dels Jocs en edicions anteriors, com ara
Barcelona, Badalona, Calella, Mataró, Lloret de Mar, Girona, Figueres, Granollers, Sant Just
Desvern, Igualada, Tarragona i Reus, després de les quals la torxa seguirà cap a Vilanova i la
Geltrú i Lleida per acabar a les seus d'aquests jocs: la ciutat catalana de La Seu D'Urgell i el
principat d'Andorra.

A Reus, el recorregut de la torxa s'iniciarà a les 6 de la tarda amb sortida al Club Natació Reus
Ploms en motiu del seu centenari i com a entitat sempre oberta a les organitzacions d'Special
Olympics i recorrerà un circuit de 2,7 quilòmetres pels punts cèntrics de la ciutat fins arribar a la
placeta del Doctor Sabater (al carrer de Sant Joan), on l'alcalde la rebrà i encendrà el peveter en
nom de la ciutat.

Un total de 28 esportistes Special Olympics de la ciutat, que aniran amb 28 acompanyants, entre
representants polítics, autoritats, esportistes i representants d'entitats i institucions seran els
responsables del pas de la torxa per la ciutat de Reus.



E l próximo rival del conjun-
to grana este fin de sema-
na, el Deportivo de la Co-

ruña, empezó ayer a preparar su 
visita al Nou Estadi con una se-
sión de recuperación para los ti-
tulares del partido del lunes con 
el Granada y tres jugadores al 
margen del grupo por lesión.
El entrenador deportivista, Na-
txo González, recuperará para 
el encuentro con el Nàstic, corres-
pondiente a la séptima jornada 
de LaLiga 1/2/3, al centrocam-
pista danés Krohn-Dehli, que se 
perdió por sanción el choque con-
tra el equipo granadino.
Los titulares de ese partido solo 
completaron la primera parte de 

nàstic ► reciben a los gallegos este domingo

el deportivo prepara la cita
pendiente de sus lesionados
El Nàstic recibe este 
domingo en el Nou 
Estadi a un Deportivo 
que viene de ganar  
al Granada

la sesión, en la que el cuerpo téc-
nico diseñó un trabajo preventivo 
y una tarea de posesión.
Posteriormente, esos jugadores 
se ejercitaron en el gimnasio y 
fueron atendidos por los fisiote-
rapeutas, mientras que el resto 
de la plantilla afrontó un ejercicio 
de finalizaciones y otro de fútbol 
en espacio reducido.
El lateral izquierdo Diego Caba-
llo ha mejorado de su lesión mus-
cular, mientras que Borja Valle, 

s.f.
Barcelona

El Deportivo visitará al Nàstic tras un buen triunfo ante el Granada // EFE

con una lesión en un pie, y el ar-
gentino Sebastián Dubarbier, 
que se repone de una rotura fibri-
lar, se quedaron en el vestuario.
En principio, ninguno de los tres 
estará a disposición del Natxo 
González ante el conjunto tarra-
conense en un partido que el De-
portivo preparará en Abegondo 
y  en el que el sábado se despla-
zará a Reus, donde quedará con-
centrado en vistas al partido del 
domingo.

edu berrocal, nuevo técnico 
del conjunto azulgrana

tàrrega ► el de igualada, sustituto de víctor vera

Después de que el Tàrre-
ga y Edu Berrocal no lle-
garan a un acuerdo para 

que el entrenador de Igualada si-
guiera al frente del equipo azul-
grana en Primera Catalana, ayer 
se oficializó el compromiso para 
que el catalán sea el técnico de 
manera oficial.
Con la contratación de Edu Be-
rrocal el Tàrrega espera endere-
zar su rumbo en un curso que no 
ha comenzado nada bien para 
los del Municipal Joan Capdevila. 

Y es que los azulgranas sólo han 
sido capaces de sumar uno de los 
doce puntos que ya se han dispu-
tado en este primer tramo de cur-
so.
El joven técnico de 30 años ya tie-
ne cierta experiencia, tanto en 
el Tàrrega -donde el año pasa-
do sustituyó a Jordi Oliveres para 
acabar metiendo al equipo como 
mejor segundo de toda la Segun-
da Catalana, hecho que le valió 
subir de categoría- como en otros 
equipos de Primera Catalana co-
mo el Igualada y el Vilanova i la 
Geltrú. Berrocal coge el relevo del 
destituído Víctor Vera.

Edu Berrocal toma el relevo de Víctor Vera

s.f.
Barcelona

▄ El Figueres participará hoy 
jueves con los Special Olympics 
en la llegada de la antorcha de 
dichos juegos a la ciudad gerun-
dense.
La participación del conjunto 
blanquiazul tendrá lugar entre 
las seis y las siete de la tarde. En 
dicho periodo de tiempo una re-
presentación de jugadores de la 
entidad acompañará a los encar-
gados de relevarse la antorcha en 
el momento que el recorrido pa-
se entre la Plaça Catalunya y el 
Ayuntamiento de Figueres.

figueres ► la ruta de los special olympics llega a la ciudad

el club blanquiazul participará 
hoy en la llegada de la antorcha

Unas horas antes de que los ju-
gadores del Figueres participen 
en ese recorrido de la antorcha de 
los Special Olympics tendrá lugar 
otro evento deportivo.
Entre las tres y las cinco de la tar-
de se celebrará el clásico partido 
de fútbol-5 entre una representa-
ción del primer equipo de la enti-
dad blanquiazul y los internos del 
Centre Penintenciari Puig de les 
Basses. Hoy, los jugadores de la  
Unió Esportiva Figueres tiene di-
ferentes actos a los que asistir y 
representar a su club.

▄ El conjunto dirigido por Xavi 
Bartolo tiene este domingo a las 
seis de la tarde una buena opor-
tunidad de volver a superar un 
obstáculo más y marcar diferen-
cias mirando hacia arriba en la 
clasifiación.
El Reus visitará el Estadio de los 
Juegos del Mediterráneo para vi-
sitar a un Almería que se encuen-
tra prácticamente en la misma 
situación que los rojinegros. Los 
andaluces tienen tan sólo un pun-
to menos que el Reus. Y es que los 

rojiblancos han calcado práctica-
mente el inicio de campeonato de 
los de Bartolo.
Entre ambos conjuntos hay unos 
números prácticamente idénti-
cos. El Reus ha logrado sacar un 
punto más en un segundo em-
pate que el Almería lo contó co-
mo derrota. En cuanto a goles, 
los rojiblancos han marcado uno 
más pero han encajado dos más 
que los de Bartolo. Eso sí, el Alme-
ría llega a la cita al alza tras haber 
ganado sus dos últimos duelos.

reus ► los rojinegros visitan al almería

a dar un paso adelante en 
un choque de igual a igual

El Nàstic, con buenas sensaciones

nombres 
propios

idiakez
autocrítica y 
mirar adelante

“Nos hemos pegado 
dos  tortas que 
nos van a servir”, 
dijo el técnico del 
Zaragoza que 
aseguró que en el 
equipo “hay ganas 
de triunfar”.

galarreta
trabajo  
y unión

El medio explicó 
que “si seguimos 
unidos y contamos 
con el apoyo de 
la afición seguro 
que el camino será 
bonito”.

javi muñoz
reconoce 
errores

Se unió a la 
autocrítica hecha 
por sus compañeros 
en los últimos días 
y señaló que hay 
que “buscar la 
regularidad”.

sergio sánchez
presentado 
en el cádiz

El central aterrizó y 
fue presentado ayer 
por la mañana con 
el Cádiz después de 
haber rescindido 
su contrato con el 
Espanyol.

rayo majaDahoNDa
Victoria en un amistoso 
pensando en el málaga
El conjunto madrileño se impuso a la 
selección sub-19 en un amistoso por 
3-0. Triunfo que le servirá al Rayo para 
afrontar motivado su cita con el líder.

mallorca
Xisco campos sufre una fisura en una 
vértebra y deberá guardar reposo
Tras haber sido dado de alta en el hospital hace pocos días, 
se ha conocido que el jugador del Mallorca tiene una fisura 
en una vértebra. Xisco Campos deberá estar entre tres y 
cuatro semanas alejado de los terrenos de juego.

liga 1|2|3 / 
futbol català
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La torxa dels Special Olympics recorrerà els
carrers de Tarragona i Reus

Europa Espanya Català

La torxa dels Special Olympics recorrerà aquest diumenge, 30 de setembre, els carrers de
Tarragona i Reus. Durant el matí, la flama pararà a la capital tarragonina. Aquesta sortirà a les
11.30 hores del vial J. Bryant, davant de l'amfiteatre, i passarà pel passeig de Sant Antoni i
diferents carrers de la Part Alta fins arribar, aproximadament a les 12.30 hores, a la plaça de la
Font, on s'instal·larà el peveter. Un total de deu rellevistes s'encarregaran de desplaçar el foc en
els gairebé dos quilòmetres de trajecte.

La torxa dels Special Olympics va arribar aquest 20 de setembre a Catalunya, a través de
Barcelona i aquestes dies recorre bona part del Principat. A Tarragona la torxa arribarà procedent
d'Igualada.

Per la tarda, serà el torn de Reus. La flama sortirà a les 18 hores del Club Natació Reus Ploms en
motiu del seu centenari i recorrerà un circuit de 2,7 quilòmetres pels punts cèntrics de la ciutat fins
arribar a la placeta del Doctor Sabater (al carrer de Sant Joan), on l'alcalde la rebrà i encendrà el
peveter en nom de la ciutat.

Un total de 28 esportistes Special Olympics de la ciutat, que aniran amb 28 acompanyants, entre
representants polítics, autoritats, esportistes i representants d'entitats i institucions seran els
responsables del pas de la torxa per la ciutat de Reus.

Després del seu recorregut per la capital del Baix Camp, la torxa seguirà cap a Vilanova i la Geltrú
i Lleida per acabar a les seus d'aquests jocs: La Seu D'Urgell i el principat d'Andorra.

Els Jocs Special Olympics 2018 es disputaran del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la
Vella, amb la participació de més de 1.500 atletes de més 15 països, que competiran en 14
modalitats esportives diferents.
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Martínez, Travé y Marzo, 
fuera de las semifinales
Los leridanos no lograron superar las eliminatorias de K1 y C1 en el 
Mundial || Chourraut, con el segundo mejor tiempo, sí pasó ronda

PIRAGÜISMO ESLÁLOM

REDACCIÓN
❘ RÍO DE JANEIRO ❘ Marta Martínez, 
Miquel Travé y Dani Marzo se 
quedaron ayer fuera del Mun-
dial de eslálom de Río después 
de caer eliminados en las eli-
minatorias de K1 y C1. Por su 
parte, Maialen Chourraut, que 
está afincada en La Seu, sí ac-
cedió a la siguiente ronda de 
K1 con el segundo mejor tiem-
po, mientras que Ander Elosegi 
también selló su pase.

Los primeros palistas lerida-
nos en entrar en acción fueron 
Travé y Marzo, en el C1 mas-
culino. Travé firmó el puesto 
45 y Marzo se fue hasta el 54 
tras saltarse una de las puertas. 
Su única oportunidad pasaba 
por quedar entre los diez pri-
meros en la repesca. En ella, 
Travé se quedó a las puertas 
de la clasificación, ya que fue 
decimocuarto a 0.72 segun-
dos del décimo. Por su parte, 
Marzo se quedó en el puesto 
33. De esta forma, solo Ander 
Elosegi estará en semifinales, 

después de ser decimotercero 
en la primera manga, en la que 
se clasificaban los 20 primeros.

Marta Martínez fue la 23 en 
la primera manga de K1 feme-
nino, mientras que Chourraut 
terminó en segunda posición 
por detrás de la australiana 
Jessica Fox. Martínez tuvo que 

recurrir a la repesca junto a la 
vasca Irati Goikoetxea, que fue 
la 24. En la segunda manga, la 
leridana terminó en el puesto 
31 después de saltarse una de 
las puertas, mientras que Goi-
koetxea tampoco consiguió el 
pase a semifinales de la cate-
goría al finalizar la 21. 

 

Miquel Travé rozó la clasificación en la repesca de C1 masculino.

 

La Diputación, con los Special Olympics ■ El presidente de la 
Diputación, Joan Reñé, se reunió ayer con la organización de 
los Juegos Special Olympics 2018 para reafirmar el apoyo 
del ente al evento, que se celebrará en Andorra y La Seu.

 

Insignia de la Federación a Imma Montoliu ■ La Federación 
Catalana de ajedrez ha distinguido con la Insignia de Oro 
a la leridana Imma Montoliu, jugadora de Balaguer, por su 
dedicación a este deporte a lo largo de los últimos 30 años.



https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20180927/452053075180/special-olympics-muestra-al-carles-puyol-mas-solidario.html

Sección: Atletismo
27/09/2018

Special Olympics muestra al Carles Puyol más
solidario

Europa Espanya Espanyol

Los Jocs Special Olympics 2018 han estrenado su tradicional spot. El protagonista de la edición de
este año es el ex capitán blaugrana Carles Puyol. Los Jocs Special Olympics 2018 han estrenado
su tradicional spot, que en ocasiones anteriores había contado con la participación de deportistas
como Leo Messi, Ona Carbonell o Luís Suárez . El protagonista de la edición de este año es el ex
capitán blaugrana Carles Puyol .

El vídeo también está protagonizado por Ángela Mora , gimnasta que participará en los Special
Olympics

2018 que se celebrarán del 4 al 7 de octubre entre la Seu d'Urgell y Andorra la Vella . El spot
reivindica el territorio leridano que acogerá parte de los Jocs , ya que tanto Ángela como Carles
son de Lleida .

En el vídeo, Puyol intenta sin éxito hacer una pirueta de gimnasia. Pero el esfuerzo del ex
futbolista es aplaudido por Ángela Mora , quien enseña a Carles Puyol a hacer ejercicios de
gimnasia mientras se cierra el vídeo con la canción ""Caminem lluny" (Caminamos lejos"), de
Doctor Prats , que han cedido los derechos a Special Olympics, y la locución de Òscar Dalmau del
lema de esta edición de los Juegos: "El millor és qui ho intenta" ("el mejor es el que lo intenta").

"El millor és qui ho intenta" es el mecanismo a través del cual los Jocs Special Olympics 2018
quieren destacar la importancia de las personas que "intentan" emprender acciones pesar los
miedos o las dificultades. En declaraciones del presidente de Special Olympics Catalunya, Sergi
Grimau , "intentarlo es creer en uno mismo, es salir de la zona de confort y luchar contra el no
puedo, es la chispa que nos hace avanzar hacia el éxito".

Carles Puyol ya había colaborado anteriormente con los Special Olympics del año 2014 . Fue el
encargado de hacer el último relevo antes del encendido del pebetero. Del mismo modo, la
reconocida agencia de publicidad Ogilvy Barcelona se ha encargado de diseñar la idea del spot,
tal y como ha hecho en años anteriores. La producción del vídeo ha corrido a cargo de la
productora Zoopa y el realizador Diego Amela .

Los Special Olympics son uno de los acontecimientos deportivos más importantes para las
personas con discapacidad intelectual. Se celebra una vez cada 4 años, desde el año 1988, y se
han celebrado periódicamente en tierras catalanas. Esta es la 11ª edición, que se disputará en
Andorra y la Seu de Urgell del 4 al 7 de octubre. Participan 1.500 deportistas de todo el mundo.
Hasta el momento, ya son 13 los países que han confirmado su asistencia, entre ellos Bélgica,
India, Dinamarca, Finlandia, Portugal y Alemania
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Núria: Els dies previs als Special Olympics es
viuen amb molta il·lusió, vols que surtin perfectes

Europa Espanya Català

Del 4 al 7 d'octubre, la Seu d'Urgell i Andorra acolliran una nova edició dels Special Olympics,
l'esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual. En total hi
participaran 600 voluntaris. Una d'elles és la Núria Vilarrubla, la llum 824 del "Mapa d'amics".
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Special Olympics muestra al Carles Puyol más
solidario

Europa França Espanyol

Los Jocs Special Olympics 2018 han estrenado su tradicional spot, que en ocasiones anteriores
había contado con la participación de deportistas como Leo Messi, Ona Carbonell o Luís Suárez.
El protagonista de la edición de este año es el ex capitán...



OLGA GRAU LABORDA
@olgagrau13

«La cúpula del
poder financer

revolucionada. El
Santander relleva el

seu conseller
delegat i el BBVA tria

Carlos Torres Vila
successor de

l'incombustible
Francisco
González»

PEPA BUENO
@PepaBueno

«Avui ens n'anem al
llit amb quatre de

menys. Dues dones i
dues nenes. La

desigualtat mata. Ja
està bé de discursos
genèrics sobre com
de terrible és i com

ens espanta.
Concreció: forenses,
custòdia, protecció
eficaç. I creure les

dones.»

GASPAR LLAMAZARES
@GLlamazares

«Convertir la
filtració

d'enregistraments
sobre la vida privada
en assumpte públic

de confrontació
política és, en
primer lloc,

enfangar la política
en favor de la
moralina i la

hipocresia, però
també legitimar la

conspiració i el
conspirador.»

AL TWITTER
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ESPORTS
STUANI ES RELAXA A LLANÇÀ 
AMB LA SEVA PARELLA

El davanter del Girona FC va reno-
var ahir amb el club fins l'any

2021. L'uruguaià viu un moment dolç
amb el club després de la seva contribu-
ció a l'empat contra el FC Barcelona al
Camp Nou i la seva posició com un dels
màxoms golejadors de la Lliga. En
aquest sentit, el jugador ha penjat una

foto d'aquesta setmana relaxant-se amb
la seva companya Ximena Pippo a la
costa de Llançà.

BAIX EMPORDÀ
FAN UNA PETICIÓ A CHANGE.ORG PER
PROTEGIR LA CALA AIGUA XELIDA  

A la cala Aigua Xelida de Tamariu
una promotora pretén crear Ai-

guacel Costa Brava Resort. Diverses per-
sones s’han adherit a una campanya de
la pàgina Change.org per «salvar» la
cala de «l’especulació urbanística». Se-
gons el que s’informa, es tracta d’un
«projecte que té com a objectiu la cons-
trucció de 33 cases de luxe de dues plan-
tes en una finca de 3,14 hectàrees
(31.400 metres quadrats), que actual-
ment és un terreny forestal cobert de
pins i alzina i és un dels darrers pulmons
verds de la zona. Es tracta d’un projecte
de fa 50 anys actualitzat».

MÚSICA
CARMEN 113 PORTEN EL SEU NOU
DISC AL CONCERT DE RADIO3

El programa 80 de la temporada
actual dels Conciertos de Radio 3,

programa de televisió de La 2, va eme-
tre la matinada passada el programa
gravat amb el grup gironí de rock Car-
men 113. La sinopsi del programa els
presentava com «pop en espanyol amb
lletres que parlen de les coses eternes
però que no sona al de sempre. Carmen
113 és un grup que es distingeix de la
resta per la seva cuidada producció i el
bon nivell de les seves lletres». La banda
liderada per Jaume Nadal va presentar
l'abril passat al centre cultural La Mercè
el seu quart disc, Discutir Desnudos, una
obra conceptual en què expliquen l'evo-
lució d'una relació de parella al llarg
dels anys. El disc es va gravar entre el
seu propi estudi (Eufònic) i Music Lan.







TU TAMBÉ
ETS FRIQUI?

Sebastià Roig
LLETRES

«Queda clar, amb música o
sense, que l’etiqueta ‘freak’

ha perdut definitivament les
connotacions negatives amb

què va néixer»

e freak, c’est chic» cantava
la gent de Nile Rodgers
l’any . No sé si punxaran
aquest tema a la conven-

ció «Soc friqui. Soc cultura», que es fa
aquest cap de setmana al Teatre del
Bon Pastor de Figueres. El que queda
clar, amb música o sense, és que l’eti-
queta freak ha perdut definitivament
les connotacions negatives amb què
va néixer.  

El , Tod Browning va popula-
ritzar el terme gràcies a un film ex-
traordinari, sobre una colla d’esguer -
rats que treballaven de fenòmens de
circ. Freaks va deixar tothom garrati-
bat. Fins i tot Salvador Dalí, que va
homenatjar la pel·li en un conte gro-
tesc titulat Teresa i l’home tronc. Per
cert... poc abans que els Chic reben-
tessin les pistes de ball, l’artista va
inaugurar un museu que, segons deia,
volia tenir l’esperit d’aquelles barra-
ques de fires on s’exhibien fenòmens.

Ja ho deia aquell: «A l’ensopida ca-
pital empordanesa, sempre l’acoloreix
alguna dèria individual o algun ram-
pell col·lectiu». És el cas d’aquesta cita
desacomplexada que s’han inventat
Carlos Acedo i companyia per reivin-
dicar i donar a conèixer alguns aspec-
tes de l’oci i la cultura popular del se-
gle XXI. 

El senyor Acedo, deixeu-m’ho dir,
també és l’impulsor del Concurs de
Narrativa Curta de Gènere Fantàstic
Ciutat de Figueres. Tot i tractar-se
d’un guardó molt jove i modestíssim,
crec que cobreix una necessitat pal-
pable de les nostres lletres... Però el
més fantàstic de tot, sens dubte, és
que existeixin persones com ell. Gent
capaç de reunir amics, coneguts i sa-
ludats per engrescar-los a muntar
projectes insòlits, transversals i plens
de possibilitats. Això sí que no té preu.

L

 Enguany els Special Olympics de Catalunya es disputaran del 4 al 7 d’octubre a la Seu d’Urgell i Andorra la Vella. Ahir la fla-
ma dels Jocs va arribar a Girona. L’encarregat de fer l’últim relleu va ser l’entrenador del Girona FC, Eusebio Sacristán, que va
dur-la des del pont de Pedra fins a la plaça del Vi acompanyat de l’esportista Anna Rius. El regidor d’Esports i delegat d’es-
ports de la Generalitat, Josep Pujols, el va rebre en un escenari a la plaça del Vi en un acte que va comptar amb un centenar
d’assistents. El recorregut d’ahir va començar al matí a Fontajau amb la jugadora del Girona Mar Vergés com a portadora. 

Eusebio fa l’últim relleu a Girona de la torxa dels Specials Olympics 

ANIOL RESCLOSA
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La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís i
suport amb els Jocs Special Olympics 2018

Europa Espanya Català

[ 27 de setembre de 2018 ] La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís i suport amb els Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió

[ 27 de setembre de 2018 ] L'excapità del FC Barcelona, Carles Puyol, protagonitza l'espot
promocional dels Jocs Special Olympics 2018 Patrocinats

[ 27 de setembre de 2018 ] Un grup de voluntaris europeus arriba a Sant Tomàs per treballar en
diferents serveis de l'entitat Diversitat
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L'excapità del FC Barcelona, Carles Puyol,
protagonitza l'espot promocional dels Jocs Special
Olympics 2018

Europa Espanya Català

Carles Puyol gravant el vídeo promocional amb la gimnasta Àngela Mora // Foto: Special Olympics
Catalunya L'exfutbolista i excapità del FC Barcelona, Carles Puyol, protagonitza aquest any el ja
tradicional espot promocional dels Jocs Special Olympics 2018 en companyia de la gimnasta
Àngela Mora , que participarà en la competició que se celebra del 4 al 7 d'octubre entre la Seu
d'Urgell i Andorra la Vella.

Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica. Però l'esforç de l'exfutbolista és
aplaudit per l'Àngela Mora, qui ensenya a en Carles Puyol a fer exercicis de gimnàstica mentre es
tanca el vídeo amb la cançó "Caminem lluny" de Doctor Prats , els quals han cedit els drets als
Special Olympics, i la locució d' Òscar Dalmau del lema d'aquesta edició dels Jocs: "El millor és
qui ho intenta".

"El millor és qui ho intenta" és el mecanisme a través del qual els Jocs Special Olympics 2018
volen destacar la importància de les persones que "intenten" emprendre accions malgrat les pors o
les dificultats. En declaracions del president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau :
"Intentar-ho és creure en un mateix, és sortir de la zona de confort i lluitar contra el no puc, és
l'espurna que ens fa avançar cap a l'èxit".

L'espot és també un reconeixement al territori lleidatà, ja que els dos protagonistes són d'aquesta
demarcació. Recordar que Carles Puyol ja havia col·laborat anteriorment amb els Jocs Special
Olympics de l'any 2014. Va ser l'encarregat de fer l'últim relleu abans de l'encesa del peveter.

La idea de l'espot ha estat dissenyada com en edicions anteriors per l'agència de publicitat Ogilvy
Barcelona i la producció ha anat a càrrec de la productora Zoopa i el realitzador Diego Amela.
Recordem que en altres anys els protagonistes d'aquest espot han estat esportistes de primer
nivell com Leo Messi, Gerard Piqué, Ona Carbonell i Luis Suárez.
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El grup escènic Al Trot Teatre presenta
l'espectacle 'Camins forçats' al Centre Penitenciari
Mas d'Enric

Europa Espanya Català

[ 27 de setembre de 2018 ] La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís i suport amb els Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió

[ 27 de setembre de 2018 ] L'excapità del FC Barcelona, Carles Puyol, protagonitza l'espot
promocional dels Jocs Special Olympics 2018 Patrocinats

[ 27 de setembre de 2018 ] Un grup de voluntaris europeus arriba a Sant Tomàs per treballar en
diferents serveis de l'entitat Diversitat

[ 27 de setembre de 2018 ] La FCEDF organitza la primera Lliga Challenge de boccia per a entitats
de les terres de Lleida Esports
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La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a
Tarragona

Europa Espanya Català

La torxa dels Special Olympics recorrerà aquest diumenge, 30 de setembre, els carrers de
Tarragona. El recorregut sortirà a les 11.30 h del vial J. Bryant, davant de l'amfiteatre, i passarà pel
passeig de Sant Antoni i diferents carrers de la Part Alta fins arribar, aproximadament a les 12.30
h, a la plaça de la []

Ir a la fuente
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Reus acull diumenge el pas de la Torxa Special
Olympics pels carrers de la ciutat

Europa Espanya Català

Reus serà escenari aquest diumenge, 30 de setembre, del recorregut de la Torxa Special
Olympics, uns jocs que es desenvoluparan del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i
Andorra, i en els quals hi participen membres de diferents entitats reusenques: el Taller Baix Camp
(en modalitats de futbol sala, natació i tennis taula), el Club Bellissens (en tennis taula, atletisme,
handbol i petanca) i el Club Alba (en atletisme i natació). La ciutadania reusenca és cridada a
donar la benvinguda i acompanyar la torxa en el seu pas per la ciutat.

En total participaran en aquesta edició 2018 dels Jocs Special Olympics més de 1.500 atletes de
països tan diversos com Bèlgica, Mònaco, Dinamarca, Hongria, Suïssa, Àustria, l'Índia, Equador,
Alemanya, Sardenya (Itàlia), el Marroc, Portugal i Finlàndia.

La Torxa, a Reus

Un dels símbols de tots els Jocs Olímpics és el del recorregut de la torxa, que després del periple
procedent de ciutat suïssa de Lausana, seu del Comitè Internacional Olímpic, visitarà diverses
ciutats catalanes significades per l'organització dels Jocs en edicions anteriors, com ara
Barcelona, Badalona, Calella, Mataró, Lloret de Mar, Girona, Figueres, Granollers, Sant Just
Desvern, Igualada, Tarragona i Reus, després de les quals la torxa seguirà cap a Vilanova i la
Geltrú i Lleida per acabar a les seus d'aquests jocs: la ciutat catalana de La Seu D'Urgell i el
principat d'Andorra.

Inici al Reus Ploms a les 18:00 h

A Reus el recorregut de la torxa s'iniciarà a les 18:00h amb sortida al Club Natació Reus Ploms en
motiu del seu centenari i com a entitat sempre oberta a les organitzacions d'Special Olympics i
recorrerà un circuit de 2,7 quilòmetres pels punts cèntrics de la ciutat fins arribar a la placeta del
Doctor Sabater (al carrer de Sant Joan), on l'alcalde la rebrà i encendrà el peveter en nom de la
ciutat.

Un total de 28 esportistes Special Olympics de la ciutat, que aniran amb 28 acompanyants, entre
representants polítics, autoritats, esportistes i representants d'entitats i institucions seran els
responsables del pas de la torxa per la ciutat de Reus.

Crida a la ciutadania

Amb l'objectiu de donar suport i escalf als participants i mostrar l'esperit de cooperació i suport a
l'esdeveniment i als participants, les entitats, Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Reus
fan una crida a la ciutadania per rebre i acompanyar el pas de la torxa als carrers i places de la
ciutat, tot animant els esportistes reusencs que hi participaran.



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/tertulia-esportiva-la-punxada-del-barca-a-la-lliga-i-lemocio-dels-special-olym

pics/audio/1014865/

Sección: Multimedia / Música / Vídeo
27/09/2018

Tertúlia esportiva: La punxada del Barça a la Lliga i
l'emoció dels Special Olympics

Europa Espanya Català

El 2018 tornarà a ser un any de Jocs Special Olympics, l'esdeveniment esportiu més important per
a persones amb discapacitat intel·lectual. Se celebraran del 4 al 8 d'octubre a la Seu d'Urgell i
Andorra. En parlem amb Sergi Grimau, president dels Special Olympics Catalunya, i Gerard
Figueras, secretari general de l'Esport.

Ens acompanyen Laia Tudel, periodista esportiva; Sergi Cutillas, comentarista esportiu, i Danae
Boronat, periodista esportiva a BEIN La Liga i a Movistar Liga de Campeones.
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La antorcha de los Special Olympics recorrerá las
calles de Tarragona y Reus

Europa Espanya Espanyol

La antorcha de los Special Olympics recorrerá este domingo, 30 de septiembre, las calles de
Tarragona y Reus. Durante la mañana, la llama parará a la capital tarraconense. Esta saldrá a las
11.30 horas del vial J. Bryant, delante del anfiteatro, y pasará por el paseo de Sant Antoni y
diferentes calles de la Part Alta hasta llegar, aproximadamente a las 12.30 horas, en la plaza de la
Font, donde se instalará el pebetero. Un total de diez relevistas se encargarán de desplazar el
fuego en los casi dos kilómetros de trayecto.

La antorcha de los Special Olympics llegó este 20 de septiembre en Cataluña, a través de
Barcelona y estas días recurre|recorre buena parte del Principado. En Tarragona la antorcha
llegará procedente de Igualada.

Por|Para la tarde, será el turno de Reus. La llama saldrá a las 18 horas del Club Natació Reus
Ploms en motivo de su centenario y recorrerá un circuito de 2,7 kilómetros por los puntos céntricos
de la ciudad hasta llegar a la placita del Doctor Sabater (en la calle de Sant Joan), donde el
alcalde la recibirá y encenizó al pebetero en nombre de la ciudad.

Un total de 28 deportistas Special Olympics de la ciudad, que irán con 28 acompañantes, entre
representantes políticos, autoridades, deportistas y representantes de entidades e instituciones
serán los responsables del paso de la antorcha por la ciudad de Reus.

Después de su recorrido por la capital del Baix Camp, la antorcha seguirá hacia Vilanova i la
Geltrú y Lérida para acabar en las sedes de estos juegos: La Seu d'Urgell y el principado de
Andorra.

Los Juegos Special Olympics 2018 se disputarán del 4 al 7 de octubre en la Seu d'Urgell y
Andorra la Vella, con la participación de más de 1.500 atletas de más 15 países, que competirán
en 14 modalidades deportivas diferentes.
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Pas de la torxa dels Jocs Special Olympics per
Girona

Europa Espanya Català

Aquest 24 de Setembre del 2018, la torxa dels Jocs Special Olympics que es celebraran el proper
4 al 7 d'Octubre a La Seu d'Urgell i Andorra, ha passat per Girona.

El recorregut va començar al pavelló de Fontajau amb varis esportistes acompanyats d'altres
atletes que feien relleus amb la torxa per entrar a dins la ciutat fins l'Ajuntament on es va encendre
el peveter.
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La torxa dels Jocs Special Olympics arriba demà a
Granollers

Europa Espanya Català

Demà divendres dia 28 de setembre arriba la torxa dels Jocs Special Olympics que se celebraran
del 4 al 7 d'octubre a Andorra la Vella i La Seu d'Urgell. Es tracta d'un esdeveniment per a
esportistes amb discapacitat intel·lectual on es troben atletes, familiars, entrenadors, voluntariat i
societat en general. La nostra ciutat va ser seu d'aquests jocs el 1994.

La sortida dels relleus es farà des del Palau d'Esports a les 18.15 hores. Els i les rellevistes aniran
acompanyats per 19 alumnes de l'Escola Montserrat Montero, que són els qui participaran en els
jocs, i arribaran a la plaça de la Porxada al voltant de les 7 del vespre, després de passar per
l'avinguda de Francesc Macià, el carrer d'Alfons IV, la plaça de la Corona, el carrer d'Anselm Clavé
i el carrer de Sant Roc.

L'ordre dels relleus és el següent:

Club Natació Granollers: Max Pedrola

Esport Club Granollers: Ricky Alcantara

Club Bàsquet Granollers: Clara Maspons i Ingrid Rabasó

Balonmano Granollers: Mamadou Gassama i Míriam González

Club Natació Granollers: Cristina Salvador

A les 7 de la tarda hi haurà els parlaments institucionals a càrrec de Sergi Grimau, president dels
Special Olympics; Marina Gómez, presidenta de l'ACELL - Federació Catalana d'Esports per a
Disminuïts Psíquics i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral.
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La torxa dels Special Olympics arriba diumenge a
Tarragona

Europa Espanya Català
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La flama dels Special Olympics arriba a Figueres

Europa Espanya Català
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La torxa dels Jocs Special Olympics il·luminarà els
carrers de Reus

Europa Espanya Català

El pròxim diumenge els 28 esportistes reusencs participants passejaran la torxa per la ciutat Pas
de la torxa dels Special Olympics per la ciutat de Badalona aquest estiu | Ajuntament de Reus

La flama dels Jocs Special Olympics il·luminarà els carrers de Reus el pròxim diumenge 30 de
setembre , i és que la torxa dels Jocs passarà pel municipi amb motiu del seu recorregut per
diferents localitats de Catalunya fins a arribar a la Seu d'Urgell i al principat d'Andorra, on se
celebraran els Jocs Special Olympics 2018, del 4 al 7 d'octubre. En aquesta edició, diferents
entitats de Reus hi col·laboren amb un total de 28 esportistes reusencs participants en
l'esdeveniment.

La torxa dels Jocs Special Olympics passarà pels carrers cèntrics de Reus

La torxa és un dels principals elements representatiu dels Jocs Olímpics, i vinguda des de
Tarragona passarà per Reus aquest diumenge. Per aquest motiu es fa una crida a la ciutadania
per donar suport i ànims en el seu pas pels carrers de la ciutat. Es requereix que aquelles
persones que vegin el pas de la torxa, animin als esportistes reusencs que participaran en
l'esdeveniment esportiu del pròxim mes d'octubre i que la passejaran pel municipi.

La torxa farà un recorregut de gairebé tres quilòmetres pels carrers de Reus , sortint a les 18.00
hores des del Club Natació Reus Ploms, que enguany celebra els seus 100 anys. Passarà pels
punts més cèntrics de Reus fins a arribar a la placeta del Doctor Sabater, al carrer Sant Joan, on
allà l'alcalde, Carles Pellicer, encendrà el peveter.

El carrer Sant Joan de Reus | ReusDiari.cat

28 atletes reusencs participaran als Jocs Esportistes de Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Hongria,
Índia, Marroc o Equador, entre molts altres països, es presentaran a aquests jocs on en aquesta
edició seran més de 1.500 atletes competint. Reus, també formarà part d'aquest esdeveniment i
28 membres d'entitats esportistes de la ciutat participaran en els Jocs Special Olympics 2018.

Les diferents entitats de Reus que hi participaran són el Taller Baix Camp que competirà en les
modalitats de futbol sala, natació i tenis taula; el Club Bellissens participarà amb esportistes en les
competicions de tenis taula, atletisme, handbol i petanca i el Club Alba competirà en natació i
atletisme.

La torxa seguirà el seu recorregut Després del seu pas pels carrers de Reus, la torxa engegarà el
camí cap a Vilanova i la Geltrú, posteriorment passarà per Lleida fins a arribar a la seu dels Jocs
Special Olympics, a la Seu d'Urgell i al principat d'Andorra.
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La Diputació de Tarragona aprova inversions
superiors als 14 milions en carreteres,
equipaments i serveis assistencials

Europa Espanya Català

El plede la Diputació de Tarragona corresponent al mes de setembre ha aprovat una modificació
de crèdit per import de 14.387.228,82 euros per impulsar nous serveis, equipaments i
infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Les diferents inversions, fruit
d'aquesta modificació de crèdit, "incideixen a la xarxa viària de la Diputació, i permeten
pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres", s'ha detallat des de l'ens
supracomarcal. En concret, es tracta de la TP-2039 del Catllar a la N-340 (1,5 milions); la TV-7002
entre Vimbodí i el monestir de Poblet, en la seva segona fase (1,2 milions); l'accés a Vespella per
la TV-2021 (1 milió), i la T-110 des de la T-330 a Lledó (1 milió). També s'invertirà en diferents
millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6 milions) i a les Terres de
l'Ebre (800.000 euros). Altres inversions, s'ha assenyalat aquest divendres, són les destinades al
conveni marc amb els consells comarcals en relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema
d'automatització de serveis administratius que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000 euros);
inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat (300.000 euros), diferents actuacions al
castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros), al monestir de Poblet (150.000 euros) en matèria
de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000 euros), de col·laboració amb plans
d'ocupació (175.000 euros), amb Càritas Diocesana (30.000 euros), amb el Banc d'Aliments
(30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000 euros), o de suport als Jocs
Special Olympics Catalunya (20.000 euros). Així mateix, contempla la inversió per a obres de
millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000 euros). Aquestes inversions noves
s'afegeixen a altres dotacions existents per a aquests projectes. D'altra banda, en el mateix ple
s'ha aprovat definitivament el projecte de de millores de seguretat i drenatge de la carretera
TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució de
contracta de 1.840.702,08 euros. També s'ha aprovat de manera definitiva un altre projecte, el de
condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb un pressupost
d'execució de 675.299,34 euros.
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Una campanya de micromecenatge busca ajuda
per als Special Olympics

Europa Espanya Català

L'Ajuntament de la Seu ha obert una campanya de micromecenatge per ajudar a pagar els Jocs
Special Olympics i ha fet una crida a la població i les empreses a col·laborar-hi. La campanya s'ha
obert a través del portal a Internet de l'Ajuntament i l'apartat agenda :
www.agenda.laseu.cat/specialolympics. La campanya de micromecenatge porta per nom «Tots
som importants». En aquest debat, la regidora responsable de l'esdeveniment, Anna Vives, ha
agraït als espònsors locals dels Jocs, que són Peusa, Cadí, Fustes Grau, Taurus, Torrons Vicens i
l'IDAPA.
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La Diputació aprova un nou càrrec com a diputat
delegat de la Presidència per a Quim Nin

Europa Espanya Català

Pla mig del nou diputat delegat de Presidència de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, en el
plenari d'aquest divendres. Foto: ACN

El plenari de la Diputació de Tarragona d'aquest divendres ha aprovat la creació del càrrec de
diputat delegat de la Presidència, que ocuparà Quim Nin. El debat, que s'ha produït sense Nin a la
sala per una qüestió legal, s'ha centrat en el sou de la nova plaça, de 62.000 euros bruts anuals,
que la CUP ha criticat. La proposta de modificació de l'acord per afegir el lloc de diputat delegat de
la Presidència en el règim retributiu dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial de l'ens s'ha
aprovat finalment amb 17 vots a favor de CiU, PSC i Ciutadans i amb el rebuig dels 7 diputats
d'ERC, que han criticat la creació d'aquesta figura, i del diputat de la CUP. El president de la
Diputació, Josep Poblet, ha defensat que la tasca del diputat delegat de Presidència servirà per
"guanyar en eficàcia" i que a Nin "no se li ha fet res a mida".

Nin va prendre possessió fa un mes com a diputat de la Diputació de Tarragona arran de la
renúncia de Montserrat Carrera. La CUP, que no entén els canvis i els considera "contradictoris",
ha criticat el "ball de cadires i càrrecs". D'altra banda, i pel que fa a la modificació de sou, el diputat
cupaire, Edgar Fernández, ha defensat que els "sous de banquers i empresaris no són adequats
per al servei públic". "Tenir sous alts fa perdre perspectiva social", ha lamentat Fernández.

ERC també ha rebutjat la modificació del cartipàs "a sis mesos d'acabar el mandat" i existint dues
vicepresidències i han argumentat que hi ha "pocs fonaments" per donar llum verda. El portaveu,
Pau Ricomà, ha lamentat que no s'hagin donat més explicacions abans.

El president de la Diputació, Josep Poblet, ha dit que "no hi ha hagut cap ball de cadires, i que Nin
compta "amb tota la legitimitat". A més, ha argumentat que ja hi ha altres diputacions on funciona
la figura de diputat delegat de Presidència i que ara, cap al final del mandat, s'ha donat
l'oportunitat per crear-la aquí.

En aquest sentit, Poblet creu que aquesta figura pot ajudar en l'eficàcia de la corporació, portant
totes aquelles qüestions de què ara s'ocupa Presidència, sobrecarregada. Així, Nin es farà càrrec
també de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

Pel que fa als retrets pel sou destinat al nou càrrec, Poblet ha citat Abraham Lincoln per contestar
el diputat de la CUP apuntant que "als que els sembli car el talent, és que no coneixen el preu de
la ignorància".

S'aprova una modificació de crèdit per 14,3 MEUR

El ple de la Diputació de Tarragona també ha aprovat una modificació de crèdit per import de
14.387.228,82, per impulsar nous serveis, equipaments i infraestructures viàries al Camp de
Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Les diferents inversions fruit d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la
Diputació, i permeten pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la
TP-2039 del Catllar a l'N-340 (1,5 MEUR); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet,
segona fase (1,2 MEUR); l'accés a Vespella per la TV-2021 (1MEUR), i la T-1110 des de la T-330
a Lledó (1 MEUR). També s'invertirà en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al
Camp de Tarragona (1,6 MEUR) i a les Terres de l'Ebre (800.000 euros).



Altres inversions destacades són les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en
relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que
impulsa la Diputació de Tarragona (100.000 euros); inversions en matèria de xarxa de calor de
proximitat (300.000 euros), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros),
al monestir de Poblet (150.000 euros) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu
Roja (30.000 euros), de col·laboració amb plans d'ocupació (175.000 euros), amb Càritas
Diocesana (30.000 euros), amb el Banc d'Aliments (30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal
Vidal i Barraquer (30.000 euros), o de suport als Jocs Special Olympics Catalunya (20.000 euros).
Així mateix, contempla la inversió per a obres de millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputació a
Reus (480.000 euros). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres dotacions existents per a
aquests projectes.

D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de millores de seguretat i
drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un
pressupost d'execució de contracta de 1.840.702,08 euros. També s'ha aprovat de manera
definitiva un altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i
TV-7044, amb un pressupost d'execució de 675.299,34 ,.

ACN
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La Diputación pide un crédito para mejorar
carreteras

Europa Espanya Espanyol

El pleno de la institución da luz verde a una modificación por importe de casi 14,4 M

El Ple de la Diputació de Tarragona de septiembre ha aprobado una modificación de crédito por
importe de 14.387.228,82 para impulsar nuevos servicios, equipamientos e infraestructuras viarias
de la provincia.

Las diferentes inversiones fruto de esta modificación de crédito inciden en la red viaria de la
Diputació, y permiten presupuestar el acondicionamiento de nuevos tramos de carreteras.

En concreto, la TP-2039 de El Catllar a la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí y el Monestir
de Poblet , segunda fase (1,2 M); el acceso a Vespella por la TV-2021 (1M), y la T-1110 desde la
T-330 en Lledó (1 M). También se invertirá en diferentes mejoras puntuales de seguridad y drenaje
en el Camp de Tarragona (1,6 M) y en Les Terres de l'Ebre (800.000 ).

Otras inversiones destacadas son las destinadas al convenio marco con los Consells Comarcals
en relación a la plataforma digital ACTIO, el sistema de automatización de servicios
administrativos que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversiones en materia de red de
calor de proximidad (300.000), diferentes actuaciones al Castell-Monestir de Escornalbou
(650.000), al Monestir de Poblet (150.000) en materia de teleasistència y banco de apoyo de la
Cruz Roja (30.000), de colaboración con planes de ocupación (175.000), con Càritas Diocesana
(30.000), con el Banc d'Aliments (30.000), de apoyo al Any Cardenal Vidal iBarraquer (30.000), o
de apoyo a los Juegos Special Olympics Catalunya (20.000).

Así mismo, contempla la inversión para obras de mejora a la antigua Escola d'Art de la Diputació
en Reus (480.000). Estas inversiones nuevas se añaden a otras dotaciones existentes para estos
proyectos.

Por otro lado, en el mismo pleno se ha aprobado definitivamente el proyecto de de mejoras de
seguridad y drenaje de la carretera TV-3233 de La Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta ,
con un presupuesto de ejecución de contrata de 1.840.702,08 . También se ha aprobado de
manera definitiva otro proyecto, el de acondicionamiento de la travessera de La Riba , carretera
C-240z y TV-7044, con un presupuesto de ejecución de 675.299,34 .
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El Club Esportiu Alba competirà amb quinze
atletes als Special Olympics

Europa Espanya Català

Un total de quinze esportistes del Club Esportiu Alba, que pertany a l'Associació Alba de Tàrrega,
participaran del 4 al 7 d'octubre en els Jocs Special Olympics que es disputaran a la Seu d'Urgell i
Andorra. Els esportistes, que competiran en natació, futbol sala i tenis taula, van ser rebuts ahir
pels seus companys de l'entitat quan els van entregar l'equipament dissenyat per a l'ocasió i els
van desitjar molta sort.
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La Diputació inverteix en carreteres, equipaments i
serveis assistencials

Europa Espanya Català

Llum verda a una modificació de crèdit de gairebé 14,4 milions d'euros Ple de la Diputació de
Tarragona | Gerard Recasens

Aquest divendres, 28 de setembre s'ha celebrat el Ple de la Diputació de Tarragona. Durant la
sessió plenària un dels temes més importants ha estat la modificació de crèdit, la qual ha sigut de
14.387.228,82 euros i anirà destinada a impulsar nous serveis, equipaments i infraestructures
viàries al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Aquesta modificació de crèdit suposarà doncs una inversió que incidirà directament en la xarxa
viària de la Diputació, de tal manera que permetrà pressupostar el condicionament de diversos
trams de carreteres: Concretament, la TP-2039 del Catllar a l'N-340 (1,5 M euros); la TV-7002
entre Vimbodí i el monestir de Poblet , segona fase (1,2 M euros); l'accés a Vespella per la
TV-2021 (1M euros), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 M euros).

El Ple ha acordat també invertir en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge de la xarxa
viària del Camp de Tarragona (1,6 M euros) i les Terres de l'Ebre (800.000 euros) i, a més, també
ha aprovat definitivament el projecte de millores de seguretat i drenatge de la carretera TV-3233
de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució d'1.840.702,08
euros. Finalment, s'ha aprovat de manera definitiva el condicionament de la travessera de la Riba ,
carretera C-240z i TV-7044, amb un pressupost d'execució de 675.299,34 euros.

Inversions en equipaments i serveis assistencials Més enllà de la xarxa viària s'han aprovat
diverses inversions. En aquest sentit, han estat confirmades les que van destinades a la
plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que impulsa la
Diputació de Tarragona (100.000 euros); a la xarxa de calor de proximitat (300.000 euros), a les
diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros), al monestir de Poblet
(150.000 euros) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000 euros), de
col·laboració amb plans d'ocupació (175.000 euros), amb Càritas Diocesana (30.000 euros), amb
el Banc d'Aliments (30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000 euros), o
de suport als Jocs Special Olympics Catalunya (20.000 euros ). Així mateix, contempla la inversió
per a obres de millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000 euros).
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La Diputació destinará 14,3 millones a mejorar
carreteras y a impulsar nuevos servicios

Europa Espanya Espanyol

El pleno de la institución da luz verde a una modificación de crédito

El Ple de la Diputació de Tarragona de septiembre ha aprobado una modificación de crédito por
importe de 14.387.228,82 para impulsar nuevos servicios, equipamientos e infraestructuras viarias
de la provincia.

Las diferentes inversiones fruto de esta modificación de crédito inciden en la red viaria de la
Diputació, y permiten presupuestar el acondicionamiento de nuevos tramos de carreteras.

En concreto, la TP-2039 de El Catllar a la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí y el Monestir
de Poblet , segunda fase (1,2 M); el acceso a Vespella por la TV-2021 (1M), y la T-1110 desde la
T-330 en Lledó (1 M). También se invertirá en diferentes mejoras puntuales de seguridad y drenaje
en el Camp de Tarragona (1,6 M) y en Les Terres de l'Ebre (800.000 ).

Otras inversiones destacadas son las destinadas al convenio marco con los Consells Comarcals
en relación a la plataforma digital ACTIO, el sistema de automatización de servicios
administrativos que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversiones en materia de red de
calor de proximidad (300.000), diferentes actuaciones al Castell-Monestir de Escornalbou
(650.000), al Monestir de Poblet (150.000) en materia de teleasistència y banco de apoyo de la
Cruz Roja (30.000), de colaboración con planes de ocupación (175.000), con Càritas Diocesana
(30.000), con el Banc d'Aliments (30.000), de apoyo al Any Cardenal Vidal iBarraquer (30.000), o
de apoyo a los Juegos Special Olympics Catalunya (20.000).

Así mismo, contempla la inversión para obras de mejora a la antigua Escola d'Art de la Diputació
en Reus (480.000). Estas inversiones nuevas se añaden a otras dotaciones existentes para estos
proyectos.

Por otro lado, en el mismo pleno se ha aprobado definitivamente el proyecto de de mejoras de
seguridad y drenaje de la carretera TV-3233 de La Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta ,
con un presupuesto de ejecución de contrata de 1.840.702,08 . También se ha aprobado de
manera definitiva otro proyecto, el de acondicionamiento de la travessera de La Riba , carretera
C-240z y TV-7044, con un presupuesto de ejecución de 675.299,34 .
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La Diputació destinará 14,3 millones a mejorar
carreteras y a impulsar nuevos...

Europa Espanya Espanyol

El pleno de la institución da luz verde a una modificación de crédito

El Ple de la Diputació de Tarragona de septiembre ha aprobado una modificación de crédito por
importe de 14.387.228,82 para impulsar nuevos servicios, equipamientos e infraestructuras viarias
de la provincia.

Las diferentes inversiones fruto de esta modificación de crédito inciden en la red viaria de la
Diputació, y permiten presupuestar el acondicionamiento de nuevos tramos de carreteras.

En concreto, la TP-2039 de El Catllar a la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí y el Monestir
de Poblet , segunda fase (1,2 M); el acceso a Vespella por la TV-2021 (1M), y la T-1110 desde la
T-330 en Lledó (1 M). También se invertirá en diferentes mejoras puntuales de seguridad y drenaje
en el Camp de Tarragona (1,6 M) y en Les Terres de l'Ebre (800.000 ).

Otras inversiones destacadas son las destinadas al convenio marco con los Consells Comarcals
en relación a la plataforma digital ACTIO, el sistema de automatización de servicios
administrativos que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversiones en materia de red de
calor de proximidad (300.000), diferentes actuaciones al Castell-Monestir de Escornalbou
(650.000), al Monestir de Poblet (150.000) en materia de teleasistència y banco de apoyo de la
Cruz Roja (30.000), de colaboración con planes de ocupación (175.000), con Càritas Diocesana
(30.000), con el Banc d'Aliments (30.000), de apoyo al Any Cardenal Vidal iBarraquer (30.000), o
de apoyo a los Juegos Special Olympics Catalunya (20.000).

Así mismo, contempla la inversión para obras de mejora a la antigua Escola d'Art de la Diputació
en Reus (480.000). Estas inversiones nuevas se añaden a otras dotaciones existentes para estos
proyectos.

Por otro lado, en el mismo pleno se ha aprobado definitivamente el proyecto de de mejoras de
seguridad y drenaje de la carretera TV-3233 de La Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta ,
con un presupuesto de ejecución de contrata de 1.840.702,08 . También se ha aprobado de
manera definitiva otro proyecto, el de acondicionamiento de la travessera de La Riba , carretera
C-240z y TV-7044, con un presupuesto de ejecución de 675.299,34 .
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El CF Reus Deportiu 
va convocar dime-
cres la Junta Gene-
ral d’Accionistes 
del club, a reunir-se 
en junta ordinària i 

també, extraordinària, el pròxim 
29 d’octubre. Mentre que l’ordre 
del dia de la Junta Ordinària re-
cull punts habituals com l’apro-
vació dels comptes del club, el 
repàs del cas de les inscripcions 
d’alguns jugadors del primer 
equip, entre altres assumptes, la 
reunió extraordinària se centra 
en l’ampliació de poder del Con-
sell d’Administració per poder 
dur a terme una ampliació de 
capital.

Segons la convocatòria de la 
Junta extraordinària, el CF Reus 
té la intenció de donar facultats 
al Consell d’Administració del 
club, perquè pugui operar sen-
se consultar a la Junta General 
d’Accionistes, i prendre deci-
sions. Una mesura que segons 
s’especiica en el segon punt de 
l’ordre del dia, té com a objectiu 
que el Consell d’Administració 
pugui procedir a realitzar una 
ampliació de capital del club de 
2.500.000 euros en un termini 
de cinc anys, a comptar a partir 
de la data en què se celebra la 
junta, i que s’ha de cobrir amb 
l’emissió de noves accions ordi-
nàries.

En el document de convoca-
tòria, s’especiica, que el Consell 

d’Administració del club reusenc 
estaria facultat per poder ixar 
els termes i condicions en què 
s’ha de produir aquest augment 

del capital, i també, decidir qui 
ha de dur a terme els acords i les 
negociacions per a poder efectu-
ar l’ampliació, i a quins inversors 

poden anar destinades aques-
tes noves accions que té previst 
emetre el club roig-i-negre.

A més, el club de la capital del 
Baix Camp, també pretén que la 
Junta General d’Accionistes doni 
facultats al Consell d’Adminis-
tració del CF Reus Deportiu, per 
a poder delegar les seves deci-
sions o funcions, en qualsevol 
persona, formi o no del mateix 

Consell d’Administració del club 
reusenc.

Aquestes són doncs, les pro-
postes que hi ha sobre la taula 
de la Junta Extraordinària d’Ac-
cionistes del CF Reus Deportiu, 
que s’ha de celebrar el pròxim 29 
d’octubre, i a la qual podran as-
sistir només els titulars de, com 
a mínim, una acció del club, que 
igurin al Registre del CF Reus. O 
en cas que no hi puguin ser pre-
sents, les persones a qui deleguin 
el seu dret.

Fer front al límit salarial
Joan Oliver, màxim accionista 
del club reusenc, ja va anunciar 
en la roda de premsa de principis 
de setembre, en què ell mateix i 
Xavier Llastarri, president del 
CF Reus Deportiu, van donar 
explicacions sobre la gestió que 
havia fet el club del conlicte 
amb LaLiga per les inscripcions 
d’alguns futbolistes, que tenia 
previst prendre mesures perquè 
el club roig-i-negre gaudís d’una 
millor situació econòmica, i amb 
aquesta ampliació de capital ho 
aconseguirien.

LaLiga va decidir aquesta tem-
porada retallar el límit salarial 
del club reusenc, probablement 
motivada per les ocasions en què 
el CF Reus s’ha vist en diicultats 
per fer front al pagament dels 
seus jugadors, una mesura que 
va signiicar un obstacle per a 
inscriure els nous itxatges, i els 
jugadors que havien signat una 
renovació de contracte durant 
l’estiu.

Els jugadors del CF Reus que 
no van poder ser inscrits a causa 
del límit salarial, marcat per l’or-
ganització presidida per Javier 
Tebas, van ser Karim Yoda, Tito, 
Vítor Silva i Isaac Cuenca, que 
segueixen entrenant amb el club, 
i Dejan Lekic, que acabar itxant 
per al Cádiz.

El CF Reus Deportiu vol 
ampliar el capital del club 
amb accions per valor de 
2’5 milions d’euros

FUTBOL

Joan Oliver, màxim accionista del CF Reus Deportiu, en una imatge d’arxiu.

La directiva del Reus vol ampliar el 
seu marge de maniobra a la SAD
Reclama més poder per fer una ampliació de capital de 2,5 milions sense passar per la Junta General 

L’emissió de noves 
accions del club reusenc 
en milloraria la situació 
econòmica

OLÍVIA MOLET

Tenerife

Oltra descarta que Aitor Sanz 
estigui disponible aviat
L’entrenador del Tenerife, José 
Luis Oltra, va descartar ahir 
que Aitor Sanz estigui recuperat 
de la seva lesió «a curt termi-
ni», encara que ha dit que «no 
s’allargarà» com li van comen-
tar. Aitor Sanz va disputar el seu 
últim partit al març d’aquest any 
i des de llavors no ha pogut ju-
gar cap trobada per lesió, encara 
que el club no ha donat detalls 
sobre la seva lesió. José Luis 
Oltra va explicar, a més, que 
Tyronne del Pi i Joao Rodríguez 
estan en condicions de jugar, ja 
que s’han «entrenat bé» i «sense 
molèsties» durant la setmana. 
També ha relatat que és «difícil» 
que el tanzà Chilunda estigui 
convocat el dijous, després de 
completar solament dos entre-
naments.

Albacete

L’Albacete vol guanyar el 
Zaragoza per dormir líder de la 
Segona Divisió A
L’Albacete rep avui al Zarago-
za amb el propòsit de vèncer a 
l’equip aragonès per dormir lí-
der de Segona Divisió, a l’espera 
dels resultats del cap de setma-
na. Els pupils de Lluís Miquel 
Ramis es mantenen invictes 
després de la disputa de les pri-
meres sis setmanes de lliga en 
haver sumat tres triomfs i tres 
empats, fet que els ha permès 
col·locar-se a la tercera plaça 
de la classiicació, a dos punts 
del segon, Las Palmas, i a tres 
del capdavanter, el Màlaga. Una 
victòria, per tant, reforçaria l’as-
solida la setmana anterior en 
un feu tan complicat com Son 
Moix, enfront del Mallorca, i 
possibilitaria aquest domini de 
la taula de manera provisional, 
encara que igualat a punts amb 
el conjunt malagueny. Malgrat 
això, Ramis es mostra prudent 
amb la trajectòria de l’equip, ja 
que «encara no hem aconseguit 
res i hem de seguir treballant en 
aquesta línia», encara que, això 
sí, va detallar que el comença-
ment positiu «ha de ser un punt 
de motivació».

Málaga

Cifu serà baixa contra el Rayo 
Majadahonda per lesió
El defensa del Màlaga Miguel 
Ángel Garrido, Cifu, serà baixa 
diverses setmanes pel trenca-
ment de l’adductor de la cama 
dreta, segons va informar ahir el 
club malagueny. Cifu, que es va 
retirar de la sessió de treball de 
dimecres abans de conclogués, 
va ser sotmès a diverses proves 
en una clínica malaguenya que 
va certiicar la lesió. El jugador 
serà baixa per a l’enfrontament 
del diumenge contra el Rayo 
Majadahonda, igual que el da-
vanter de Montenegro Sead 
Haksabanovic, el defensa Juan 
Carlos Pérez, el migcampista 
Álex Mula i el porter Andrés 
Prieto, també lesionats. El tèc-
nic del Màlaga, Muñiz, haurà de 
buscar un substitut a Cifu per al 
lateral dret, que podria ser Iván 
Rodríguez, Miguel Torres o ins 
i tot, Luis Hernández.

SEGONA A

La torxa dels Special 
Olympics passarà per 
Tarragona i Reus

SPECIAL OLYMPICS

Aquest diumenge recorrerà les dues ciutats

Redacció

La torxa dels Special Olympics 
recorrerà aquest diumenge els 
carrers de Tarragona i Reus. Du-
rant el matí, la lama pararà a 
la capital tarragonina. Aquesta 
sortirà a dos quarts de dotze del 
migdia del vial J. Bryant, davant 
de l’amiteatre, i passarà pel pas-
seig de Sant Antoni i diferents 
carrers de la Part Alta ins a arri-
bar, aproximadament una hora 
més tard, a la plaça de la Font, on 
s’instal·larà el peveter. Un total 
de deu rellevistes s’encarregaran 
de desplaçar el foc en els gairebé 
dos quilòmetres de trajecte.

La torxa dels Special Olym-
pics va arribar aquest 20 de se-

tembre a Catalunya, a través de 
Barcelona i aquests dies recorre 
bona part del Principat. A Tarra-
gona la torxa arribarà procedent 
d’Igualada.

A la tarda, a Reus
A la tarda, serà el torn de Reus. 
La lama sortirà a les sis del Club 
Natació Reus Ploms, amb motiu 
del seu centenari, i recorrerà un 
circuit de prop de tres quilòme-
tres pels punts cèntrics de la ciu-
tat, ins a arribar a la placeta del 
Doctor Sabater, al carrer de Sant 
Joan, on l’alcalde, Carles Pellicer, 
la rebrà i encendrà el peveter en 
nom de la ciutat. Un total de 28 
esportistes Special Olympics 

de la ciutat, que aniran amb 28 
acompanyants, entre represen-
tants polítics, autoritats, espor-
tistes i representants d’entitats 
i institucions seran els respon-
sables del pas de la torxa per la 
ciutat de Reus.

Després del seu recorregut 
per la capital del Baix Camp, la 
torxa seguirà cap a Vilanova i la 
Geltrú i Lleida per acabar a les 
seus d’aquests jocs: La Seu D’Ur-
gell i el principat d’Andorra.

Els Jocs Special Olympics 

2018 es disputaran del 4 al 7 
d’octubre a la Seu d’Urgell i An-
dorra la Vella, amb la participa-
ció de més de 1.500 atletes de 
més 15 països, que competiran 
en 14 modalitats esportives di-
ferents.

CEDIDA

Imatge de la torxa dels Special Olympics al seu pas per Badalona.
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AMPLIACIÓ:La Diputació de Tarragona aprova un
nou càrrec com a diputat delegat de la Presidència
per a Quim Nin

Europa Espanya Català

ACN Tarragona.-El plenari de la Diputació de Tarragona d'aquest divendres ha aprovat la creació
del càrrec de diputat delegat de la Presidència, que ocuparà Quim Nin. El debat, que s'ha produït
sense Nin a la sala per una qüestió legal, s'ha centrat en el sou de la nova plaça, de 62.000 euros
bruts anuals, que la CUP ha criticat. La proposta de modificació de l'acord per afegir el lloc de
diputat delegat de la Presidència en el règim retributiu dels càrrecs amb dedicació exclusiva i
parcial de l'ens s'ha aprovat finalment amb 17 vots a favor de CiU, PSC i Ciutadans i amb el rebuig
dels 7 diputats d'ERC, que han criticat la creació d'aquesta figura, i del diputat de la CUP. El
president de la Diputació, Josep Poblet, ha defensat que la tasca del diputat delegat de
Presidència servirà per "guanyar en eficàcia" i que a Nin "no se li ha fet res a mida".

Nin va prendre possessió fa un mes com a diputat de la Diputació de Tarragona arran de la
renúncia de Montserrat Carrera. La CUP, que no entén els canvis i els considera "contradictoris",
ha criticat el "ball de cadires i càrrecs". D'altra banda, i pel que fa a la modificació de sou, el diputat
cupaire, Edgar Fernández, ha defensat que els "sous de banquers i empresaris no són adequats
per al servei públic". "Tenir sous alts fa perdre perspectiva social", ha lamentat Fernández.ERC
també ha rebutjat la modificació del cartipàs "a sis mesos d'acabar el mandat" i existint dues
vicepresidències i han argumentat que hi ha "pocs fonaments" per donar llum verda. El portaveu,
Pau Ricomà, ha lamentat que no s'hagin donat més explicacions abans.El president de la
Diputació, Josep Poblet, ha dit que "no hi ha hagut cap ball de cadires, i que Nin compta "amb tota
la legitimitat". A més, ha argumentat que ja hi ha altres diputacions on funciona la figura de diputat
delegat de Presidència i que ara, cap al final del mandat, s'ha donat l'oportunitat per crear-la
aquí.En aquest sentit, Poblet creu que aquesta figura pot ajudar en l'eficàcia de la corporació,
portant totes aquelles qüestions de què ara s'ocupa Presidència, sobrecarregada. Així, Nin es farà
càrrec també de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.Pel que fa als retrets pel sou
destinat al nou càrrec, Poblet ha citat Abraham Lincoln per contestar el diputat de la CUP apuntant
que "als que els sembli car el talent, és que no coneixen el preu de la ignorància".S'aprova una
modificació de crèdit per 14,3 MEUREl ple de la Diputació de Tarragona també ha aprovat una
modificació de crèdit per import de 14.387.228,82 per impulsar nous serveis, equipaments i
infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.Les diferents inversions fruit
d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la Diputació, i permeten
pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la TP-2039 del Catllar a
l'N-340 (1,5 MEUR); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet, segona fase (1,2 MEUR);
l'accés a Vespella per la TV-2021 (1MEUR), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 MEUR). També
s'invertirà en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6
MEUR) i a les Terres de l'Ebre (800.000 euros).Altres inversions destacades són les destinades al
conveni marc amb els consells comarcals en relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema
d'automatització de serveis administratius que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000 euros);
inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat (300.000 euros), diferents actuacions al
castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros), al monestir de Poblet (150.000 euros) en matèria
de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000 euros), de col·laboració amb plans
d'ocupació (175.000 euros), amb Càritas Diocesana (30.000 euros), amb el Banc d'Aliments



(30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000 euros), o de suport als Jocs
Special Olympics Catalunya (20.000 euros). Així mateix, contempla la inversió per a obres de
millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000 euros). Aquestes inversions noves
s'afegeixen a altres dotacions existents per a aquests projectes.D'altra banda, en el mateix ple s'ha
aprovat definitivament el projecte de millores de seguretat i drenatge de la carretera TV-3233 de la
Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució de contracta de
1.840.702,08 euros. També s'ha aprovat de manera definitiva un altre projecte, el de
condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb un pressupost
d'execució de 675.299,34 .



EX
EM

PL
A

R 
D

E 
SU

BS
C

RI
PC

IÓ
 E

LE
C

TR
Ò

N
IC

A
 D

’E
L9

N
O

U
- Q

U
ED

A
 P

RO
H

IB
ID

A
 L

A
 S

EV
A

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
EE

N
VI

A
M

EN
T 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EX

EM
PL

A
R 

D
E 

SU
BS

C
RI

PC
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

ED
A

 P
RO

H
IB

ID
A

 L
A

 S
EV

A
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

 O
 R

EE
N

VI
A

M
EN

T

EX
EM

PL
A

R 
D

E 
SU

BS
C

RI
PC

IÓ
 E

LE
C

TR
Ò

N
IC

A
 D

’E
L9

N
O

U
- Q

U
ED

A
 P

RO
H

IB
ID

A
 L

A
 S

EV
A

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
EE

N
VI

A
M

EN
T 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EX

EM
PL

A
R 

D
E 

SU
BS

C
RI

PC
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

ED
A

 P
RO

H
IB

ID
A

 L
A

 S
EV

A
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

 O
 R

EE
N

VI
A

M
EN

T

EX
EM

PL
A

R 
D

E 
SU

BS
C

RI
PC

IÓ
 E

LE
C

TR
Ò

N
IC

A
 D

’E
L9

N
O

U
- Q

U
ED

A
 P

RO
H

IB
ID

A
 L

A
 S

EV
A

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
EE

N
VI

A
M

EN
T 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EX

EM
PL

A
R 

D
E 

SU
BS

C
RI

PC
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

ED
A

 P
RO

H
IB

ID
A

 L
A

 S
EV

A
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

 O
 R

EE
N

VI
A

M
EN

T

EX
EM

PL
A

R 
D

E 
SU

BS
C

RI
PC

IÓ
 E

LE
C

TR
Ò

N
IC

A
 D

’E
L9

N
O

U
- Q

U
ED

A
 P

RO
H

IB
ID

A
 L

A
 S

EV
A

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
EE

N
VI

A
M

EN
T 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EX

EM
PL

A
R 

D
E 

SU
BS

C
RI

PC
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

ED
A

 P
RO

H
IB

ID
A

 L
A

 S
EV

A
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

 O
 R

EE
N

VI
A

M
EN

T

EX
EM

PL
A

R 
D

E 
SU

BS
C

RI
PC

IÓ
 E

LE
C

TR
Ò

N
IC

A
 D

’E
L9

N
O

U
- Q

U
ED

A
 P

RO
H

IB
ID

A
 L

A
 S

EV
A

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
EE

N
VI

A
M

EN
T 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EX

EM
PL

A
R 

D
E 

SU
BS

C
RI

PC
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

ED
A

 P
RO

H
IB

ID
A

 L
A

 S
EV

A
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

 O
 R

EE
N

VI
A

M
EN

T ESPORTSNOU9EL Divendres, 28 de setembre de 201848

T
O

N
I 

C
A

N
YA

M
ER

A
S 

D’esquerra a dreta: David, Cristian i Ángel Cobo,  aquest dilluns al Camp de Futbol Municipal de Canovelles

Canovelles

Toni Canyameras

Per un dia , o com a mínim 
durant 90 minuts, la pilota 
–o més ben dit, la pissarra–, 
desfarà els seus llaços fra-
ternals. Les banquetes del 
Canovelles-Montornès Norte 
de Tercera Catalana d’aquest 
dissabte (16.30h) seran tes-
timonis d’un autèntic duel 
fraticida: Cristian Cobo, 
entrenador dels canovellins, 
se les heurà amb els seus ger-
mans Ángel i David, primer i 
segon tècnic del Montornès 
Norte respectivament. El gran 
contra el petit i el mitjà.

 “Quan va sortir el calenda-
ri, el primer que vaig mirar 
va ser quan l’Ángel i jo juga-
ríem contra el meu germà. 
Per a mi és el partit de l’any, i 
encara que perdem no estaré 
trist perquè haurà guanyat 
el Cristian’’, explica David 
Cobo Camacho, el mitjà de 
la família amb 33 anys. “Tinc 
molta pressió perquè si el 
Canovelles perd aquest par-
tit no hi haurà qui aguanti el 
meu germà David’’, fa broma 
Cristian, de 34 anys. 

Els tres germans són tèc-
nics que criden l’atenció per 
la seva joventut, encara que 
el cas del petit, Ángel Cobo, 
és el més extrem: amb només 
26 anys ja suma quatre tem-
porades entrenant. “És bonic 
tenir el teu germà com a rival 
i, si és dirigint l’equip del 
nostre barri, encara més’’, 
afirma Ángel.

Nascuts i criats tots tres al 
barri de Montornès Nord, el 
futbol ha unit encara més els 
germans Cobo. Tant, que, de 
fet, el Canovelles-Montornès 
Norte d’aquest dissabte tam-
bé serà un duel del mestre 
contra els seus alumnes. 
“Vaig tenir el David com a 
jugador quan jo entrenava el 
Montornès Norte i quan ell 
va deixar el futbol em va aju-
dar com a segon. L’Ángel el 
vaig entrenar tant al juvenil 
com al primer equip’’, revela 
Cristian Cobo, estratega del 
conjunt montornesenc del 
curs 2011/2012 al 2014/2015.  

“El meu germà ens va ense-
nyar a jugar a futbol. Fins 
que no va agafar l’equip ell, 
el Montornès Norte només 
sabia enviar pilotades al 
davanter’’, destaca David. 
L’Ángel també es confessa 
un admirador del seu germà 
gran: “M’agrada molt la idea 
de tenir la pilota del Cristian 
i vaig aprendre molt d’ell. El 
David i jo hem agafat aquest 
criteri però l’hem intentat 
fer evolucionar perquè jo 
crec que no sempre es pot 
atacar en estàtic i has de 
saber fer transicions’’, detalla 
el petit dels Cobo. 

Cristian va posar les bases 
sobre les quals David i Ángel 
han construït el millor 
Montornès Norte de la his-
tòria. Els montornesencs 
opositen a ser l’equip revela-
ció després d’ascendir l’any 
passat, condició que volen 
demostrar aquest dissabte 
contra el Canovelles de Cris-
tian, que els llança indirec-
tes: “Quan comenci el partit 
m’oblidaré del David i de 
l’Ángel per no discutir. Són 
uns pesats amb els àrbitres’’, 
bromeja el gran dels Cobo. 
Germans units. Però enfron-
tats per un dia.

La torxa  
dels Special 
Olympics arriba  
a Granollers

Granollers

Aquest divendres arriba a 
Granollers la torxa dels Jocs 
Special Olympics, l’esdeve-
niment internacional més 
important per a esportistes 
amb discapacitat intel·lectual 
i que aquest any se celebra 
a Andorra la Vella i La Seu 
d’Urgell del 4 al 7 d’octubre. 
Granollers en va ser la seu el 
1994. La sortida dels relleus 
des del Palau d’Esports serà 
a les 18.15h i arribaran a 
la plaça de la Porxada a les 
19.00h. Els rellevistes, acom-
panyats per 19 alumnes de 
l’Escola Montserrat Montero 
–que participaran als Spe-
cial Olympics–, seran, per 
aquest ordre, Anna Riera, 
Max Pedrola, Ricky Alcán-
tara, Clara Maspons i Ingrid 
Rabassó, Mamadou Gassama 
i Míriam González i Cristina 
Salvador.

El Sant Andreu, un altre aspirant 
a l’ascens, visita l’EC Granollers 

L’Hospitalet va ser l’últim candidat a pujar que va rebre el Granollers

Granollers

T.C. 

L’EC Granollers té ganes de 
guanyar d’una vegada a casa 
contra un sòlid aspirant a 
pujar a Segona B, d’aquells 
que es prendrien com un fra-
càs no ascendir a la categoria 
de bronze. Després de perdre 
contra Pobla de Mafumet 
(1-3) i L’Hospitalet, arriba el 
Sant Andreu al camp del car-
rer Girona aquest diumenge 
(12.00h). L’entrenador de 
l’Esport Club, José Solivelles, 
ho veu com una gran oportu-
nitat per consolidar el dolç 
moment de forma que viu un 
equip que suma tres jornades 
consecutives sense perdre: 
“Volem reafirmar la bona 
línia que portem aquestes 
últimes setmanes i el Sant 
Andreu és un  bon rival per 

fer-ho. Volem guanyar-los 
amb el nostre estil. Aquest 
partit ens dirà a quin nivell 
estem’’, assegura Solivelles. 

Com el conjunt granollerí, 
el Sant Andreu és un equip al 
qual li agrada tenir la pilota. 
L’equip quadribarrat, entre-

nat per Mikel Azparren, té 
potencial com a col·lectiu, 
però també en l’apartat indi-
vidual. En aquest sentit, el 
davanter Elhadji és el major 
perill dels barcelonins, un 
futbolista d’1,94 que, mal-
grat la seva alçada i corpulèn-
cia, és àgil, ràpid i té olfacte 
golejador. “El partit contra el 
Sant Andreu serà una guerra 
per prendre el control de la 
pilota perquè a nosaltres ens 
agrada tenir la possessió i a 
ells també’’, assegura José 
Solivelles. “Però la realitat 
és que el Sant Andreu no 
necessita la pilota per fer-te 
mal, té molts altres recursos 
i grans individualitats com 
Elhadji i Kuku’’, adverteix el 
tècnic de l’EC Granollers. 

Per aquest matx, correspo-
nent a la vuitena jornada de 
Tercera Divisió, el conjunt 
granollerí no podrà comptar 
amb el davanter Albert Ruiz, 
amb una hèrnia a l’esquena, 
ni amb el central Víctor Díaz, 
que ha de complir un partit 
de sanció després de ser 
expulsat a Cerdanyola. 

L’Espai 
Wellness 
celebra  
una dècada

Granollers

EL 9 NOU

L’Espai Wellness de 
Granollers ha complert 
aquest any una dècada i el 
centre esportiu de la capital 
vallesana ha organitzat un 
seguit d’activitats especials 
del 15 al 22 de setembre. 
L’Espai Wellness va oferir 
diferents activitats, des de 
classes magistrals de les 
diverses modalitats espor-
tives fins a actes més lúdics 
com un concert, un monòleg 
o una festa infantil que van 
tenir lloc a la seva terrassa. 
El centre volia d’aquesta 
manera fer partícips els 
seus socis de la celebració 
d’aquesta dècada de vida. 

Totes les classes van tenir 
un alt nivell de participació, 
de més del 95%, i van fer 
gaudir els socis. L’Espai va 
regalar una samarreta com-
memorativa a tots els partici-
pants i un casquet de bany als 
de les activitats aquàtiques, 
a banda de regalar una mot-
xilla a tots els socis que fa un 
any o més que estan abonats. 

Acabada la celebració del 
10è aniversari, l’Espai torna a 
obrir les seves portes aquest 
setembre perquè les per-
sones interessades puguin 
provar les activitats dirigides 
i les instal·lacions del cen-
tre esportiu, considerat per 
molts com el referent de les 
activitats esportives. 

El Canovelles de Cristian Cobo rep el Montornès Norte, que entrenen els seus germans 

Germans enfrontats per un dia 
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El Lleida Ski&Wake gana 
su cuarto título estatal
El club leridano conquista por cuarto año consecutivo el Campeonato 
de España de esquí náutico || Logró un total de 25 medallas

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ El Lleida Ski&Wake se 
ha proclamado por cuarto año 
consecutivo campeón del Cam-
peonato de España de esquí 
náutico, tras imponerse en la 
cita disputada el pasado fin de 
semana en Seseña (Castilla-La 
Mancha). Por el club leridano 
compitieron Santi Barjau (oro 
en eslalon y saltos infantiles), 
Àlex Pregel (bronce en eslalon 
y plata en figuras y en saltos 
júnior), Patricia Escolar (oro 
en eslalon y plata en figuras y 

saltos júnior), Laura Noguera 
(plata en eslalon y bronce en 
saltos júnior), Clàudia Barjau 
(bronce en eslalon y oro en sal-
tos y en figuras júnior), Max 
Vilarasau (bronce en eslalon 
y figuras sub-21), Roger Ballús 
(oro en eslalon en categoría ab-
soluta), Lluís Noguera (plata 
en eslalon y en saltos y oro en 
figuras en la categoría absolu-
ta), Àlvar Noguera (bronce en 
eslalon, oro en saltos y plata en 
figuras en categoría absoluta), 
Sofia Oliva (oro en eslalon y en 

saltos absoluto), y Jordi Ballús 
(plata en eslalon en veteranos). 
Además, el Lleida Ski&Wake 
acaparó también los premios a 
los mejores esquiadores de la 
combinada (los que han suma-
do más puntos con sus marcas 
dependiendo de la categoría) 
gracias a Lluís Noguera, oro 
en la categoría masculina, y 
Claudia Barjau, oro en la fe-
menina. También destacaron 
Àlvar Noguera y Patricia Es-
colar, que lograron la medalla 
de plata.

Àlvar Noguera logró tres medallas, una de oro en la modalidad de saltos de la categoría absoluta.

 

SEGRE TÀRREGA

El Club Esportiu Alba competirá con 15 atletas en los Special Olympics
❘ TÀRREGA ❘ Un total de 15 depor-
tistas del Club Esportiu Alba, 
perteneciente a la Associació 
Alba de Tàrrega, participaran 
del 4 al 7 de octubre en los Jocs 

Special Olympics que se dis-
putarán en La Seu d’Urgell y 
Andorra. Los deportistas, que 
competirán en natación, fút-
bol sala y tenis de mesa, fue-

ron recibidos ayer por sus com-
pañeros de la entidad cuando 
les entregaron la equipación 
diseñada para la ocasión y les 
desearon mucha suerte.

 

Dos fichajes para el CTT Mollerussa
❘ MOLLERUSSA ❘ El primer equipo 
del Club Tennis Taula Mo-
llerussa, que por cuarto año 
consecutivo competirá en la  
Segunda Nacional, la cuar-
ta categoría a nivel estatal, 
ha cerrado la contratación 

de Xavier Fontanet, que fue 
campeón de España en ca-
tegorías inferiores y que re-
forzará al primer equipo, y 
el rumano Razvam Lucian, 
que se incorporará al con-
junto filial. 

 

El Circuit Bronze de pádel, en Juneda
❘ JUNEDA ❘ El Circuit Bronze 
Head de pádel volvió este 
pasado fin de semana a Ju-
neda con la disputa de una 
nueva prueba. Los campeo-
nes fueron, en categoría mas-
culina, Òscar Peirón y José 

Luís Correa, que superaron 
por un doble 6-2 a Jordi Fa-
rrerons y Oriol Masbernat, y 
en categoría femenina, Im-
ma Querol y Mariona Vile-
lla, que batieron 7-6 y 6-1 a 
Sandra Martí y Anna Roset.

Siete podios para el Sícoris y Caiac Mitjana

❘ SILLA ❘ Sícoris y Mitjana par-
ticiparon el domingo en la 
Travesía la Albufera de Silla. 
El Sícoris logró 6 podios: Ma-
nuel Craviotto (oro en K1), 
Josep Miralles y Antonio 
Teixidó (plata de K2 absolu-

to), Andrea Agüera (bronce 
en cadete K1), Lila Pijuan e 
Isaac Lopez (oro en alevín 
K1) y Pau Pijuan (plata en 
infantil K1). Del Mitjana, Ilu-
minada Arias y Montserrat 
Herrera fueron plata (K2).
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El Lleida Ski&Wake obté      
el seu quart títol estatal
El club del Segrià conquista per quart any consecutiu el Campionat 
d’Espanya d’esquí nàutic || Va aconseguir un total de 25 medalles

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Lleida Ski&Wake 
s’ha proclamat per quart any 
consecutiu campió del Campi-
onat d’Espanya d’esquí nàutic, 
després d’imposar-se en la cita 
disputada el cap de setmana 
passat a Seseña (Castella-la 
Manxa). Pel club lleidatà van 
competir Santi Barjau (or en 
eslàlom i salts infantils), Àlex 
Pregel (bronze en eslàlom i 
plata en figures i en salts jú-
nior), Patricia Escolar (or en 
eslàlom i plata en figures i salts 

júnior), Laura Noguera (plata 
en eslàlom i bronze en salts jú-
nior), Clàudia Barjau (bronze 
en eslàlom i or en salts i en fi-
gures júnior), Max Vilarasau 
(bronze en eslàlom i figures 
sub-21), Roger Ballús (or enes-
làlom en categoria absoluta), 
Lluís Noguera (plata en eslà-
lom i en salts i or en figures en 
la categoria absoluta), Àlvar 
Noguera (bronze en eslàlom, 
or en salts i plata en figures en 
categoria absoluta), Sofia Oliva 
(or en eslàlom i en salts absolut) 

i Jordi Ballús (plata en eslàlom 
en veterans). 

A més, el Lleida Ski&Wake 
va acaparar també els premis 
als millors esquiadors de la 
combinada (els que han su-
mat més punts amb les seues 
marques en funció de la cate-
goria) gràcies a Lluís Noguera, 
or en la categoria masculina, i 
Claudia Barjau, or en la feme-
nina. També van destacar Àl-
var Noguera i Patricia Escolar, 
que van aconseguir la medalla 
de plata.

Àlvar Noguera va aconseguir tres medalles, una d’or en la modalitat de salts de la categoria absoluta.

SEGRE TÀRREGA

El Club Esportiu Alba competirà amb quinze atletes als Special Olympics
❘ TÀRREGA ❘ Un total de quinze 
esportistes del Club Esportiu 
Alba, que pertany a l’Associa-
ció Alba de Tàrrega, participa-
ran del 4 al 7 d’octubre en els 

Jocs Special Olympics que es 
disputaran a la Seu d’Urgell i 
Andorra. Els esportistes, que 
competiran en natació, futbol 
sala i tenis taula, van ser re-

buts ahir pels seus companys 
de l’entitat quan els van en-
tregar l’equipament dissenyat 
per a l’ocasió i els van desitjar 
molta sort.

Dos fitxatges per al CTT Mollerussa
❘ MOLLERUSSA ❘ El primer equip 
del Club Tennis Taula Mo-
llerussa, que per quart any 
consecutiu competirà a la 
Segona Nacional, la quarta 
categoria a nivell estatal, 
ha tancat la contractació de 

Xavier Fontanet, que va ser 
campió d’Espanya en catego-
ries inferiors i que reforçarà 
el primer equip del club, i el 
romanès Razvam Lucian, 
que s’incorporarà al conjunt 
filial.

El Circuit Bronze de pàdel, a Juneda
❘ JUNEDA ❘ El Circuit Bronze He-
ad de pàdel va tornar el cap 
de setmana passat a Juneda 
amb la disputa d’una nova 
prova. Els campions van ser, 
en categoria masculina, Òs-
car Peirón i José Luis Cor-

rea, que van superar per un 
doble 6-2 Jordi Farrerons i 
Oriol Masbernat, i en catego-
ria femenina, Imma Querol 
i Mariona Vilella, que van 
batre 7-6 i 6-1 Sandra Martí 
i Anna Roset.

Set podis per al Sícoris i Caiac Mitjana

❘ SILLA ❘ Sícoris i Mitjana van 
participar diumenge en la 
Travessia l’Albufera de Si-
lla. El Sícoris va aconseguir 
sis podis: Manuel Craviotto 
(or en K1), Josep Miralles i 
Antonio Teixidó (plata de 

K2 absolut), Andrea Agüe-
ra (bronze en cadet K1), Lila 
Pijuan i Isaac Lopez (or en 
aleví K1) i Pau Pijuan (plata 
en infantil K1). Del Mitjana, 
Iluminada Arias i Montserrat 
Herrera van ser plata (K2).



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/tot-costa/sergi-grimau-tots-els-esportistes-dels-special-olympics-estan-molt-illusionats/audio/1015134/

Sección: Radio / Televisión
28/09/2018

Sergi Grimau: Tots els esportistes dels Special
Olympics estan molt il·lusionats

Europa Espanya Català

Tancar

Sergi Grimau, exjugador de bàsquet, és un dels responsables dels Special Olympics que es faran
entre la Seu d'Urgell i Andorra del 4 al 7 d'octubre, i ha passat pel "Tot costa" per explicar-nos els
últims preparatius dels jocs.



https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20180928/452065249951/diputacio-tarragona-aprueba-cargo-diputado-delegado-presidencia-q

uim-nin.html

Sección: Actualidad / Última Hora
28/09/2018

La Diputació de Tarragona aprueba el cargo de
diputado delegado de Presidencia para Quim Nin

Europa Espanya Espanyol

ERC critica la creación de esta figura y la CUP carga que se le asigne un sueldo de 62.000 euros
brutos anuales

El plenario de la Diputació de Tarragona de este viernes ha aprobado la creación del cargo de
diputado delegado de la Presidencia , que ocupará Quim Nin . El debate, que se ha producido sin
Nin en la sala por una cuestión legal, se ha centrado en el sueldo de la nueva plaza, de 62.000
euros brutos anuales, que la CUP ha criticado.

La propuesta de modificación del acuerdo para añadir el puesto de diputado delegado de la
Presidencia en el régimen retributivo de los cargos con dedicación exclusiva y parcial del ente se
ha aprobado finalmente con 17 votos a favor de CiU, PSC y Cs y con el rechazo de los 7
diputados de ERC , que han criticado la creación de esta figura , y del diputado de la CUP .

El presidente de la Diputació, Josep Poblet, ha defendido que la tarea del diputado delegado de
Presidencia servirá para "ganar en eficacia" y que a Nin "no se le ha entregado nada a medida" .
Nin tomó posesión hace un mes como diputado de la Diputació de Tarragona a raíz de la renuncia
de Montserrat Carrera.

Críticas por el el "baile de sillas y cargos"

La CUP no entiende los cambios y los considera "contradictorios" y critica el "baile de sillas y
cargos" . Por otra parte, y en cuanto a la modificación de sueldo, el diputado de la formación,
Edgar Fernández, defiende que los "sueldos de banqueros y empresarios no son adecuados para
el servicio público". "Tener sueldos altos hace perder perspectiva social" , ha destacado
Fernández. ERC también ha rechazado la modificación del cartapacio "a seis meses de terminar el
mandato" y existiendo dos vicepresidencias y han argumentado que hay "pocos fundamentos"
para dar luz verde. El portavoz, Pau Ricomà, ha lamentado que no se hayan dado más
explicaciones antes.

Por su parte, el presidente de la Diputació, Josep Poblet, ha dicho que "no ha habido ningún baile
de sillas", y que Nin "cuenta con toda la legitimidad ". Además, argumenta que ya hay otras
diputaciones donde funciona la figura de diputado delegado de Presidencia y que ahora, hacia el
final del mandato, se ha dado la oportunidad para crear este cargo en el área de Tarragona.

En este sentido, Poblet cree que esta figura puede ayudar en la eficacia de la corporación,
llevando todas aquellas cuestiones de las que ahora se ocupa Presidencia, sobrecargada. Así, Nin
se hará cargo también de Projectes Europeus i Regió del Coneixement. En cuanto a los reproches
por el sueldo destinado al nuevo cargo, el presidente de la Diputació ha citado Abraham Lincoln
para contestar el diputado de la CUP, apuntando que "los que les parezca caro el talento, es que
no conocen el precio de la ignorancia".

El nuevo diputado delegado de Presidencia de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, en el plenario
de este viernes.

(Sílvia Jardí / ACN)

Se aprueba una modificación de crédito para 14,3 MEUR

El pleno de la Diputació de Tarragona también ha aprobado una modificación de crédito por
importe de 14.387.228,82 para impulsar nuevos servicios , equipamientos e infraestructuras viarias



en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Las diferentes inversiones fruto de esta modificación de crédito inciden en la red viaria de la
Diputació, y permiten presupuestar el acondicionamiento de nuevos tramos de carreteras . En
concreto, la TP-2039 de El Catllar en la N-340 (1,5 millones de euros); la TV-7002 entre Vimbodí y
el monasterio de Poblet, segunda fase (1,2 MEUR); el acceso a Vespella por la TV-2021
(1MEUR), y la T-1110 desde la T-330 en Lledó (1 MEUR). También se invertirá en diferentes
mejoras puntuales de seguridad y drenaje en el Camp de Tarragona (1,6 MEUR) y en Terres de
l'Ebre.(800.000 euros).

Otras inversiones destacadas son las destinadas al convenio marco con los consejos comarcales
en relación a la plataforma digital ACTIO, el sistema de automatización de servicios
administrativos que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000 euros); inversiones en materia de
red de calor de proximidad (300.000 euros), diferentes actuaciones en el castillo de Escornalbou
(650.000 euros), en el monasterio de Poblet (150.000 euros) en materia de teleasistencia y banco
de apoyo de la Cruz Roja (30.000 euros), de colaboración con planes de empleo (175.000 euros),
con Cáritas Diocesana (30.000 euros), con el Banc dels Aliments (30.000 euros), de apoyo al Any
Cardenal Vidal i Barraquer (30.000 euros) y a los Juegos Special Olympics Catalunya (20.000
euros). Asimismo, también se contempla la inversión para obras de mejora en la antigua Escola
d'Art de la Diputació a Reus (480.000 euros). Estas inversiones nuevas se añaden a otras
dotaciones existentes para estos proyectos.

Por otra parte, en el mismo pleno se ha aprobado definitivamente el proyecto de mejoras de
seguridad y drenaje de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella en Pradell de la Teixeta,
con un presupuesto de ejecución de contrata de 1.840.702,08 euros. También se ha aprobado de
manera definitiva otro proyecto, el de acondicionamiento de la travesía de la Riba, carretera
C-240Z y TV-7044, con un presupuesto de ejecución de 675.299,34 .



L’Ajuntament de la Seu ha tor-
nat a posar en marxa una enques-
ta per valorar la festa major, cele-
brada com cada any a final
d’agost. Els veïns ja la poden res-
pondre en línia per valorar la festa
en la qual també poden fer arribar
suggeriments i propostes de mi-
llora de cara a la programació de
l’any que ve. 

La regidora de Festes i tradi-
cions, Sílvia Iscla, ha explicat que
«l’equip de govern potenciem la
participació. Les respostes que re-
bem les tenim en compte cada
any a l’hora de programar les ac-
tivitats».

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La Seu enquesta 
els veïns sobre la
festa major i recull
nous suggeriments

L’Ajuntament de la Seu ha obert
una campanya de micromece-
natge per ajudar a pagar els Jocs
Special Olympics i ha fet una cri-
da a la població i les empreses a
col·laborar-hi. La campanya s’ha
obert a través del portal a Internet
de l’Ajuntament i l’apartat agen-
da: www.agenda.laseu.cat/spe-
cialolympics. La campanya de
micromecenatge porta per nom
«Tots som importants». En aquest
debat, la regidora responsable de
l’esdeveniment, Anna Vives, ha
agraït als espònsors locals dels
Jocs, que són Peusa, Cadí, Fustes
Grau, Taurus, Torrons Vicens i
l’IDAPA.  

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

Una campanya de
micromecenatge
busca ajuda per als
Special Olympics

El Museu Espai Ceretània de
Bolvir ha programat per al cap de
setmana del 6 i 7 d’octubre un car-
tell d’actes amb motiu de la nova
edició del Cap de Setmana Ibèric,
que fa divuit anys que se celebra
en diversos jaciments del país. 

El museu farà una jornada de
portes obertes el dissabte de les 11
del matí a les 2 del migdia i oferirà
dues activitats. La primera serà
una xerrada sobre «Els ceretans i
l’aigua», a les 11, i una visita guia-
da amb passejades amb ruc per
als nens. 

El diumenge es farà una nova
visita guiada pel jaciment a les 12
del migdia. El jaciment iberoromà
del Castellot és dels més impor-
tants fins ara excavats d’aquesta
època al Pirineu. 

REDACCIÓ BOLVIR

L’Espai Ceretània
se suma al Cap de
Setmana Ibèric
amb una xerrada 
i visites guiades

L’Assemblea del PDeCAT de la
Seu ha confirmat el que es co-
mentava als entorns polítics de la
capital alt-urgellenca des de fa
mesos: el pediatre i director assis-
tencial de l’Hospital de la Seu, Jor-
di Fàbrega, serà el candidat a l’al-
caldia en substitució d’Albert Ba-
talla. L’encara alcalde ha presentat
i beneït la candidatura de Fàbrega
tot afirmant que, en cas que acon-
segueixi el càrrec, la Seu «quedarà
en bones mans».

Ja escollit com a candidat a les
eleccions municipals, Jordi Fàbre-
ga s’ha compromès a agafar el re-
lleu de Batalla com a candidat a
l’alcaldia i ha reconegut que, «tot
i que és difícil superar la tasca feta
per l’actual alcalde i el seu equip,
em fa molta il·lusió aquest nou
repte perquè m’identifico i sento
l’escalf de molta gent que té ganes
de treballar per la Seu en positiu».
El candidat escollit hi ha afegit
que  «personalment i professional
em sento en un moment idoni per
dedicar temps i il·lusió a la ciutat
que m’estimo, i vull contribuir a
fer-la avançar, per fer una ciutat
per a tothom». El ja candidat ha
argumentat que en les pròxims
setmanes concretarà un treball
per formar un grup de col·labora-
dors que li permeti encarar amb
garanties el repte: «Farem un
equip transversal per guanyar i
governar». En aquest sentit, des

de l’assemblea del PDeCAT de la
Seu han afirmat que la candida-
tura de Junts per la Seu «ha estat
concebuda com un projecte que
va més enllà d’un partit polític i
que aplegarà diferents sensibili-
tats». Aquest equip donarà a co-
nèixer les primeres propostes per
a la ciutat que tenen al cap en un
acte públic que se celebrarà du-
rant la primera quinzena d’octu-
bre. 

Jordi Fàbrega va néixer el 1972
a Lleida i sempre ha estat vinculat

a la Seu, segons ha explicat ell ma-
teix. Actualment és director assis-
tencial de l’hospital local i pedia-
tre, i com a tal ha exercit a diversos
centres hospitalaris, com ara el de
la Vall d’Hebron, els Germans
Trias i Pujol i al mateix Hospital de

la Seu. Igualment, ha estat profes-
sor associat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i de la de
Lleida i fundador de la Coopera-
tiva Pediatria dels Pirineus. En
l’àmbit personal, el nou candidat
hereu d’Albert Batalla és soci
d’Òmnium Cultural, secretari del
Club de Futbol Ciutat de la Seu i
cofundador d’Igerseu. També és
portaveu de la Comissió de Suport
de l’Escola Catalana a la ciutat i
president de mesa al referèndum
de l’1d’octubre de l’any passat. 

MIQUEL SPA LA SEU D’URGELL

Junts per la Seu designa el director
de l’hospital com a nou alcaldable
L’assemblea local del PDeCAT vota Jordi Fàbrega com a relleu d’Albert Batalla per a les municipals 

JUNTS PER LA SEU

Albert Batalla amb el seu successor a Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, a l’assemblea del PDeCAT

L’aspirant a l’alcaldia es
declara seguidor de la feina
de Batalla i anuncia un primer
acte públic per al mes que ve

ERC

El vehicle accidentat a tocar de la sèquia a la zona de Sant Marc

El grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament de Puigcerdà ha de-
manat a l’equip de govern que re-
tiri de la via pública un vehicle ac-
cidentat que fa més d’un mes que
hi és. El grup de l’oposició, que les
pròximes setmanes estrenarà re-
gidor amb la incorporació al ple
de Joan Manel Serra, ha emès un
comunicat públic en què alerta
que la presència del vehicle pot
esdevenir un perill per al medi
ambient perquè és a tocar d’una
sèquia, on podrien anar a parar els
líquids contaminants del vehicle. 

Així, el nou equip de treball
d’ERC ha remarcat que «sobre la
base de la Llei 11/1999, de 21

d’abril, reguladora de les bases i al-
tres mesures per al desenvolupa-
ment del govern local, en matèria
de trànsit i circulació de vehicles
motoritzats, demanem a l’Ajunta-
ment de Puigcerdà la retirada im-
mediata del vehicle sinistrat,
Volkswagen Polo amb matrícula
T-2678-AM, al polígon de Sant
Marc des de fa aproximadament
més d’un mes».  

Els portaveus del partit a l’opo-
sició del govern del PDeCAT que
encapçala Albert Piñeira han ar-
gumentat que, «per l’estat de de-
gradació en què es troba i la seva
proximitat a la sèquia, es fa palesa
la possible pèrdua de líquids cor-
rosius a les aigües i al medi pro-
pers», per la qual cosa han instat
el govern a tenir cura de l’espai pú-
blic: «Mantinguem els carrers
nets i seguim treballant per un
Puigcerdà millor». ERC ha aprofi-
tat la demanda per llançar el lema
«Fem Puigcerdà».

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

ERC de Puigcerdà alerta
de perill ambiental per
un vehicle abandonat
L’oposició insta el govern
a retirar un cotxe
accidentat al costat de la
sèquia des de fa setmanes

Regió7DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE DEL 201818

SOCIETATCERDANYA/ALT URGELL

 
NECESSITEM INCORPORAR: 

CONDUCTOR/A DE PALA   
CARREGADORA. Caps de setmana en 

horari diürn i nocturn 
Es valorarà experiència i formació 

Interessats enviar currículum a: 
exland@exland.cat 

EXCAVACIONS I TRANSPORTS
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Primera feina per a Judith 
Muntal, a Confeccions Mado 

Vic Judith Muntal acaba de fer 18 
anys i treballa amb un contracte 
d’un any a l’empresa Confeccions 
Mado, de Vic. Usuària d’Eina, on 
s’ha format, va fer les pràctiques a 
aquesta empresa a partir del juny i 
s’hi ha quedat a treballar. Fa horari 
de matins i explica que li agrada 
treballar perquè “així puc tenir els 
meus propis diners”. La seva tutora, 
Ivana Vilademunt, explica que es 

va adaptar de seguida a la feina. Ho 
corrobora la responsable de l’empre-
sa, Assumpta Sala, que explica que 
havien provat altres candidats però 
calia que l’adaptació fos bona “i amb 
ella ho ha estat”. A Mado, on fabri-
quen roba per a hostaleria, ella fa 
feines d’estirament de roba, la plega 
i fa les marques per confeccionar-la. 

Quan no treballa, a la Judith li 
agrada anar al gimnàs, “hi vaig cada 
tarda”, i també surt amb una colla 
de joves de l’associació al cinema o a 
fer el got el cap de setmana.

Enric Campdelacreu, 28 anys 
treballant al Bon Preu

Les Masies de Voltregà Enric 
Campdelacreu, de 46 anys, va entrar 
a treballar a Bon Preu perquè hi 
havia una vacant de neteja quan 
tenia 18 anys i “tot i els dubtes de la 
família, la rebuda va ser molt bona. I 
fins avui”, diu. Hi treballa a jornada 
completa fent sempre la mateixa 
feina: “Trec cartrons dels combis, 
passo la mopa, escombro...”, explica 
mentre recorda que en 28 anys ha 

conegut diversos companys i encar-
regats i amb “tots m’he portat bé”. 
La seva experiència és tan bona que 
recomana que la gent “vagi a treba-
llar a Bon Preu i que també vinguin 
a Eina”. 

Durant el seu temps lliure surt el 
cap de setmana amb amics “i practi-
co tennis-taula, atletisme i natació. 
La setmana que ve me’n vaig als 
Special Olympics a Andorra”, diu. 
Sempre ha estat tutelat per Eina i 
es mostra content perquè l’ajuden 
“tant a la feina com per al lleure”.
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Eina, el servei de formació i inserció laboral de l’Associació Sant Tomàs, ha superat  

els 100 usuaris amb discapacitat intel·lectual que treballen a l’empresa ordinària

Les 100 insercions d’Eina

Vic

D.A.

Sense deixar de banda una 
atenció global a l’usuari i des 
de l’any 1992, Eina, el servei 
de formació i inserció laboral 
de l’Associació Sant Tomàs, 
té en aquests moments 102 
persones treballant a l’em-
presa ordinària. Amb con-
tractes, explica la seva direc-

tora, Anna Gutierréz, “són 
més de 300, però ara hem 
arribat a una xifra important 
en tenir 100 persones que 
estan treballant”. Algunes 
com Enric Campdelacreu 
fa 28 anys que estan en una 
empresa i d’altres com Judith 
Muntal fa uns mesos. 

La inserció en empreses 
ordinàries és una via impor-
tant per a les persones amb 

discapacitat intel·lectual, 
diu Gutiérrez, que afegeix 
que “en els darrers anys s’ha 
notat un canvi de xip en les 
empreses. Els anys de crisi 
econòmica va ser més com-
plicat, però notem que hi ha 
més predisposició per part de 
les empreses”. Es fan, explica, 
moltes visites a les empreses 
i “també venen a Eina empre-
saris a fer xerrades als alum-

nes, fet que permet un millor 
coneixement mutu”. 

Les feines que fan acos-
tumen a ser de peó de 
manipulats, però també hi 
ha ajudants de magatzem o 
recepcionistes d’oficina. Pel 
que fa als contractes, tant 
són de durada parcial com 
completa. Durant l’any 2017 
es van atendre en aquest 
servei 158 persones, es van 

fer 65 accions en formació i 
76 pràctiques en empreses. 
Finalment, 102 persones tre-
ballen i reben el suport d’Ei-
na, que en fa el seguiment.

Les tècniques d’Eina són 
les encarregades de detectar 
els possibles llocs de treball 
i les persones adequades per 
fer-lo. Un cop es té es prova 
amb un temps de pràctiques 
la persona i es fa un segui-
ment de la seva adaptació 
“en funció de si ells s’hi 
troben còmodes”. Abans, des 
d’Eina es fa formació a partir 
dels 16 anys i en cursos que 
poden durar d’un a tres anys. 
“S’incideix molt en la millora 
de l’autonomia personal”, 
diu Gutiérrez. 

Posen en funcionament  
el nou obrador de xocolata 
i pastisseria de Sant Tomàs
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Jordi Ortiz mostra com es fa la rajola de xocolata amb la nova màquina adquirida a l’obrador

Calldetenes

EL 9 NOU

Com una part més de les 
empreses pròpies de Sant 
Tomàs, s’ha posat en marxa 
aquest setembre l’obrador 
de xocolata, sota la direcció 
tècnica del xocolater Jordi 
Ortiz. S’hi fan diversos pro-
ductes com rajoles de xocola-
ta, torró, bombons o magda-
lenes que es poden comprar 
a partir d’aquesta setmana 
a través de la web de l’asso-
ciació. Aquests productes 
s’inclouran en els lots socials 
que l’empresa fa amb altres 

entitats dins el projecte 
“Créixer”. A l’obrador hi tre-
ballen els usuaris del centre 
ocupacional, que són també 
les persones que venen els 
productes en parades set-
manals a la UVic i a l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny 
de Vic. La imatge gràfica l’ha 
fet Autèntic.cat, servei tam-
bé de Sant Tomàs. Les obres 
de l’obrador s’han pogut fer 
amb diferents donatius, d’en-
tre els quals destaquen els 
9.000 euros de la recaptació 
del concert solidari Cantem 
amb Sant Tomàs, organitzat 
per EL 9 NOU.
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Demà dissabte, recorregut i marxa de la torxa
d'Special Olympics per #santjust

Europa Espanya Català

La torxa d'Special Olympics passarà demà dissabte per Sant Just Desvern en el seu camí cap a la
Seu d'Urgell i Andorra la Vella, ciutats on se celebraran els Jocs Special Olympics 2018. El
recorregut i la marxa s'iniciaran a les 12h al parc Joan Maragall i finalitzaran a la plaça Camoapa
amb l'encesa del peveter i festa final.

Sant Just Desvern el 2017 va desenvolupar el Projecte Territori Special, un esdeveniment esportiu
que tenia com objectiu promoure la inclusió de les persones amb altres capacitats, implicant tots
els agents i actors/es del territori, des del sector productiu i comercial, al tercer sector i al teixit
associatiu. Des de l'Ajuntament, s'ha fet una crida a les entitats i al voluntariat que ja va participar
amb el Territori Special del 2017 perquè participin en els relleus. L'exjugador de bàsquet i veí,
Roger Grimau, i el tenista Manuel Orantes s'han implicat també en l'arribada de la torxa.



https://www.rubitv.cat/20180928/15487/quatre-jugadors-del-ce-horitzo-presents-als-special-olympics-2018

Sección: Deportes
28/09/2018

Quatre jugadors del CE Horitzó, presents als
Special Olympics 2018

Europa Espanya Català

Quatre jugadors del CE Horitzó, presents als Special Olympics 2018 Van cedits al Fedamar
Valldemía de Mataró i al Fedamar Joventut de Badalona El proper 4 d'octubre arrencaran els
Special Olympics 2018, que s'organitzen a Andorra i la Seu d'Urgell. Rubí tindrà la seva
representació amb quatre jugadors del CE Horitzó. El conjunt rubinenc cedeix a d'altres equips
que sí participen en aquest esdeveniment esportiu que aplega els millors atletes del planeta amb
discapacitat intel·lectual.

Helena Corbella i José Roldán jugaran amb el Fedamar Joventut de Badalona, mentre que Joan
Lupión i Efrain Escalona ho faran amb el Fedamar Valldemía de Mataró. Tots quatre són de l'equip
"A" de l'Horitzó.

Els quatre esportistes ja están entrenant per tal de preparar el concurs a les pistes de bàsquet. La
cessió està enmarcada dins la col·laboració entre la Fundació Fedamar i l'entitat esportiva de
Rubí.

RUBITV.CAT / Foto: CE Horitzó
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ADDA participarà enes sòns tresaus Jòcs Specials
Olympics

Europa Espanya Català

Des der an 2007 ADDA (Associacion de Discapacitats d'Aran) forme part d' ACELL ( Federació
Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics ) e toti es usatgèrs d'ADDA estan federadi. ACELL ei
ua entitat sense ànim de lucre qu'a coma principau objectiu melhorar era qualitat de vida deth
collectiu e fomentar era sua inclusion a trauès der espòrt e deth léser.

ACELL seguís era filosofia deth moviment internacionau SPECIAL OLYMPICS, qu'acuelh ath
major numerò d'esportistes damb discapacitat intellectual de tot eth mon, a on er esportista ei çò
de mès important e er espòrt ei er esturment entà transméter valors, en tot garantir qu'es
esportistes gaudissen d'ua competicion digna, justa e equilibrada.

Des der an 2007 e coma part deth programa que s'aufrís as usatgèrs d'ADDA participen en 3 o 4
campionats territoriaus annaus enes modalitats de:

- Natacion : campionat que se celèbre en Mollerussa.

- Petanca : campionat que se celèbre en La Seu d'Urgell.

- Atletisme : campionat que se celèbre en Lleida.

- Fotbòl Sala : campionat que se celèbre en Mollerussa.

En 2012 ADDA participèc peth prumèr còp en uns SPECIALS OLYMPICS en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona). En aguesta escadença participèren 7 usatgèrs deth Centre Aucupacionau ADDA.

En 2014 ADDA participèc damb 8 esportistes enes Specials Olympics de Calella (Barcelona) ena
categoria d'atletisme.

Eth 2017 participèren en Territòri Specials d'Andorra tanben en atletisme.

Aguest 2018 participaràn enes Jòcs Specials Olympics La Seu d'Urgell- Andorra deth 4 ath 7
d'octobre de 2018. En aguesta escadença, 8 esportistes d'ADDA participaràn ena categoria
d'atletisme.

Aguest eveniment se celèbre cada 4 ans, enguan ac hè jos eth lèma: " ETH MELHOR EI QUI AC
SAGE" , e compdarà damb era participacion de 1.500 esportistes, e ja son mès de 13 païsi qu'an
confirmat era sua assisténcia. 1.239 esportistes son catalans, 93 der estat espanhòu e 54
d'Andorra, e 114 son esportistes de 13 delegacions diferentes, entre es quaus: Belgica, Finlàndia,
Portugal e Alemanha.

Eth dijaus, dia 4 d'octobre, tàs 09h00 deth maitin gessen es nòsti esportistes aranesi d'ADDA
damb destinacion Andorra damb eth desir de gaudir ath maximal d'aguest eveniment esportiu unic.

Aqueth madeish dijaus pera tarde se celebrarà era Hèsta Inaugurau en Andorra, ua gala que serà
retransmesa en dirècte pera television tàs 20h00.

Eth diuendres 5 d'octobre se realizaràn es pròves de tempsi e eth dissabte serà era jornada de
carrères e medalhes.

Eth dissabte dempús deth sopar, ADDA assistirà ena hèsta des esportistes, damb toti eri, ath delà
des tecnics, volontaris e organizacion. E fin finau, eth dimenge, dempús d'assistir ara Clausura des
Jòcs en La Seu d'Urgell, vieràn de nau cap a casa.



Ath delà dera competicion esportiua compdaràn damb fòrça activitats complementàries de léser e
jòcs. S'organizaràn activitats de léser, damb caractèr ludic e recreatiu ath torn des installacions
esportiues. S'organizarà era Hèira des Jòcs, coma un espaci damb activitats diuèrses de léser,
culturaus e associatives, daurit ara poblacion en generau des dues sedences e as participants des
jòcs.

Damb era collaboracion de Special Olympics España, compdaràn tanben damb eth Programa de
Salut, a on es esportistes poderàn realizar diferentes revisions medicaus gratuïtes.



http://laciutat.cat/la-diputacio-de-tarragona-aprova-noves-inversions-en-carreteres-equipaments-i-serveis-assistencials

Sección: Actualidad / Última Hora
28/09/2018

La Diputació de Tarragona aprova noves
inversions en carreteres, equipaments i serveis
assistencials

Europa Espanya Català

El ple de la institució dona llum verd a una modificació de crèdit per import de gairebé 14,4 M

Imatge de recurs d'un tram de la N-340.

El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona corresponent al mes de setembre ha aprovat una
modificació de crèdit per import de 14.387.228,82 per impulsar nous serveis, equipaments i
infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Les diferents inversions fruit d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la
Diputació, i permeten pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la
TP-2039 del Catllar a la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet, segona
fase (1,2 M); l'accés a Vespella per la TV-2021 (1M), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 M).
També s'invertirà en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6
M) i a les Terres de l'Ebre (800.000 ).

Altres inversions destacades són les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en
relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que
impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat
(300.000), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000), al monestir de Poblet
(150.000) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000), de col·laboració
amb plans d'ocupació (175.000), amb Càritas Diocesana (30.000), amb el Banc d'Aliments
(30.000), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000), o de suport als Jocs Special
Olympics Catalunya (20.000). Així mateix, contempla la inversió per a obres de millora a l'antiga
Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres
dotacions existents per a aquests projectes.

D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de de millores de seguretat i
drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un
pressupost d'execució de contracta de 1.840.702,08 . També s'ha aprovat de manera definitiva un
altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb
un pressupost d'execució de 675.299,34 .
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Quim Nin a la Diputació
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política

ERC i la CUP rebutgen la creació del nou càrrec de Quim Nin a la Diputació

L'ex-secretari general de Presidència de la Generalitat cobrarà 62.000 euros anuals de l'ens
tarragoní

El plenari de la Diputaci de Tarragona d'aquest divendres ha aprovat la creaci del crrec de diputat
delegat de la Presidncia, que ocupar Quim Nin. El debat, que s'ha produt sense Nin a la sala per
una qesti legal, s'ha centrat en el sou de la nova plaa, de 62.000 euros bruts anuals, que la CUP
ha criticat. La proposta de modificaci de l'acord per afegir el lloc de diputat delegat de la Presidncia
en el rgim retributiu dels crrecs amb dedicaci exclusiva i parcial de l'ens s'ha aprovat finalment amb
17 vots a favor de CiU, PSC i Ciutadans i amb el rebuig dels 7 diputats d'ERC, que han criticat la
creaci d'aquesta figura, i del diputat de la CUP.

El president de la Diputaci, Josep Poblet, ha defensat que la tasca del diputat delegat de
Presidncia servir per "guanyar en eficcia" i que a Nin "no se li ha fet res a mida".

Nin va prendre possessi fa un mes com a diputat de la Diputaci de Tarragona arran de la renncia
de Montserrat Carrera. La CUP, que no entn els canvis i els considera "contradictoris", ha criticat el
"ball de cadires i crrecs". D'altra banda, i pel que fa a la modificaci de sou, el diputat cupaire, Edgar
Fernndez, ha defensat que els "sous de banquers i empresaris no sn adequats per al servei pblic".
"Tenir sous alts fa perdre perspectiva social", ha lamentat Fernndez.

ERC tamb ha rebutjat la modificaci del cartips "a sis mesos d'acabar el mandat" i existint dues
vicepresidncies i han argumentat que hi ha "pocs fonaments" per donar llum verda. El portaveu,
Pau Ricom, ha lamentat que no s'hagin donat ms explicacions abans.

El president de la Diputaci, Josep Poblet, ha dit que "no hi ha hagut cap ball de cadires, i que Nin
compta "amb tota la legitimitat". A ms, ha argumentat que ja hi ha altres diputacions on funciona la
figura de diputat delegat de Presidncia i que ara, cap al final del mandat, s'ha donat l'oportunitat
per crear-la aqu.

En aquest sentit, Poblet creu que aquesta figura pot ajudar en l'eficcia de la corporaci, portant
totes aquelles qestions de qu ara s'ocupa Presidncia, sobrecarregada. Aix, Nin es far crrec tamb
de Projectes Europeus i Regi del Coneixement.

Pel que fa als retrets pel sou destinat al nou crrec, Poblet ha citat Abraham Lincoln per contestar el
diputat de la CUP apuntant que "als que els sembli car el talent, s que no coneixen el preu de la
ignorncia".

S'aprova una modificaci de crdit per 14,3 MEUR

El ple de la Diputaci de Tarragona tamb ha aprovat una modificaci de crdit per import de
14.387.228,82 per impulsar nous serveis, equipaments i infraestructures viries al Camp de
Tarragona i a les Terres de l'Ebre.



Les diferents inversions fruit d'aquesta modificaci de crdit incideixen a la xarxa viria de la Diputaci, i
permeten pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la TP-2039 del
Catllar a l'N-340 (1,5 MEUR); la TV-7002 entre Vimbod i el monestir de Poblet, segona fase (1,2
MEUR); l'accs a Vespella per la TV-2021 (1 MEUR), i la T-1110 des de la T-330 a Lled (1 MEUR).
Tamb s'invertir en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6
MEUR) i a les Terres de l'Ebre (800.000 euros).

Altres inversions destacades sn les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en
relaci a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatitzaci de serveis administratius que
impulsa la Diputaci de Tarragona (100.000 euros); inversions en matria de xarxa de calor de
proximitat (300.000 euros), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros),
al monestir de Poblet (150.000 euros) en matria de teleassistncia i banc de suport de la Creu Roja
(30.000 euros), de collaboraci amb plans d'ocupaci (175.000 euros), amb Critas Diocesana
(30.000 euros), amb el Banc d'Aliments (30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal Vidal i
Barraquer (30.000 euros), o de suport als Jocs Special Olympics Catalunya (20.000 euros). Aix
mateix, contempla la inversi per a obres de millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputaci a Reus
(480.000 euros). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres dotacions existents per a aquests
projectes.

D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de millores de seguretat i
drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un
pressupost d'execuci de contracta de 1.840.702,08 euros. Tamb s'ha aprovat de manera definitiva
un altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044,
amb un pressupost d'execuci de 675.299,34 .
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La Diputació de Tarragona aprova noves
inversions en carreteres, equipaments i serveis
assistencials

Europa Espanya Català

El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona corresponent al mes de setembre ha aprovat una
modificació de crèdit per import de 14.387.228,82 per impulsar nous serveis, equipaments i
infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Les diferents inversions fruit d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la
Diputació, i permeten pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la
TP-2039 del Catllar a la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet, segona
fase (1,2 M); l'accés a Vespella per la TV-2021 (1M), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 M).
També s'invertirà en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6
M) i a les Terres de l'Ebre (800.000 ).

Altres inversions destacades són les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en
relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que
impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat
(300.000), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000), al monestir de Poblet
(150.000) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000), de col·laboració
amb plans d'ocupació (175.000), amb Càritas Diocesana (30.000), amb el Banc d'Aliments
(30.000), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000), o de suport als Jocs Special
Olympics Catalunya (20.000). Així mateix, contempla la inversió per a obres de millora a l'antiga
Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres
dotacions existents per a aquests projectes.

D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de de millores de seguretat i
drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un
pressupost d'execució de contracta de 1.840.702,08 . També s'ha aprovat de manera definitiva un
altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb
un pressupost d'execució de 675.299,34 .
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Torxa dels Special Olympics 2018

Europa Espanya Català

Aquesta tarda arriba la torxa dels Jocs Special Olympics que se celebraran del 4 al 7 d'octubre a
Andorra la Vella i La Seu d'Urgell. Es tracta d'un esdeveniment per a esportistes amb discapacitat
intel·lectual on es troben atletes, familiars, entrenadors, voluntariat i societat en general. La sortida
dels relleus es farà des del Palau d'Esports a les 18.15 hores. Els i les rellevistes aniran
acompanyats per 19 alumnes de l'Escola Montserrat Montero, que són els qui participaran en els
jocs, i arribaran a la plaça de la Porxada al voltant de les 7 del vespre, després de passar per
l'avinguda de Francesc Macià, el carrer d'Alfons IV, la plaça de la Corona, el carrer d'Anselm Clavé
i el carrer de Sant Roc.
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La Diputació de Tarragona aprova inversió de
800.000, en carreteres, equipaments i serveis
assistencials a les Terres de l'Ebre

Europa Espanya Català

Publicat el 28/09/2018 12:54

El ple de la institució dona llum verd a una modificació de crèdit per import de gairebé 14,4 M

El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona corresponent al mes de setembre ha aprovat una
modificació de crèdit per import de 14.387.228,82 per impulsar nous serveis, equipaments i
infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Les diferents inversions fruit
d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la Diputació, i permeten
pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la TP-2039 del Catllar a
la N-340 (1,5 M); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet, segona fase (1,2 M); l'accés a
Vespella per la TV-2021 (1M), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 M). També s'invertirà en
diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6 M) i a les Terres de
l'Ebre (800.000 ).

Altres inversions destacades són les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en
relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que
impulsa la Diputació de Tarragona (100.000); inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat
(300.000), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000), al monestir de Poblet
(150.000) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000), de col·laboració
amb plans d'ocupació (175.000), amb Càritas Diocesana (30.000), amb el Banc d'Aliments
(30.000), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000), o de suport als Jocs Special
Olympics Catalunya (20.000). Així mateix, contempla la inversió per a obres de millora a l'antiga
Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres
dotacions existents per a aquests projectes.

D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de de millores de seguretat i
drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un
pressupost d'execució de contracta de 1.840.702,08 . També s'ha aprovat de manera definitiva un
altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb
un pressupost d'execució de 675.299,34 .
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L'equip d'hoquei de Prodis aconsegueix els estics
que necessitava per competir a la Lliga BBVA
Hockey Plus

Europa Espanya Català

[ 28 de setembre de 2018 ] La societat actual crea nous models d'atenció en els que també hi són
presents els homes cuidadors Diversitat

[ 28 de setembre de 2018 ] L'equip d'hoquei de Prodis aconsegueix els estics que necessitava per
competir a la Lliga BBVA Hockey Plus Entitats

[ 28 de setembre de 2018 ] L'APPCAT organitza una jornada de conferències amb motiu del Dia
Mundial de la Pòlio i la Postpòlio Discapacitat

[ 27 de setembre de 2018 ] El grup escènic Al Trot Teatre presenta l'espectacle 'Camins forçats' al
Centre Penitenciari Mas d'Enric Cultura

[ 27 de setembre de 2018 ] La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís i suport amb els Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió
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El Figueres recupera el pitxitxi Xavi Ferrón, que
debutarà contra el Reus B

Europa Espanya Català

La falta de gol dels davanters ha estat un maldecap pel Figueres en aquest inici de curs i aquesta
setmana ha tancat el fitxatge d'un vell conegut que de ben segur il·lusionarà a l'aficionat. Es tracta
de Xavi Ferrón, que el curs passat va marcar 12 gols amb els figuerencs, sent el màxim realitzador
de l'equip, abans de marxar aquest estiu al Girona C, de Primera Catalana. Aquesta, és la segona
etapa a Vilatenim de Ferrón, que té passat a l'Olot, Peralada, Badalona, la Jonquera i futbol base
del Mallorca i Girona, entre d'altres.

[??PRIMER EQUIP] ?????????????????? Ha arribat l'hora! Ja no us fem esperar més! El darrer
fitxatge de la Unió és... (un consell, deixeu córrer el
vídeo...)???????????????????????????????????????? #jugadoremmascarat
pic.twitter.com/sSQJT28dst

- UE Figueres?? (@UEFigueres) 28 de setembre de 2018

Si Joan Esteva, el tècnic figuerenc, ho considera oportú Ferrón debutarà aquest diumenge (18 h)
al camp del Reus B Cambrils. Els altempordanesos, novens de Tercera Divisió, afronten aquest
duel amb la moral alta després de superar el Santboià (2-0) en el darrer partit a casa.

Partit a la presó i torxa dels Special Olympics Una representació del Figueres ha disputat, aquest
dijous, el tradicional partit en el Centre Penitenciari Puig de les Basses, en el marc dels actes de la
festivitat de la Mare de Déu de la Mercè. A més, el mateix dijous, a Figueres, el club ha participat
en el pas de la torxa dels Special Olympics.
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Emotiva rebuda de la torxa dels Special Olympics
a Figueres

Europa Espanya CatalÃ 

Esportistes d'Ona, El DofÃ , Mare de DÃ©u del Mont i ALTEM s'han rellevat per portar la torxa del
Special Olympics pels carrers de Figueres.
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Els voluntaris dels Jocs Special Olympics reben
les indicacions perquè tot estigui a punt per a la
cita

Europa Andorra Català

Les 500 persones que s'han inscrit com a voluntàries per fer tasques de suport durant els Jocs
Special Olympics que se celebren entre el 4 i el 7 d'octubre han participat aquest dissabte al matí
en una reunió preparatòria en què se'ls ha explicat el que hauran de fer perquè aquest
esdeveniment sigui un èxit. Tal com ha explicat el cap d'àrea d'Activitats i Programes Esportius del
comú d'Andorra la Vella, Josep Tudó, aquestes persones hauran de fer "feines de suport, d'atenció
a les persones i d'acompanyament" als atletes que prenguin part en les diferents competicions.

La tècnica de Participació Ciutadana, Iolanda Ciria, ha destacat que des de l'organització es van
quedar "sorpresos" en rebre un volum tan elevat de voluntaris. D'aquesta manera, hi ha 300
persones de la ciutadania i 200 alumnes de l'institut espanyol María Moliner i de formació
professional que s'han inscrit com a voluntaris i que estaran als diferents espais en què es duen a
terme les competicions al país (Serradells, Estadi Comunal, la sala polivalent i l'Estadi Nacional) i
també al 'village' que hi haurà instal·lat al parc Central. Ciria ha manifestat que al principi "no les
tenien totes", ja que els jocs coincideixen amb dies feiners i no sabien si es podria comptar amb la
gent necessària, però ha recordat que ja a l'agost tenien totes les places cobertes. Cal recordar
que a aquesta xifra de voluntaris d'Andorra la Vella cal afegit els que hi ha inscrits a la Seu
d'Urgell, amb la qual cosa la cita mobilitzarà més de mil.

La tècnica de Participació Ciutadana del comú d'Andorra la Vella ha manifestat que la reunió
d'aquest dissabte era, en primer lloc, "per agrair-los" que s'hagin inscrit i també per donar-los les
indicacions escaients en funció dels esports i els espais en què hagin de ser aquells dies donant
suport.

Tant Ciria com Tudó han posat en relleu que significa tot un repte coordinar tantes persones i
vetllar perquè tot surti bé. En aquest sentit, Ciria ha recordat que ja fa "molts mesos" que hi
treballen, mentre que Tudó ha destacat que una de les coses que encara complica més aquesta
coordinació és el fet que els jocs tinguin dues subseus.

Ara s'encara la recta final per garantir que tot estigui "preparat, els espais, les cerimònies i per fer
que el 'village' funcioni perfectament", tal com destaca Tudó, afegint que tothom està "treballant
amb el mateix objectiu: que tot surti bé".
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Els voluntaris es preparen perquè els Jocs Special
Olympics siguin un èxit

Europa Andorra Català
Autor: Ana

Les 500 persones inscrites per fer suport a Andorra la Vella han rebut aquest dissabte al matí les
indicacions del que hauran de fer

Les 500 persones que s'han inscrit com a voluntàries per fer tasques de suport durant els Jocs
Special Olympics que se celebren entre el 4 i el 7 d'octubre han participat aquest dissabte al matí
en una reunió preparatòria en què se'ls ha explicat el que hauran de fer perquè aquest
esdeveniment sigui un èxit. Tal com ha explicat el cap d'àrea d'Activitats i Programes Esportius del
comú d'Andorra la Vella, Josep Tudó, aquestes persones hauran de fer "feines de suport, d'atenció
a les persones i d'acompanyament" als atletes que prenguin part en les diferents competicions.

La tècnica de Participació Ciutadana, Iolanda Ciria, ha destacat que des de l'organització es van
quedar "sorpresos" en rebre un volum tan elevat de voluntaris. D'aquesta manera, hi ha 300
persones de la ciutadania i 200 alumnes de l'institut espanyol María Moliner i de formació
professional que s'han inscrit com a voluntaris i que estaran als diferents espais en què es duen a
terme les competicions al país (Serradells, Estadi Comunal, la sala polivalent i l'Estadi Nacional) i
també al 'village' que hi haurà instal·lat al parc Central. Ciria ha manifestat que al principi "no les
tenien totes", ja que els jocs coincideixen amb dies feiners i no sabien si es podria comptar amb la
gent necessària, però ha recordat que ja a l'agost tenien totes les places cobertes. Cal recordar
que a aquesta xifra de voluntaris d'Andorra la Vella cal afegit els que hi ha inscrits a la Seu
d'Urgell, amb la qual cosa la cita mobilitzarà més de mil.

La tècnica de Participació Ciutadana del comú d'Andorra la Vella ha manifestat que la reunió
d'aquest dissabte era, en primer lloc, "per agrair-los" que s'hagin inscrit i també per donar-los les
indicacions escaients en funció dels esports i els espais en què hagin de ser aquells dies donant
suport.

Tant Ciria com Tudó han posat en relleu que significa tot un repte coordinar tantes persones i
vetllar perquè tot surti bé. En aquest sentit, Ciria ha recordat que ja fa "molts mesos" que hi
treballen, mentre que Tudó ha destacat que una de les coses que encara complica més aquesta
coordinació és el fet que els jocs tinguin dues subseus.

Ara s'encara la recta final per garantir que tot estigui "preparat, els espais, les cerimònies i per fer
que el 'village' funcioni perfectament", tal com destaca Tudó, afegint que tothom està "treballant
amb el mateix objectiu: que tot surti bé".

Etiquetes

Special Olympics
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Del patiment a l'èxtasi en l'estrena al Poliesportiu

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

L'horari avançat, a un quart de vuit del vespre per motius de televisió, no hi va ajudar, però el
Poliesportiu va registrar una bona entrada en el primer partit de la temporada. Els aficionats van
viure intensament l'estrena en un partit que va mantenir l'emoció fins al final.

Al final del primer quart Emili Pérez rebia un homenatge pels 30 anys del seu històric novè lloc en
ciclisme als Jocs Olímpics de Seül. Brut es va fer un fart d'animar la grada i de fer nous amics
entre els aficionats més menuts. El partit es va mantenir igualat i obert en tot moment, amb l'afició
vibrant i el general mànager Francesc Solana seguint el joc amb la tensió habitual a peu de pista.

Abans del darrer quart, els esportistes de Special Olympics van fer aixecar tothom dels seients.
Aquesta setmana seran més protagonistes que mai als Jocs d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. El
final va ser d'infart, com li agrada al públic de la Bombonera, però la victòria es va quedar a casa.

Albicy comentava amb Walker que gairebé no s'ho creia i Diagne ha trobat nou company de
celebracions en Dylan Ennis. El senegalès va marxar, com sempre, saludant els aficionats camí
del túnel de vestidors. El millor final a una nit d'estrena per a una nova temporada d'emocions
fortes.

Informa: Joan López

Imatge: Kevin Ribeiro
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Els voluntaris dels Special Olympiucs comencen a
treballar

Europa Andorra Català

Les 500 persones que s'han inscrit com a voluntàries per fer tasques de suport durant els Jocs
Special Olympics que se celebren entre el 4 i el 7 d'octubre han participat aquest dissabte al matí
en una reunió preparatòria en què se'ls ha explicat el que hauran de fer perquè aquest
esdeveniment sigui un èxit. Tal com ha explicat el cap d'àrea d'Activitats i Programes Esportius del
comú d'Andorra la Vella, Josep Tudó, aquestes persones hauran de fer "feines de suport, d'atenció
a les persones i d'acompanyament" als atletes que prenguin part en les diferents competicions.

La tècnica de Participació Ciutadana, Iolanda Ciria, ha destacat que des de l'organització es van
quedar "sorpresos" en rebre un volum tan elevat de voluntaris. D'aquesta manera, hi ha 300
persones de la ciutadania i 200 alumnes de l'institut espanyol María Moliner i de formació
professional que s'han inscrit com a voluntaris i que estaran als diferents espais en què es duen a
terme les competicions al país (Serradells, Estadi Comunal, la sala polivalent i l'Estadi Nacional) i
també al village que hi haurà instal·lat al parc Central. Ciria ha manifestat que al principi "no les
tenien totes", ja que els jocs coincideixen amb dies feiners i no sabien si es podria comptar amb la
gent necessària, però ha recordat que ja a l'agost tenien totes les places cobertes. Cal recordar
que a aquesta xifra de voluntaris d'Andorra la Vella cal afegit els que hi ha inscrits a la Seu
d'Urgell, amb la qual cosa la cita mobilitzarà més de mil.

La tècnica de Participació Ciutadana del comú d'Andorra la Vella ha manifestat que la reunió
d'aquest dissabte era, en primer lloc, "per agrair-los" que s'hagin inscrit i també per donar-los les
indicacions escaients en funció dels esports i els espais en què hagin de ser aquells dies donant
suport.

Tant Ciria com Tudó han posat en relleu que significa tot un repte coordinar tantes persones i
vetllar perquè tot surti bé. En aquest sentit, Ciria ha recordat que ja fa "molts mesos" que hi
treballen, mentre que Tudó ha destacat que una de les coses que encara complica més aquesta
coordinació és el fet que els jocs tinguin dues subseus. Ara s'encara la recta final per garantir que
tot estigui "preparat, els espais, les cerimònies i per fer que el 'village' funcioni perfectament", tal
com destaca Tudó, afegint que tothom està "treballant amb el mateix objectiu: que tot surti bé".
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Els voluntaris dels Special Olympics comencen a
treballar

Europa Andorra Català

Les 500 persones que s'han inscrit com a voluntàries per fer tasques de suport durant els Jocs
Special Olympics que se celebren entre el 4 i el 7 d'octubre han participat aquest dissabte al matí
en una reunió preparatòria en què se'ls ha explicat el que hauran de fer perquè aquest
esdeveniment sigui un èxit. Tal com ha explicat el cap d'àrea d'Activitats i Programes Esportius del
comú d'Andorra la Vella, Josep Tudó, aquestes persones hauran de fer "feines de suport, d'atenció
a les persones i d'acompanyament" als atletes que prenguin part en les diferents competicions.

La tècnica de Participació Ciutadana, Iolanda Ciria, ha destacat que des de l'organització es van
quedar "sorpresos" en rebre un volum tan elevat de voluntaris. D'aquesta manera, hi ha 300
persones de la ciutadania i 200 alumnes de l'institut espanyol María Moliner i de formació
professional que s'han inscrit com a voluntaris i que estaran als diferents espais en què es duen a
terme les competicions al país (Serradells, Estadi Comunal, la sala polivalent i l'Estadi Nacional) i
també al village que hi haurà instal·lat al parc Central. Ciria ha manifestat que al principi "no les
tenien totes", ja que els jocs coincideixen amb dies feiners i no sabien si es podria comptar amb la
gent necessària, però ha recordat que ja a l'agost tenien totes les places cobertes. Cal recordar
que a aquesta xifra de voluntaris d'Andorra la Vella cal afegit els que hi ha inscrits a la Seu
d'Urgell, amb la qual cosa la cita mobilitzarà més de mil.

La tècnica de Participació Ciutadana del comú d'Andorra la Vella ha manifestat que la reunió
d'aquest dissabte era, en primer lloc, "per agrair-los" que s'hagin inscrit i també per donar-los les
indicacions escaients en funció dels esports i els espais en què hagin de ser aquells dies donant
suport.

Tant Ciria com Tudó han posat en relleu que significa tot un repte coordinar tantes persones i
vetllar perquè tot surti bé. En aquest sentit, Ciria ha recordat que ja fa "molts mesos" que hi
treballen, mentre que Tudó ha destacat que una de les coses que encara complica més aquesta
coordinació és el fet que els jocs tinguin dues subseus. Ara s'encara la recta final per garantir que
tot estigui "preparat, els espais, les cerimònies i per fer que el 'village' funcioni perfectament", tal
com destaca Tudó, afegint que tothom està "treballant amb el mateix objectiu: que tot surti bé".
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Mentre l’equip encara està paint
la victòria de divendres al Polies-
portiu davant l’UCAM Múrcia
(78-76) i sense temps perquè Ste-
vic i la plantilla es treguin el con-
feti de sobre, la dictadura del ca-
lendari estén les seves urpes
sobre el MoraBanc Andorra. Això
no para i no val a badar. No hi ha
temps per recrear-se en un triomf
agònic, taquicàrdic i, des d’avui,
el grup té la mirada i el cap posats
en el debut a l’Eurocup. La visita
de dimarts al Sinan Erdem Do-
me, una de les pistes més calen-
tes del panorama continental,
per enfrontar-se al Galatasaray
Spor Kulübü és un inici d’aquells
que cal afrontar amb serenitat i
confiança. Si el repte europeu no
fos suficient, l’equip tricolor ha de
visitar l’Olímpic de Badalona, di-
vendres, per jugar davant el Jo-

ventut i el Palau Blaugrana, diu-
menge, per reptar l’FC Barcelona
Lassa. Tot plegat en una setmana
exigent i dura. Per cordar-se el
cinturó. 

El partit de Lliga Endesa va dei-
xar clarobscurs en l’equip. Evi-
dentment, és la primera jornada i
hi ha aspectes a corregir i millo-
rar, tal com va apuntar l’entrena-
dor, Ibon Navarro, i el gruix de la
plantilla. Aspectes com el balanç

defensiu, sobretot en el primer
quart, que va permetre l’UCAM
anotar amb facilitat. Cargolar la
defensa en camp obert i mante-
nir la intensitat oferta en atac.
David Jelinek va reconèixer que
davant l’equip universitari “hem
sabut fer el nostre joc i hem sabut
patir per poder treure endavant el
partit”. Ajustar la defensa ho ha
d’acabar de donar el temps i que
l’equip s’acabi de conjuntar.

“Queda molt camí per recórrer i
tenim temps per millorar. Hem
tingut moments de bon joc, però
en defensa els hem deixat fer ac-
cions molt fàcils”, remarcava Jeli-
nek. Davant el Galatasaray, la
quota d’opcions de l’equip andor -
rà, ha de tornar a passar per ser
més estables en defensa i mante-
nir la millor versió en l’aspecte
anotador. L’Eurocup serà una ex-
cel·lent prova de foc. Una compe-

tició il·lusionant i on Navarro, tal
com es presenta la setmana, hau-
rà de jugar més que mai amb les
rotacions. El tècnic vitorià, en la
seva lògica línia d’exigència en-
vers el seu grup de jugadors, ja va
apuntar en la compareixença
posterior al partit davant l’UCAM
que un dels punts positius que
extreia del triomf és que el Mora-
Banc “no només pot jugar millor,
sinó que ho pot fer molt millor”.

Una setmana amb tres partits on
l’equip gairebé seguirà treballant
per acabar de conjuntar-se i po-
lint detalls, competint al parquet
davant tres rivals complicats. El
calendari no perdona i la compe-
tició exigeix estar tensat constant-
ment i sense temps a gaudir d’u-
na victòria. L’UCAM i el short roll

guanyador d’Stevic ja són histò-
ria. El futur immediat el marquen
Galata, Penya i Barça.

Sense temps d’assaborir l’agònica victòria davant l’UCAM, el MoraBanc viatja demà a Istanbul per reptar
dimarts el GalatasarayTEls andorrans han d’afrontar fins a tres partits en una setmana diabòlica 

IVAN ÁLVAREZ
Andorra la Vella

AIXÒ NO PARA

FERNANDO GALINDO

EBÀSQUETAL’EQUIP ENCETA DIMARTS L’EUROCUP

Galatasaray a l’Eurocup,
Barça i ‘Penya’ a la Lliga
Endesa, posaran a
prova l’equip andorrà

CALENDARI EXIGENT

M. F. / ANA

pròrroga

FUTBOL

ANDORRA LA VELLA. El sènior fe-
mení de l’Enfaf CCA Andorra va
empatar ahir (1-1) davant el Mi-
ra-sol Baco i estrena el seu case-
ller de punts. Maria da Cruz ha
marcat el gol de les andorranes al
minut 21 i després empatava l’e-
quip català. El partit, marcat per
la pluja va haver de començar
amb retard. 

L’Enfaf suma el primer
punt de la temporada

SPECIAL OLYMPICS

ANDORRA LA VELLA. Les 500 per-
sones inscrites com a voluntaris
durant la celebració dels Jocs
Special Olympics van formar part
d’una reunió preparatòria en què
se’ls van donar totes les indica-
cions pertinents. Aquestes perso-
nes hauran de fer feines de su-
port, d’atenció a les persones i
d’acompanyament als atletes.

Els 500 voluntaris dels
Jocs, amb tot a punt

MOTOCICLISME

XEREZ. Xavi Cardelús sortirà avui
des de la desena posició de la
graella a la cursa del campionat
d’Europa de Moto2 que es disputa
aquest cap de setmana al circuit
de Xerez. Al darrer entrenament,
el pilot andorrà es va quedar molt
a prop de la seva volta ràpida a la
cursa del Campionat del Món que
va disputar al mateix traçat. 

Xavi Cardelús surt en
desena posició a Xerez 
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Seria ideal que els Special Olympics ens contaminessin a tots

Aquesta setmana Andorra la Vella i la Seu d'Urgell seran especials perquè s'ompliran d'esportistes
disposats a guanyar-ho tot. Seria ideal potser ingenu- que aquest esdeveniment ens contaminés a
tots, també als que no ens diem especials. I ens fes baixar del tren de la pressa, de la
incontinència a les xarxes, de la immediatesa, i ens fes aturar en allò que realment és important i
és essencial. Pot ser un moment ideal per fer visibles unes persones que durant molts anys van
estar amagades i que ara sovint passen massa desapercebudes, tancades als seus cercles. Ja és
hora de visibilitat i de normalitat, de mirar-los sense pena, sense condescendència, de tu a tu. El
Principat és un país avançat en aquest sentit, ha fet molts passos amb una Escola Especialitzada
Meritxell que treballa intensament des de fa dècades, amb una Escola Andorrana inclusiva i molt
respectuosa amb la diversitat i amb entitats com la Fundació Privada Tutelar, entre altres
iniciatives molt positives. Probablement Andorra és territori especial des de fa molt de temps en
aquest sentit. Els especials que he vist i tractat a la realitat són intensos, perquè no tenen filtre,
perquè són sincers i autèntics. I també els de la pel·lícula Campeones una cinta que tothom hauria
de veure, com deia Àlex Lliteras al Diari "hauria de ser com aquelles lectures obligatòries de
l'escola. L'has de veure, sí o sí. I si no la vols veure, la veus. I ja està." Estaria molt bé que aquesta
intensitat se'ns empegués. Aquests dies a Andorra la Vella i a la Seu hauríem d'agafar apunts, a la
llibreta, a l'ipad, al mòbil o al cap és igual, dedicar-nos, no a mirar el marcador dels estadis com
fem sempre, sinó l'actitud dels esportistes. I hauríem d'aprendre'n alguna cosa. Sergi Grimau,
president d'Special Olympics, resumia perfectament fa uns dies durant la presentació dels jocs a
Barcelona què hauríem d'aprendre: "Què és ser normal? És esforçar-se i superar-se a un mateix,
és compartir, és no tenir prejudicis per aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes,
és respectar les normes i trencar-les quan cal, és expressar el que sentim lliurement en cada
moment, ballar si sona la música, riure si estem contents, plorar si estem tristos i, sobretot, normal
és ser feliç amb el que ens ha donat la vida. Aquesta és la normalitat que a mi m'ha ensenyat
Special Olympics". No cal afegir-hi ni una coma.
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Aquesta setmana Andorra la Vella i la Seu d'Urgell seran especials perquè s'ompliran d'esportistes
disposats a guanyar-ho tot. Seria ideal potser ingenu- que aquest esdeveniment ens contaminés a
tots, també als que no ens diem especials. I ens fes baixar del tren de la pressa, de la
incontinència a les xarxes, de la immediatesa, i ens fes aturar en allò que realment és important i
és essencial. Pot ser un moment ideal per fer visibles unes persones que durant molts anys van
estar amagades i que ara sovint passen massa desapercebudes, tancades als seus cercles. Ja és
hora de visibilitat i de normalitat, de mirar-los sense pena, sense condescendència, de tu a tu. El
Principat és un país avançat en aquest sentit, ha fet molts passos amb una Escola Especialitzada
Meritxell que treballa intensament des de fa dècades, amb una Escola Andorrana inclusiva i molt
respectuosa amb la diversitat i amb entitats com la Fundació Privada Tutelar, entre altres
iniciatives molt positives. Probablement Andorra és territori especial des de fa molt de temps en
aquest sentit. Els especials que he vist i tractat a la realitat són intensos, perquè no tenen filtre,
perquè són sincers i autèntics. I també els de la pel·lícula Campeones una cinta que tothom hauria
de veure, com deia Àlex Lliteras al Diari "hauria de ser com aquelles lectures obligatòries de
l'escola. L'has de veure, sí o sí. I si no la vols veure, la veus. I ja està." Estaria molt bé que aquesta
intensitat se'ns empegués. Aquests dies a Andorra la Vella i a la Seu hauríem d'agafar apunts, a la
llibreta, a l'ipad, al mòbil o al cap és igual, dedicar-nos, no a mirar el marcador dels estadis com
fem sempre, sinó l'actitud dels esportistes. I hauríem d'aprendre'n alguna cosa. Sergi Grimau,
president d'Special Olympics, resumia perfectament fa uns dies durant la presentació dels jocs a
Barcelona què hauríem d'aprendre: "Què és ser normal? És esforçar-se i superar-se a un mateix,
és compartir, és no tenir prejudicis per aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes,
és respectar les normes i trencar-les quan cal, és expressar el que sentim lliurement en cada
moment, ballar si sona la música, riure si estem contents, plorar si estem tristos i, sobretot, normal
és ser feliç amb el que ens ha donat la vida. Aquesta és la normalitat que a mi m'ha ensenyat



Special Olympics". No cal afegir-hi ni una coma.

Etiquetes

Roser Porta
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La torxa dels Special Olympics es deixa veure per
Tarragona

Europa Espanya Català

Del 4 al 7 d'octubre la Seu d'Urgell i Andorra celebraran la competició esportiva més integradora
amb 1.500 participants internacionals.

Del mateix mode que l'olímpica, la torxa dels Special visita diferents indrets abans de la
inauguració dels Jocs i avui ha travessat la demarcació amb pas inclós per la ciutat de Tarragona.
Des del Vial Bryant a la Part Alrta fins arribar a la Placa de la Font, 10 rellevistes de totes les edats
i condicions han transportat la flama per completar els dos quilòmetres de recorregut.

Els Special Olympics comptaran amb la representació de 15 països i amb un programa esportiu de
14 modalitats.
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La torxa d'Special Olympics recorrerà Andorra la
Vella el matí de dijous 4 d'octubre

Europa Andorra Català

A falta de dos dies i algunes hores perquè arribin els Jocs Special Olympics que se celebren
conjuntament a Andorra la Vella i La Seu d'Urgell entre el 4 i el 7 d'octubre, aquesta tarda s'ha fet
la roda de premsa de presentació on s'han donat alguns detalls importants.

La cònsol major, Conxita Marsol, que ha posat en relleu la satisfacció d'Andorra la Vella per acollir
un esdeveniment que dona visibilitat a l'esport inclusiu, ha explicat que la torxa olímpica arribarà el
dijous 4 a Andorra la Vella, després de recórrer durant dues setmanes diferents poblacions
catalanes on s'han realitzat els Jocs anteriorment. La flama dels Special Olympics sortirà a les
11.30 hores de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i recorrerà l'avinguda d'Enclar,
l'avinguda Santa Coloma, la Baixada del Molí, el carrer Prat de la Creu, el carrer Joan Maragall, el
carrer Na Maria Pla fins al carrer de la Unió i l'avinguda Meritxell fins acabar el recorregut al Comú
d'Andorra la Vella. La torxa serà custodiada per relleus per un esportista acompanyat d'una
persona vinculada al món social i esportiu fins arribar a mans de la cònsol major.

El mateix dia 4 se celebrarà al Poliesportiu d'Andorra la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special
Olympics, que comptarà amb molta música i animació amb actuacions, entre d'altres, de Beth,
Gisela, el cor Rock d'Encamp o el Cor dels Petits Cantors d'Andorra-, la presència de les mascotes
Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500 esportistes que participen als Jocs. L'acte comptarà amb la
presència de nombroses autoritats, entre les quals el president de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, i del Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, que serà l'encarregat d'inaugurar
oficialment els Jocs. L'esdeveniment, presentat per l'andorrà Marc de las Heras i per la catalana
Marta Bayarri, serà retransmès en directe per Andorra Televisió i per Esport 3 (Televisió de
Catalunya) a partir de les 20 hores.

Durant dos dies, divendres 5 i dissabte 6, més de 900 d'aquests esportistes competiran a Andorra
la Vella en 8 disciplines: atletisme, natació, futbol sala, handbol, gimnàstica, judo, tennis taula i
bàdminton. La resta de modalitats esportives tindran lloc a La Seu d'Urgell. Ho ha explicat la
ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que ha remarcat el suport del Govern i ha
volgut donar les gràcies als més de 500 voluntaris que oferiran la seva col·laboració només a
Andorra la Vella, com els 200 alumnes de l'Escola Andorrana de Batxillerat, del centre de
Formació Professional d'Aixovall, i de l'escola espanyola María Moliner.

Més de cinquanta atletes d'Special Olympics Andorra participaran als Jocs, tal com ha explicat el
president de l'entitat, Àlex Terés, qui ha fet una crida a la població per animar els esportistes a les
diferents competicions, però sobretot a participar els dies 5 i 6 al village que s'instal·larà al Parc
Central entre les 11 i les 14 h i les 16 i les 20 h. Aquest centre neuràlgic dels Jocs Special
Olympics, que comptarà amb la participació de diverses entitats i empreses, serà un espai de
convivència, d'activitats lúdiques i de lleure per als esportistes. La ministra i la cònsol major s'han
afegit a la demanda perquè els ciutadans acompanyin els esportistes en les diferents competicions
i perquè passin una estona amb ells al village.

Si bé la majoria dels 1.500 esportistes provenen de Catalunya, inclosa la cinquantena de
participants d'Andorra, cal destacar que un centenar vindran d'altres punts d'Espanya, i n'hi haurà
més de 120 procedents de delegacions internacionals, com Bèlgica, Mònaco, Dinamarca,
Alemanya, San Marino, Itàlia, Suïssa, Finlàndia, Austràlia, l'Índia i el Marroc.

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics és la primera que es fa a cavall entre dos països. Ho
ha destacat el director dels Jocs, Jordi Romea, que ha detallat que el futbol sala i la natació, a



Andorra la Vella, i la petanca, a La Seu d'Urgell seran els esports més multitudinaris. Els Jocs, que
es clausuraran diumenge al migdia a La Seu d'Urgell, tindran un final previ molt esperat per als
participants: es tracta de la Festa de l'esportista, que se celebrarà dissabte entre les 21.30 i les 24
hores al village del Parc Central.

Consulteu aquí els horaris i llocs de la competició i del village.
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Nou uniforme per als representants andorrans dels
Special Olympics

Europa Andorra Català

Pyrénées entrega als membres de l'equip una samarreta i una bossa que vestiran mentre no
estiguin competint

Nou uniforme per als representants andorrans dels Special Olympics

Els membres de l'equip andorrà dels Special Olympics amb l'uniforme

Fernando Galindo

Actualitzada 01/10/2018 a les 19:45

Redacció

Andorra la Vella

Els representants andorrans als Special Olympics han rebut aquesta tarda l'uniforme que portaran
mentre no estiguin competint. Pyrénées han entregat a cadascun dels membres de l'equip una
samarreta i una bossa amb el logo del grans magatzems i ha anunciat que els treballadors podran
formar part del voluntariat dels jocs durant la jornada laboral amb un permís retribuït.

Sota el lema dels Jocs 2018 "Millor és qui ho intenta", Andorra la Vella acollirà 900 esportistes que
competiran en vuit disciplines esportives a la nostra capital com l'atletisme, el futbol sala, la
natació, la gimnàstica, el bàdminton, el tennis taula, el judo i l'handbol.

Etiquetes

Redacció
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Esports Pàgines 26 a 29

MARICEL BLANCH

E
l MoraBanc Andorra ja vi-
atja cap a Turquia per dis-
putar el primer partit de 
l’EuroCup contra el Gala-

tasaray. Aquest any, l’equip par-
ticipa amb la mateixa il·lusió que 
en la passada temporada però amb 
més experiència i ganes d’anar 
molt més lluny.

Ibon Navarro ha preparat el par-
tit a consciència, també tenint en 
compte que després toquen dos 
partits quasi seguits, contra el Jo-
ventut, a Badalona, i contra el Bar-
ça, a Barcelona. Però primer tocar 
passar per la pista turca del Galata-
saray, un dels favorits per guanyar 
la competició amb un públic molt 
complicat. Pel partit, el MoraBanc 
viatja amb 11 jugadors, amb cap 
del filial, després que David Wal-
ker continuï lesionat.

En aquest sentit, Navarro va ex-
plicar que ahir que no viatgen amb 
la premissa «de jugar perquè no te-
nim res a perdre», sinó que «ani-
rem a guanyar, amb molta ambi-
ció». «No podem pensar que només 
traient els partits de casa passarem 
de ronda, perquè sabem com és de 
dura la competició i que a casa, 
qualsevol ens pot guanyar, per ai-
xò necessitem competir al màxim 
a totes les pistes i treure totes les 
victòries possibles», afegia.

Un cop jugat el primer partit de 
la Lliga Endesa, que el MoraBanc va 
guanyar per 78 a 76 contra l’UCAM 
Múrcia després d’un final d’infart, 
Navarro va comentar que «tenim 

33 Michele Vitali construeix una jugada contra l’UCAM Múrcia el passat divendres al Poliesportiu d’Andorra. 

Comença la setmana més dura 
del MoraBanc amb tres partits
L’equip tricolor viatja cap a Turquia per disputar el primer duel de l’EuroCup contra el Galatasaray

MIQUEL LÓPEZ-EGEA
ESCALDES-ENGORDANY

@mlopezegea

BÀSQUET 3 LLIGA ENDESA

cat entrenar», remarcava.
Per altra banda, el base del Mo-

raBanc, Rafa Luz, va assegurar que 
«amb tres partits en sis dies, comp-
ta molt la feina que s’ha de fer 
amb els vídeos». «Hem d’estar molt 
atents per recollir el màxim d’in-
formació possible, però portem el 
treball fet de la pretemporada i ar-
ribem amb bon estat», explicava. 
«Hem de fer un treball mental molt 
important», afegia.

D’aquesta manera, creu que 
«sempre hi ha una motivació per 
jugar competició europea». A més, 
creu que «l’equip millorarà durant 
la temporada». Però per això cal 
millorar: «En atac hem de conèi-
xer un poc millor, tot i que som di-
ferent que a la pretemporada, crec 
que s’ha vist jugadors que fan co-
ses diferents». «Estem veient petits 
detalls que de ben segur ens ajuda-
ran al final de la temporada», re-
marcava.

Però primer de tot, cal vèncer al 
Galatasaray i donar un avís. «És el 
millor equip en una de les pistes 
més calentes, l’afició aporta molt 
i els turcs són més agressius, pe-
rò cap aspecte extern ens ha d’im-
portar, hem d’estar en el partit, ser 
durs i fer el nostre joc», concloïa. H 

així va la lliga

Classificació

BÀSQUET
LLIGA ENDESA 1a jornada

Reial Madrid- Iberostar Tenerife 88-74
Kirolbet Baskònia- Tecnyconta Saragossa 99-76
Barça Lassa-Herbalife Gran Canària 98-78 
MoraBanc Andorra-UCAM Múrcia 78 -76
C.Candelas Breogán- Divina Seguros Jov.  Suspès
Movistar Estudiantes-BAXI Manresa 77-79
Monbus Obradoiro-San Pablo Burgos 91-81 
Unicaja- València Basket Club 86-73
Delteco GBC-Montakit Fuenlabrada 60-76

1. Kirolbet Baskònia 1 1 0 99 76
2. Barça Lassa 1 1 0 98 78
3. Montakit Fuenlabrada 1 1 0 76 60
4. Reial Madrid 1 1 0 88 73
5. Unicaja 1 1 0 86 73
6. Monbus Obradoiro 1 1 0 91 81
7. BAXI Manresa 1 1 0 79 77
8. MoraBanc Andorra 1 1 0 78 76
9. C. Candelas Breogán 0 0 0 0 0
9. Divina Seguros Jov. 0 0 0 0 0
11. Movistar Estudiantes 1 0 1 77 79
12. UCAM Múrcia 1 0 1 76 78
13. San Pablo Burgos 1 0 1 81 91
14. València Basket 1 0 1 73 86
15. Iberostar Tenerife 1 1 0 73 88
16. Delteco GBC 1 0 1 60 76
17. Herbalife Gran Canària 1 0 1 78 98
18. Tecnyconta Saragossa 1 0 1 76 99

 J G P PF PC

molt marge de millora tant en atac 
com en defensa». L’equip se situa 
ara mateix vuitè a la classificació 
de la fase regular, gràcies a aquesta 
victòria. «Hem de repetir el nivell 
que vam mostrar en el rebot però 
hi va haver almenys 13 punts que 
són evitables, situacions de balanç 
defensiu que no es poden repetir», 
assegurava. «No podem consentir 
cistelles que es produeixen per no 
estar concentrats», lamentava.

D’aquesta manera, «la setmana 
es gestiona aprofitant el temps en 
els avions, aeroports, autobusos, 
hotels i en les reunions que siguin 
possibles». «El que no es pugui mi-
llorar a la pista, s’haurà de fer a tra-
vés de les imatges», remarcava.

EL POLIESPORTIU, INUNDAT/ Aquesta 
setmana es podran realitzar pocs 
entrenaments, només un, dilluns 
a Turquia, i un altre dijous al Po-
liesportiu, si la pista ho permet. 
«Al marge de l’entrenament del di-
lluns, no tindrem molt de temps, a 
més, he vist que vam tenir un pro-
blema a la graderia i que s’ha aixe-
cat el parquet» després de les plu-
ges de dissabte. «Espero que ho 
puguem arreglar perquè amb els 
Special Olympics és molt compli-

33 El filial del BC MoraBanc An-
dorra va perdre dissabte al Poli-
esportiu d’Andorra contra el Bar-
berà Team Values per 75 a 80 en el 
segon partit de la Lliga EBA. 

33 Sani Campara va liderar l’equip 
tricolor i va aconseguir anotar 31 
punts i aconseguir 24 punts de 
valoració, fet que va ser insufici-
ent per aturar els catalans, que es 
van mostrar superiors en defensa 
i van estar molt més eficaços en el 
rebot en comparació amb els an-
dorrans. Per altra banda, tot i que 
els andorrans van mostrar un alt 
nivell competitiu i han demostrat 
ser un dels equips dominants en 
aquest inici de la competició, van 
estar molt menys encertats que 
els seus rivals. 

33 Va ser un partit en el qual els an-
dorrans van aconseguir forçar la 
pròrroga després de remuntar 12 
punts a la segona part.

Derrota del ‘B’ 
contra el Barberà 
Team Values

«No viatgem a 
Turquia amb la 
premissa de què no 
tenim res a perdre, 
anem a competir al 
màxim i a guanyar»

«Amb tres partits en 
sis dies, compta molt 
la feina que s’ha de 
fer amb els vídeos, 
hem de recollir el 
màxim d’informació»

Ibon Navarro

Rafa Luz

ENTRENADOR MORABANC

JUGADOR MORABANC
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Arribat el moment de permutar la
competició i de treure el precinte
a la segona participació a l’Euro-
cup consecutiva, el MoraBanc
Andorra ha d’enarborar més que
mai la bandera del seu eslògan.
L’equip andorrà, revitalitzat per la
victòria davant l’UCAM en l’estre-
na a la Lliga Endesa, portarà gra-
vat al front el Mai Por quan aterri
avui a Istanbul i trepitgi demà el
parquet del Sinan Erdem Dome
de la capital turca. 

“No jugarem amb la idea que
no tenim res a perdre. Anirem a
guanyar el Galatasaray i amb tota
l’ambició del món.” Són paraules
d’Ibon Navarro, el tècnic tricolor
que mostra clarament les inten-
cions del MoraBanc de cara al
compromís de demà. “És un rival
d’Eurolliga i necessitem competir
al màxim”, adverteix el vitorià, que
destaca alguns aspectes que ja va
exposar divendres. “Tenim molt
marge de millora, en atac i en de-
fensa. Divendres vam fer coses
evitables, com encaixar punts
massa fàcilment. Almenys, 13”,
comenta Navarro. “Per la nostra
filosofia de joc, per respecte al
nostre joc, no ens podem perme-
tre rebre tres cistelles seguides

que ens fan per manca de con-
centració”, insisteix de manera fer-
ma l’entrenador tricolor. Una set-
mana de tres partits on, segons
Navarro, “s’ha d’aprofitar al mà-
xim el temps als avions, els aero-
ports, hotels i reunions amb ví-
deo”. En la mateixa línia es troba
Rafa Luz. El base brasiler reconeix
que l’equip ha de millorar, que
s’ha d’acabar de conjuntar i que

tres partits en sis dies sense gaire
temps per entrenar s’han de saber
tirar endavant “amb treball de ví-
deo i aprofitar tota la càrrega físi-
ca i el treball que hem fet durant
la pretemporada”. El director ge-
neral del club, Francesc Solana,
remarca que “l’equip està prepa-
rat per afrontar aquesta setmana
tres partits, i espero que s’ofereixi
la millor cara”. “Ja comença el rit-

me i, pràcticament fins al Nadal,
estarem jugant dimecres i diu-
menge i l’equip ja es va confeccio-
nar amb aquesta idea. Per això te-
nim aquesta amplitud de
plantilla”, apunta Solana. Ibon Na-
varro s’ha emportat onze homes a
Istanbul –no es cobreix l’absència
de David Walker per lesió– i
aquesta tarda l’equip s’exercitarà
a l’escenari del partit.

El MoraBanc aterra avui a la capital turca amb la intenció d’exhibir la màxima ambició en el debut 
de demà a l’EurocupTSetmana atapeïda on el treball de vídeo i la captació d’informació seran clau

IVAN ÁLVAREZ
Andorra la Vella

A ISTANBUL SENSE POR

BC ANDORRA

e s p o r t s
www.diariandorra.ad

EBÀSQUETACANVI DE PILOTA I DE COMPETICIÓ

MUNTANYISME29 Ferran Teixidó,
tercer, es deixa
el lideratge a la
Grand Serre

Diari d’Andorra Dilluns, 1 d’octubre del 2018

ANDORRA LA VELLA. Les darreres pluges han deixat malmesa algu-
nes zones del parquet del pavelló Joan Alay. Allà s’han de disputar
competicions dels Special Olympics, han d’entrenar els 300 nens de
la base del MoraBanc i el primer equip té previst entrenar-hi dijous.

I. A. C.

“No jugarem amb la
idea que no tenim res
a perdre. Volem
guanyar el Galatasaray”

ENTRENADOR MORABANC ANDORRA

QUÈ HA DIT

El pròxim rival del Morabanc An-
dorra a la Lliga Endesa no va po-
der disputar el partit correspo-
nent a la primera jornada. El
Divina Seguros Joventut s’havia
d’enfrontar ahir a la tarda al Ca-
fés Candelas Breogán, però el
matx no es va poder jugar. Se-
gons va informar la mateixa lliga
en un comunicat, es va haver de
suspendre perquè ni el marca-

dor, ni el rellotge, ni el cronòme-
tre de 24 segons funcionaven.
Malgrat els esforços per solucio-
nar la incidència, no es van po-
der posar en marxa i es va pren-
dre la decisió de suspendre el
partit.

També es va donar com a re-
sultat un empat a 0 provisional en
espera de la decisió del jutge, que
dictaminarà si es torna a jugar o
es dona com a guanyador el Divi-

na Seguros Joventut amb un mar-
cador de 0-2. El que per ara és
clar, és que els badalonins estre-
naran la temporada a casa rebent
la visita del MoraBanc Andorra,
que s’ha convertit en el seu pri-
mer rival. Gallecs i catalans són
provisionalment novens.

Encara en clau andorrana, l’ex-
tècnic del Principat Joan Peñar -
roya es va estrenar a la banqueta
del Baxi Manresa guanyant per
un ajustat 77-79 a la pista del
Movistar Estudiantes, gràcies a
una cistella d’Alex Renfroe a un
segon i mig per al final.

Per acabar, el Reial Madrid va
iniciar la defensa del títol de
campió en imposar-se per 88-73
a l’Iberostar Tenerife.

El matx es va deixar en 0-0
i els badalonins debutaran
contra el MoraBanc

SUSPÈS EL BREOGÁN - PENYA

REDACCIÓ
Lugo

BREOGÁN PENYA

0 0

Reial Madrid 88 Tenerife 73
Baskonia 99 Saragossa 76
Barça Lassa 98 G. Canària 78
MoraBanc Andorra78 Múrcia 76

Breogán 0* Joventut 0*
Estudiantes 77 Manresa 79
Obradoiro 91 Burgos 81
Unicaja 86 València 73
Guipúscoa 60 Fuenlabrada 76

J G P
1. Kirolbet Baskonia 1 1 0
2. Barça Lassa 1 1 0
3. Montakit Fuenlabrada 1 1 0
4. Reial Madrid 1 1 0
5. Unicaja 1 1 0
6. Monbus Obradoiro 1 1 0
7. Baxi Manresa 1 1 0
8. MoraBanc Andorra 1 1 0
9. Cafés Candelas Breogán* 0 0 0
10. Divina Seguros Joventut* 0 0 0
11. Movistar Estudiantes 1 0 1
12. UCAM Múrcia 1 0 1
13. San Pablo Burgos 1 0 1
14. València Basket 1 0 1
15. Iberostar Tenerife 1 0 1
16. Delteco GBC 1 0 1
17. Herbalife Gran Canaria 1 0 1
18. Tecnyconta Zaragoza 1 0 1

*Partit suspès

CLASSIFICACIÓ 1a JORNADA

LA RESTA DE LA JORNADA 
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Redacció

Moha Chabboura torna al rescat. 
Aquesta vegada, el davanter va 
fer el que tothom somia: entrar 

al camp, marcar i acabar sumant 
tres punts que, tot i que en dei-
nitiva són mèrit de l’equip, han 
arribat en gran part per «culpa» 
teva. És cert que el gol va ser de 
penal, però els penals els llancen 
els valents, i Moha va demostrar 
que ho és.

El ilial del Nàstic portava 
algunes setmanes dubitatiu, 
després d’un inici de tempora-
da espectacular, el qual havia 
començat a decaure a causa 
d’una sèrie de resultats no espe-
rats. Calia tornar a recuperar les 
bones perspectives i, tot i de la 
manera que va ser, amb el triomf 
d’ahir l’equip pot tornar al camí 
desitjat.

El duel va arrencar molt igua-
lat. El Santfeliuenc, que és un 
dels equips que juga més orde-
nat al darrere tot i estar situat 
en zona de descens, va plantar-
se molt bé a la gespa. Als joves 

jugadors de la Pobla els costava 
trobar els forats adequats per a 
poder entrar amb posicions de 
tret franc. Montero, Joel Marín 
i Thaptchet van disposar d’oca-
sions de gol per a inaugurar el 
marcador, però el meta local 
també es mostrava molt segur en 
les seves intencions.

En el segon acte, el domini 
del ilial del Nàstic va ser acla-
parador. Amb el meta rival com 
a constant protagonista, la Pobla 
volia jugar amb la seva pròpia 
paciència, però veia que les coses 
no li sortien.

Alberto Gallego va mirar a la 
banqueta i, a set minuts del inal, 
va donar entrada a Moha Chab-
boura, un d’aquells jugadors que 
sempre aporten solucions. I la 
va aportar quan, el col·legiat, va 
assenyalar unes mans dins de 
l’àrea en el 93’, penal que el pun-
ta no va desaproitar.

FUTBOL

Moha Chabboura és el nou 
heroi de la Pobla: surt a set 
minuts i dóna el triomf
Els pobletans, que es trobaven encallats, van necessitar al seu davanter 
perquè sortís al rescat i ajudés a l’equip a acostar-se a la zona noble

POBLA DE MAFUMET 1

SANTFELIUENC 0

Pobla de Mafumet. Arturo Corde-
ro, Pol Domingo, Salva Ferrer, Víc-
tor Martínez, Sergi Cardona, Óscar 
Sanz, Jesús López Morón, Kone (Al-
verto García, 73’), Sergio Montero, 
Thaptchet (Cisse, 67’) i Joel Marín 
(Moha Chabboura, 83’).
Santfeliuenc. Antonio Casamayor, 
Michael Owono, Jaume Duran, Ge-
rard Rovira, Prior, David López (Eric 
Ruiz, 83’), Romo, Adrià García, Ke-
vin Sánchez, Joel Paredes (Adrià Re-
cort, 63’) i Jonatan Collado (Sani Be-
llo, 68’).
Gols. 1-0, Moha Chabboura (93’).
Àrbitre. Jaume Gibert González 
(Garraf). Va mostrar la targeta groga 
als locals Joel Marín, Sergio Monte-
ro i Pol Domingo; i als visitants Prior 
i Gerard Rovira.

La torxa dels Special Olympics, 
que es disputaran del 4 al 7 d’oc-
tubre a la Seu d’Urgell i Andorra 
la Vella, amb la participació de 
més de 1.500 atletes de més 15 
països, que competiran en 14 
modalitats esportives diferents, 
va passar aquest diumenge per 
Tarragona i per Reus, procedent 
d’Igualada. 

A Tarragona la lama hi va ar-
ribar a mig matí, i el recorregut 
per la ciutat es va iniciar a dos 
quarts de dotze del migdia al vial 

J. Bryant, davant de l’amiteatre, 
després, va passar pel passeig de 
Sant Antoni i diferents carrers 
de la Part Alta ins a arribar, a 
la plaça de la Font, on es va en-
cendre el peveter tarragoní. A la 
tarda, la torxa va fer un recorre-
gut per Reus, iniciant-lo a les sis 
davant del CN Reus Ploms, amb 
motiu del centenari del club, i va 
recórrer el centre de la ciutat ins 
a arribar al carrer de Sant Joan, 
un cop a la plaça del doctor Sa-
bater van encendre el peveter.

La torxa dels Special Olympics 
il·lumina el Camp de Tarragona

SPECIAL OLYMPICS

La torxa arribant al peveter de Reus acompanyada d’Isaac Cuenca i Jordi Cervera. 

OLÍVIA MOLET

Redacció

El CF Reus B Cambrils va empa-
tar a casa davant la UE Figueres. 
El conjunt d’Albert Company va 
mantenir un duel igualat contra 
l’equip iguerenc, en un partit 
on cada equip va dominar una 
part. D’aquesta manera, el ili-
al roig-i-negre va ser el domi-
nador del primer temps, quan  

Ernest Forgas, al minut 23’, 
va inaugurar el marcador i  va 
posar l’1-0 a l’electrònic. El da-
vanter del CF Reus B Cambrils 
va aproitar una pilota morta 
dins l’àrea petita després d’un 
servei de córner per perforar la 
porteria rival. La UE Figueres va 
intentar reaccionar amb diver-
ses accions de perill, però es va 
trobar amb un Reus B segur en 
defensa. Malgrat això, els roig-
i-negres no van poder fer res 
en una de les primeres accions 
visitants de la segona part. Els 
iguerencs van signar una re-
presa fugaç i Ferrón de volea 
des del balcó de l’àrea va col-
locar l’empat en el marcador. 
Després del gol, la UE Figueres 
es va bolcar a l’atac i va dominar 
el segon temps. La defensa roig-
i-negra es va mostrar ferma i 
ordenada. Amb aquest empat, 
el CF Reus B Cambrils se situa 
a la 12a posició del grup 5 de 
Tercera Divisió amb 8 punts. El 
pròxim partit del conjunt d’Al-
bert Company serà diumenge al 
camp del líder, l’AE Prat.

El Reus B només pot 
sumar un punt a casa 
contra el Figueres

FUTBOL

Cada equip va dominar una part del partit

REUS B 1

FIGUERES 1

Reus B. Chechu, Dani Reina, Lucas 
Ribeiro, Gonzalo Pereira, Oriol Aya-
la, Miravent, Iker Goujon, Domènec 
(Modest Notario, 71’), Ernest Forgas, 
Gori (Imad El Kabbou, 67’) i Jordi 
Oribe.
Figueres.  David Aroca, Carles Puig, 
Sergio Romero, Albert Canal, Carles 
Tena, Eric Pimentel (Marc Gelmà, 
65’), Eric Vilanova, Álvaro, Ricard, 
Javier Ferron (Víctor Valverde, 77’) i 
Eduard Subirana (Pere Espuña, 53’).
Gols. 1-0, Ernest Forgas (23’); 1-1, Ja-
vier Ferron (47’).
Àrbitre. Álex Gómez Meneses (Bar-
celona). Va amonestar amb la tar-
geta groga el local Miravent, i els 
visitants Eduard Subirana, Ricard i 
Carles Tena.

Redacció

El CE Vendrell va sumar un punt 
en el retorn de l’OK Lliga al Pave-
lló del club, després de les obres 
de remodelació amb motiu dels 
Jocs Mediterranis 2018. L’equip 
va sortir amb una samarreta 
per donar ànims a Iker Casado, 

que es troba recuperant-se de la 
lesió que el tindrà uns mesos de 
baixa.

Al minut 20 de la primera 
part, l’Alcobendas es va avançar 
al marcador amb gol d’Iñigo Ar-
tacho, resultat amb el qual es va 
arribar al descans. A la represa, 

el Vendrell va sortir amb ganes 
de remuntada i al minut 28 ja 
ho havia aconseguit amb gols 
de Gerard Miquel i d’Aleix Cid. 
Però l’Alcobendas es va sobre-
posar a la bona arrencada dels 
locals a la segona part i, al minut 
34, Pelayo Aspra va aproitar per 
fer el 2-2 de falta directa.Al mi-
nut 37, Guido Pellizzari va mar-
car el 3-2, però al minut següent 
Marcos López va tornar a empa-
tar el partit. Al minut 40, Necchi 
va marcar el 4-3 de penal. Final-
ment, a dos minuts per al inal, 
Gonzalo Pérez va fer el 4-4 de-
initiu. Amb l’empat, el Vendrell 
se situa onzè a la classiicació de 
l’OkLliga.

El Vendrell empata el 
primer partit a casa 
contra l’Alcobendas

HOQUEI PATINS

El resultat deixa l’equip a l’onzena posició (4-4)

Redacció

El Reus Deportiu va remuntar 
un partit difícil contra un rival, 
el Sant Cugat, que disputava el 
seu primer partit a casa a l’Ok-
Lliga. Els locals, que comptaven 
amb un gran suport de la seva 
aició, es van avançar amb un 

gol de Pau Gibert, després d’una 
targeta blava sobre Carballeira. 

El Reus va intentar pressi-
onar, sense massa ocasions, i 
el Sant Cugat ho intentava a la 
contra. Així va arribar el segon 
gol dels locals, obra de Jordi 
Gabarra. El descans  va arribar 

amb els roig-i-negres havent de 
remuntar un 2-0 en contra. 

L’equip dirigit per Jordi Garcia 
va sortir a la pista amb la ferma 
intenció d’aixecar el marcador, i 
ho va demostrar generant més 
ocasions, i inalment, Àlex Ro-
dríguez va escurçar distàncies al 
33. El mateix Àlex Rodríguez va 
ser l’autor de l’empat a 2, recu-
perant el rebuig d’un penal que 
ell mateix havia xutat al minut 
42. La desena falta del Sant Cu-
gat va arribar al minut 47, i Marc 
Julià va convertir el gol que va 
acabar donant la segona victò-
ria del Reus a la lliga. Un resultat 
que el situa a la segona posició 
de la classiicació.

El Reus Deportiu remunta 
a la pista del Sant Cugat i 
és segon a la classificació

HOQUEI PATINS

La pressió de l’afició local no els va aturar (2-3)

El CBT s’emporta 
el derbi contra el 
CB Salou amb un 
contundent 77-55

Segona victòria consecutiva 
de l’Ibersol CBT, primera al 
Serrallo, després d’imposar-se 
al CB Salou en el primer der-
bi tarragoní de la temporada. 
Els blaus afrontaven el partit 
sabent que el Salou seria un 
equip millorat, respecte al 
darrer enfrontament en Lliga 
Catalana. Els grocs van plan-
tar cara durant els dos primers 
quarts, però el pas dels minuts 
i l’alt ritme de joc del CBT van 
decantar la balança clarament 
cap a l’equip del Serrallo. Fer-
ran Torres, amb 24 de valora-
ció, va ser el millor del partit. 
També van destacar Duch 
i Dani Fernández, i Gerard 
Santiago per part de l’equip 
visitant. El CB Salou va acabar 
abaixant els braços al inal del 
partit i l’Ibersol CBT es va en-
dur el derbi amb un 77 a 55.

El CB Valls s’enfonsa a 
casa i perd contra el 
Mataró Feimat per un 
definitiu 52-82

El CB Valls Nutrion es va en-
fonsar en el seu primer partit 
com a local de la temporada, i 
no va ser capaç de reaccionar 
davant del Mataró Feimat, que 
va passar per sobre de l’equip 
vallenc i va acabar imposant-
se amb un contundent 52-82. 
Mentre el CB Valls venia d’una 
d’aconseguir una victòria ajus-
tada davant del Martorell en 
la darrera jornada, el Mataró 
Feimat, venir de perdre a casa 
contra l’Igualada. Uns antece-
dents que no van tenir cabuda 
en el partit d’aquest dissabte a 
Valls, ja que l’equip visitant va 
mostrar-se clarament superi-
or i va vèncer de formar molt 
convincent per 30 punts de 
diferència. Dissabte que ve el 
CB Valls visita el Calvià balear, 
i intentarà retrobar-se amb la 
victòria.
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Reus

NÚRIA ROCA 
REUS 

Los vecinos de la zona de la anti-
gua Granja Artiga están en pie de 
guerra con el gobierno municipal 
por el estado de dejadez de la pla-
za de la Dansa y de la calle Fran-
cesc Artiga Sardà. Según Joan 
Carles Parra, presidente de la co-
munidad de vecinos de uno de los 
bloques de pisos, el Ayuntamiento 
ha ido descuidando, progresiva-
mente, el mantenimiento de la 
plaza de la Dansa y todo su alre-
dedor. 

El área residencial está consti-
tuida por 18 bloques, con un total 
de 160 pisos, además de 13 casas 
adosadas. La plaza de la Dansa se 
encuentra en una parte interior 
rodeada por distintos bloques de 
pisos y se construyó en dos nive-
les, de los cuales Parra asegura 
que el servicio de limpieza del 
Ayuntamiento sólo se ocupa de 
mantener medianamente limpia 
la zona superior, donde hay un 
parque infantil. El resto de la pla-
za se encuentra en un estado de  
abandono importante, insiste Pa-
rra. 

El suelo de la plaza está lleno 
de grietas, por donde las hierbas 
crecen a su antojo, las hojas que 
caen de los árboles se van acumu-
lando sin que nadie las limpie, 

cuando llueve se forman grandes 
charcos porque el suelo no drena 
bien, hay paredes pintadas con 
grafitis y muchas baldosas se han 
ido rompiendo, lo que puede pro-
ducir humedades en el parking 
subterráneo de la plaza. Además, 
toda la zona de jardín está descui-
dada: no se mantiene el creci-
miento del césped, se ven los tu-
bos del riego automático y la zona 

no está bien ajardinada. Esta es la 
lista de agravios que Parra denun-
cia y lamenta que el Ayuntamien-
to desatienda sus reclamaciones 
de forma recurrente.  

De hecho, la comunidad de ve-
cinos ha presentado varias quejas 
mediante el administrador de las 
fincas, pero la única respuesta 
que se ha recibido, según Parra, 
es que no hay suficiente presu-

puesto municipal para mantener 
limpia esta zona.  

Poda de árboles 
Otra de las problemáticas a la que 
se enfrentan los vecinos es que los 
árboles van creciendo y nadie ha-
ce nada para podarlos, así que los 
vecinos decidieron que tendrían 
que hacerlo ellos mismos, ya que 
algunas ramas empezaban a en-

trar por los balcones y ventanas 
de algunas viviendas. 

Plaza pública 
Los vecinos de la zona de la plaza 
de la Dansa hace tiempo que pro-
pusieron al Ayuntamiento de ce-
rrarla para su uso privado, pero el 
caso es que se trata de un espacio 
de carácter público, pero los veci-
nos se quejan porque el gobierno 
municipal no da solución a la si-
tuación de abandono de la zona, 
donde tampoco abundan las pa-
peleras.  

Parra dice que los vecinos están 
molestos porque además, las zo-
nas residenciales más cercanas sí 
están limpias, por lo que se agra-
va su preocupación por la desa-
tención que sufren por parte del 
Ayuntamiento. 

Deshechos de los perros 
El caso es que además, son los ve-
cinos los que mantienen la zona 
limpia, y es que desde hace un 
tiempo se encuentran con accio-
nes incívicas de algunos vecinos 
propietarios de perros que aparte 
de dejarles sueltos sin correa, no 
recogen las defecaciones de sus 
animales y el área de juegos in-
fantiles se va ensuciando, ya que 
los servicios de limpieza solo pa-
san una vez a la semana, según 
Parra. 

Vecinos de Granja Artiga lamentan  
la dejadez de la plaza de la Dansa

Sociedad

Las hierbas crecen a su antojo, se forman charcos cuando llueve, no se podan los árboles y la zona no está 
ajardinada. De todo ello, se culpa al Ayuntamiento por desatender recurrentemente la limpieza de la zona

Joan Carles Parra, presidente de una de las comunidades de vecinos, se queja de la desatención del 
gobierno municipal. FOTO: ALBA MARINÉ

REDACCIÓN 
REUS 

Reus fue ayer el escenario del re-
corrido de la antorcha de los Spe-
cial Olympics, unos juegos que 
tendrán lugar del 4 al 7 de octu-
bre en La Seu d’Urgell y Andorra. 
La cita contará con la representa-
ción de diferentes entidades reu-

senses: el Taller Baix Camp (en 
modalidades de futbol sala, nata-
ción y tenis de mesa); el Club Be-
llissens (en tenis de mesa, atletis-
mo, hándbol y petanca) y el Club 
Alba (en atletismo y natación). 
Los reusenses salieron a la calle 
para acompañar la antorcha a su 
paso por la capital del Baix Camp. 
El recorrido en la ciudad empezó 

en el Club Natació Reus Ploms, 
coincidiendo con su centenario, y 
siguió un circuito de 2,7 kilóme-
tros por el centro de la ciudad. 
Además, deportistas Special 
Olympics de la ciudad, acompa-
ñados de representantes políticos, 
autoridades y entidades e institu-
ciones, siguieron el recorrido. 

En los Juegos Special Olympics 
2018 participarán más de 1.500 
atletas de países como Bélgica, 
Mónaco, Dinamarca, Hungría, 
Suiza, Austria, la India, Ecuador, 
Alemania, Cerdeña, Marruecos, 
Portugal y Finlandia. Después de 
su paso por Reus, la antorcha se-
guirá hacia Vilanova i la Geltrú y 
Lleida para acabar en las sedes de 
los juegos: La Seu d’Urgell y An-
dorra. Un momento del recorrido por las calles de la ciudad. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Sociedad

La antorcha de los Special 
Olympics pasa por las  
calles de la ciudad



E
X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T

E
X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T

E
X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T

E
X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T

E
X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

X
E
M

PL
A

R
 D

E
 S

U
B
S
C

R
IP

C
IÓ

 E
LE

C
TR

Ò
N

IC
A

 D
’E

L9
N

O
U

- Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 S
E
VA

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
 O

 R
E
E
N

V
IA

M
E
N

T

ESPORTSNOU9EL Dilluns, 1 d’octubre de 201832

G
R

IS
E

L
D

A
 E

S
C

R
IG

A
S

 

El recorregut de la torxa dels Special Olynpics va despertar la il·lusió i l’admiració del nombrós públic que va aplegar 

La flama dels Special Olympics omple d’entusiasme els carrers de la capital vallesana  

La torxa desborda Granollers  

Granollers

Toni Canyameras 

L’entusiasme i la il·lusió es 
van apoderar del centre de 
Granollers per rebre la torxa 
dels Jocs Special Olympics la 
tarda del divendres passat.  
La capital vallesana va ser la 
seu de l’esdeveniment més 
important per a esportistes 
amb discapacitat intel·lectual 
el 1994 –i que se celebra 
aquest any del 4 al 7 d’oc-
tubre a Andorra La Vella i 
La Seu d’Urgell–, i durant 

una bona estona va ser la 
capital de l’esport per a dis-
capacitats. Com la flama de 
la torxa, els granollerins van  
demostrar que la il·lusió pels 
Special Olympics es manté 
ben viva a la ciutat. 

Un nodrit grup de 19 alum-
nes de l’Escola Montserrat 
Montero de Granollers –i 
que participaran en aquests 
propers Special Olym-
pics– van sortir del Palau 
d’Esports acompanyats pels 
seus pares i mares i profes-
sors de l’escola. Les entitats 

esportives més importants 
de Granollers van estar 
representades en el recor-
regut de la torxa i el primer 
rellevista a prendre-la va ser 
Anna Riera, del Club Atlètic 
Granollers. Els 19 esportis-
tes de l’Escola Montserrat 
Montero que competiran als 
Special Olympics, tots ells 
atletes o bé nedadors, van 
veure com la temperatura de 
l’entusiasme de Granollers 
pujava a mesura que s’ana-
ven endinsant al centre de la 
capital vallesana. “L’esport 

és un gran instrument per-
què facin plans i millorin 
en les seves relacions inter-
personals, que és al final 
l’aspecte que els costa més’’, 
comentava Gabriel Iglesias, 
pare d’un dels alumnes de 
la Montserrat Montero pre-
sents al recorregut de la tor-
xa olímpica. 

 Ricky Alcántara, de l’Es-
port Club Granollers, va 
prendre la torxa després que 
ho fes Max Pedrola, del Club 
Natació Granollers, i en el 
moment que va prendre el 

relleu el capità de l’equip de 
futbol es va produir un dels 
moments més especials. No 
estava previst, però jugadors 
juvenils de l’Esport Club van 
sorprendre fent un passadís 
als esportistes que competi-
ran als Special Olympics.

La il·lusió i l’entusiasme 
dels ciutadans granollerins 
es va acabar de disparar en 
arribar a la plaça de la Coro-
na. Sobretot a partir d’aquest 
moment, molta gent es va 
sumar a la marxa de la torxa 
i, els que no, s’aturaven a 
fotografiar el moment. Clara 
Maspons i Ingrid Rabassó, 
del Club Bàsquet Granollers, 
van prendre el relleu de la 
torxa i a continuació ho van 
fer tres jugadors del BM 
Granollers: Mamadou Gassa-
ma, Míriam González i també 
una Kama Gassama que no 
estava previst que hi partici-
pés però que finalment tam-
bé es va animar. 

Cristina Salvador, del CN 
Granollers, va ser l’última 
portadora d’una torxa que 
va finalitzar la seva ruta a 
la plaça de la Porxada, on 
es va encendre el pebeter 
i van prendre la paraula 
el president dels Special 
Olympics, el granollerí Sergi 
Grimau, la presidenta de la 
Federació Catalana d’Esports 
per a Disminuïts Psíquics, 
Marina Gómez, i l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral, 
que va animar la multitud a 
tornar a ser la seu d’uns Spe-
cial Olympics. 

“Són persones normals 
com nosaltres, l’única dife-
rència és que tenen més difi-
cultats en les relacions inter-
personals’’, recordava Gabriel 
Iglesias. I és que durant 
una tarda els alumnes de la 
Montserrat Montero es van 
sentir com el que són, espor-
tistes com qualsevol altre 
que lluiten pels seus èxits. 
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El CN Granollers 
presenta els seus equips

Granollers 

El Club Natació Granollers 
va celebrar l’acte oficial de 
presentació dels seus espor-
tistes al Pavelló Municipal 
El Parquet el divendres pas-
sat. Un total de 550 noies 
i nois entre les seccions de 
natació, natació artística, 
waterpolo i gimnàstica 
artística formaran part de 
l’entitat granollerina. Abans 
de l’acte, es va guardar un 
minut de silenci en memò-
ria dels jugadors d’handbol 
Martí Batallé i Xavier Pocu-
rull, que han perdut la vida 
recentment. Al principi de 
la festa de presentació, els 
Xics de Granollers van fer un 
pilar enmig del pavelló des-
plegant la bandera del club, 
que aquest curs estrena nou 
escut i també patrocinadors. 
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Mar. 2
FÚTBOL

CSKA Moscú - Real Madrid 
Manchester United - Valencia
2ª jornada de la Champions.

Mié. 3
BALONCESTO

Cadí La Seu - Sant Adrià
Semifinal de la Lliga Catalana 
Femenina en Santa Coloma de 
Queralt (19.30 horas).

FÚTBOL

Tottenham - FC Barcelona 
At. Madrid - Brujas
2ª jornada de la Champions.

Jue. 4
DEPORTE ADAPTADO

Jocs Special Olympics
En La Seu d’Urgell y Andorra 
hasta el domingo.

BALONCESTO

Manresa - FC Barcelona
Segunda jornada de la Liga ACB.

Vie. 5
BALONCESTO

Força Lleida - Palma
1ª jornada de la LEB Oro (21.00).

Dom. 7
MOTOCICLISMO

Gran Premio de Tailandia
Decimoquinta prueba del 
Mundial de MotoGP.

FÚTBOL

Lleida Esportiu - Mestalla
Séptima jornada de Segunda B 
(18.00 horas).

Valencia - FC Barcelona
Octava jornada de Primera 
división (20.45 horas).

HOCKEY SOBRE PATINES

Lleida Llista - Vic
Tercera jornada de la OK Liga 
(12.00).

AUTOMOVILISMO

Gran Premio de Japón
Decimoséptima prueba del 
Mundial de Fórmula Uno.

n El Llista que capitanea des-
de la pista continúa haciéndose 
grande en Europa. Después 
de conquistar el año pasado la 
Copa CERS, el primer título de 
la historia del club, el equipo 

que dirige desde el banquillo 
Albert Folguera debutó el sá-
bado en la Copa Continental, 
cuajando una gran actuación 
y poniendo contra las cuerdas 
a todo un Oporto.

Andreu Tomàs
CAPITÁN DEL LLEIDA LLISTA

El Llista sigue haciendo 
historia en Europa

TIEMPO EXTRA  ATLETISMO

La prueba volvió a destacar por su carácter inclusivo.

La salida de las dos distancias se dio frente al Centre Cívic de La Bordeta.

Una Cursa Sant Miquel con futuro
Unos 300 atletas tomaron parte ayer en la sexta edición || Sancho Ayala y Carol Montañana 
ganan la prueba de diez kilómetros y Sergi Bernaus y Yolanda Cebrián, la de cinco

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ Sancho Ayala y Carol 
Montañana fueron los triunfa-
dores de la Carrera Sant Miquel, 
prueba de la Lliga Ponent que 
ayer llegó a su sexta edición or-
ganizada por el Col·lectiu Bor-
deta y Runners Bordeta.net. La 
cita congregó a 300 participan-
tes entre todas sus propuestas, 
consistentes en carreras de 10 
y 5 kilómetros con salida y lle-
gada frente al local social de La 
Bordeta.

En el apartado masculino, 
Sancho Ayala (Fondistas Sol-
sonès) se impuso con un regis-
tro de 34.11, seguido de Xavi 
Alet (Pa d’Or-El Forn d’Organ-
yà), segundo con 36.04, y de 
Arnau Dones (Clos Pons Thai 
Runners), tercero con 36.21. En 
féminas, la independiente Carol 
Montañana fue la más rápida 
con un crono de 41.22, seguida 
de Meritxell Bonet (Tri 4.40), 
segunda con 41.37, y de la ru-
mana Angelica Damoc, tercera 
con 45.29 y que venía de ga-
nar el día anterior la Milla de 
Balaguer.

En la distancia corta, el Es-
ports Truga copó los dos pri-
meros puestos masculinos con 
Sergi Bernaus, que ganó con un 
crono de 17.12, y Cesc Lacueva, 
que firmó un 17.39 para acabar 
segundo. Completó el podio el 
independiente Mostafa Ben Said 
con 17.57. En mujeres, Yolan-
da Cebrián (Lleida UA) fue la 
mejor con un tiempo final de 
17.55, por delante de dos repre-
sentantes de los Xafatolls: Núria 
Ribalta, segunda con 19.12, y 
Dolors Gou, tercera con 21.53.

AMADO FORROLLA

AMADO FORROLLA



https://www.ara.ad/especials/specialolympics/gran-festa-esport-inclusiu_0_2098590328.html

Sección: Nacional
01/10/2018

La gran festa de l'esport inclusiu

Europa Andorra Català
Autor: Ana

El tret de sortida als Jocs Special Olympics 2018 es donarà amb una cerimònia inaugural a la qual
s'espera, entre d'altres personalitats, al president de la Generalitat

"La gran festa de l'esport inclusiu". D'aquesta manera ha qualificat la cònsol major d'Andorra la
Vella, Conxita Marsol, els Jocs Special Olympics 2018, que entre dijous i diumenge acolliran de
manera conjunta la capital i la Seu d'Urgell. Es tracta de l'onzena edició d'aquesta cita, que
mobilitzarà més de 1.500 esportistes.

Fins a 1.235 participants provenen de les delegacions i equips catalans, mentre que 95 són de
diferents comunitats autònomes espanyoles. D'altres 122, tal com ha concretat el director dels
jocs, Jordi Romea, venen de països estrangers com l'Índia, Austràlia, el Marroc, Bèlgica o
Dinamarca. Una cinquantena d'esportistes conformen la delegació andorrana. Per a la "família
Special Olympics Andorra és una oportunitat històrica", ha destacat el president de l'entitat Àlex
Terés, que ha remarcat que els participants estan "absolutament motivats" per prendre part tant en
les competicions com també en les propostes de lleure. De fet, a banda de les competicions, al
Parc Central hi haurà instal·lat el divendres i el dissabte un 'village' al qual, aquest any, se li ha
volgut donat un toc diferent respecte a d'altres anys perquè esportistes i ciutadania puguin
compartir experiències. De fet, en aquest espai es podrà gaudir de diferents activitats i actuacions.

Els diferents esportistes prendran part en catorze modalitats, vuit de les quals es faran a Andorra
la Vella: atletisme, futbol sala, natació, judo, gimnàstica, bàdminton, tennis taula i handbol.
Aquesta darrera competició s'ha de disputar al pavelló Joan Alay i tal com ha comentat la ministra
de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, es treballa en "un pla B" ja que les pluges de
dissabte van provocar filtracions d'aigua al parquet i s'hi està treballant per veure si el divendres
podria estar solventat aquest problema. Gelabert ha manifestat que amb aquests jocs, Andorra
tornarà a demostrar la capacitat per organitzar grans esdeveniments i serviran per "posicionar" el
país entre les persones que visitin el país.

La flama olímpica arribarà a la Seu d'Urgell el dimecres i el dijous ho farà a Andorra la Vella, on
encendrà el peveter dels jocs en una cerimònia inaugural que serà "un gran espectacle", segons
Marsol, amb diferents actuacions. Aquesta cerimònia, que se celebrarà al pavelló del Govern,
comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra; del cap de Govern, Toni
Martí; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Ja divendres arrencaran les competicions. Cal destacar l'elevat volum de participants que mouen
algunes d'aquestes modalitats, com el futbol sala, uns 300. I per acompanyar tots aquests
esportistes, 1.024 persones s'han inscrits com a voluntàries entre la Seu i Andorra la Vella.

Etiquetes

Special Olympics
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1.500 esportistes de 13 països es donaran cita als
Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Andorra la Vella i la Seu d'Urgell acolliran des de dijous l'onzena edició dels Jocs Special
Olympics, amb 1.500 esportistes de 13 països que competiran sota el lema "El millor és qui ho
intenta". La delegació tricolor tindrà una cinquantena de representants.

La torxa amb la flama dels Jocs arribarà dijous, procedent de la Seu d'Urgell, i recorrerà el trajecte
des de l'Escola de Meritxell fins al comú d'Andorra la Vella.

Des d'allà anirà al polieportiu, l'escenari de la cerimònia inaugural, que arrencarà a les sis de la
tarda i es podrà seguir en directe per Andorra Televisió a partir de les vuit. Serà el tret de sortida a
tres dies de competició.

Des del Govern, el comú d'Andorra la Vella, Special Olympics Andorra i la direcció dels Jocs s'ha
destacat la voluntat d'acostar l'esdeveniment a la ciutadania.

Informa:Joan López

Imatge: Anna Romagosa
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Pyrénées lliure l'equipement als participants dels
Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Hèctor Romance

Grans Magatzems Pyrénés Andorra ha lliurat aquesta tarda els uniformes als participants de la
delegació andorrana dels Jocs Special Olympics que se celebraran entre el 4 i el 7 d'octubre a
Andorra la Vella i a la Seu d'Urgell. Una roba que podran portar els esportistes quan no estiguin
competint.

A més d'incentivar els seus treballadors perquè formin part de l'equip de voluntaris, Pyrénés
aportarà un 20% dels beneficis de diversos tallers que es faran el dia de la inauguració i que
aniran destinats a l'organització.

Informa: Hèctor Romance

Imatge: Pyrénées
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El Joan Alay és dubte de cara a aquesta setmana

Europa Andorra Català

Conxita Marsol i Olga Gelabert al Palau de Congressos, ahir. | Maricel Blanch El pavelló Joan Alay
és dubte de cara als Special Olympic. Aquest havia de ser l'escenari de la competició d'handbol
però l'aigua va malmetre el parquet del pavelló dissabte passat. «Aquest matí hi ha hagut una
reunió per mirar si es pot solucionar de cara divendres, hi va haver una pujada del riu i, en un
rebuf, es va inundar, ara s'està treballant en un pla B», comentava la ministra de Cultura, Joventut
i Esports, Olga Gelabert. A més, també s'hi havia de celebrar dijous l'entrenament del primer equip
del MoraBanc abans de disputar els dos partits de la Lliga Endesa d'aquesta setmana.

Aquesta notícia es va donar en el marc de la roda de premsa de presentació dels Special
Olympics, on es va explicar també que la torxa dels Special Olympics recorrerà Andorra la Vella al
matí de dijous 4 d'octubre i que el mateix dia se celebrarà al Poliesportiu d'Andorra la cerimònia
d'inauguració dels Jocs Special Olympics, que comptarà amb molta música i animació, amb
actuacions, entre d'altres, de Beth, Gisela, el cor Rock d'Encamp o el Cor dels Petits Cantors
d'Andorra, la presència de les mascotes Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500 esportistes que
participen en els Jocs.

L'acte comptarà amb la presència de nombroses autoritats com el president de la Generalitat de
Catalunya, Quim Torra i el Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, que serà l'encarregat
d'inaugurar oficialment els Jocs. L'esdeveniment, presentat per l'andorrà Marc de las Heras i per la
catalana Marta Bayarri.

Per altra banda, la majoria dels 1.500 esportistes provenen de Catalunya, inclosa la cinquantena
de participants d'Andorra. Però cal destacar que un centenar vindran d'altres punts d'Espanya, i
n'hi haurà més de 120 procedents de delegacions internacionals com Bèlgica, Mònaco,
Dinamarca, Alemanya, San Marino, Itàlia, Suïssa, Finlàndia, Austràlia, l'Índia i el Marroc.
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Specials visibles

Europa Andorra Català

Seria ideal que els Special Olympics ens contaminessin a tots

Aquesta setmana Andorra la Vella i la Seu d'Urgell seran especials perquè s'ompliran d'esportistes
disposats a guanyar-ho tot. Seria ideal potser ingenu- que aquest esdeveniment ens contaminés a
tots, també als que no ens diem especials. I ens fes baixar del tren de la pressa, de la
incontinència a les xarxes, de la immediatesa, i ens fes aturar en allò que realment és important i
és essencial. Pot ser un moment ideal per fer visibles unes persones que durant molts anys van
estar amagades i que ara sovint passen massa desapercebudes, tancades als seus cercles. Ja és
hora de visibilitat i de normalitat, de mirar-los sense pena, sense condescendència, de tu a tu. El
Principat és un país avançat en aquest sentit, ha fet molts passos amb una Escola Especialitzada
Meritxell que treballa intensament des de fa dècades, amb una Escola Andorrana inclusiva i molt
respectuosa amb la diversitat i amb entitats com la Fundació Privada Tutelar, entre altres
iniciatives molt positives. Probablement Andorra és territori especial des de fa molt de temps en
aquest sentit. Els especials que he vist i tractat a la realitat són intensos, perquè no tenen filtre,
perquè són sincers i autèntics. I també els de la pel·lícula Campeones una cinta que tothom hauria
de veure, com deia Àlex Lliteras al Diari "hauria de ser com aquelles lectures obligatòries de
l'escola. L'has de veure, sí o sí. I si no la vols veure, la veus. I ja està." Estaria molt bé que aquesta
intensitat se'ns empegués. Aquests dies a Andorra la Vella i a la Seu hauríem d'agafar apunts, a la
llibreta, a l'ipad, al mòbil o al cap és igual, dedicar-nos, no a mirar el marcador dels estadis com
fem sempre, sinó l'actitud dels esportistes. I hauríem d'aprendre'n alguna cosa. Sergi Grimau,
president d'Special Olympics, resumia perfectament fa uns dies durant la presentació dels jocs a
Barcelona què hauríem d'aprendre: "Què és ser normal? És esforçar-se i superar-se a un mateix,
és compartir, és no tenir prejudicis per aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes,
és respectar les normes i trencar-les quan cal, és expressar el que sentim lliurement en cada
moment, ballar si sona la música, riure si estem contents, plorar si estem tristos i, sobretot, normal
és ser feliç amb el que ens ha donat la vida. Aquesta és la normalitat que a mi m'ha ensenyat
Special Olympics". No cal afegir-hi ni una coma.

Etiquetes

Roser Porta
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Pyrénées regala un equipament a la delegació
andorrana

Europa Andorra Català
Autor: Ana

Ofereix un permís retribuït als empleats perquè siguin voluntaris a la cita esportiva

La delegació andorrana que participarà en els Jocs Special Olympics ha estat obsequiada amb un
equipament per part del Grup Magatzems Pyrénées. La competició tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre a
Andorra la Vella i a la Seu d'Urgell. Aquest equipament el podran utilitzar quan no estiguin
competint. L'acte de lliurament s'ha fet aquest dilluns al centre comercial de l'avinguda Meritxell.

D'altra banda, el grup ha proposat als seus 1.100 empleats a possibilitat de ser voluntaris dels
Special Olympics durant la jornada laboral amb un permís retribuït. També col·labora amb un
seguit d'activitats al 'village' del Parc Central amb un taller de creps o maquillatge de fantasia de la
mà de Mc Donald's Andorra. La fundació Jacqueline Pradère posarà el seu gra de sorra en
aquesta celebració amb un taller de jocs gegants tradicionals de fusta.

El Grup Pyrénées cedeix el cotxe oficial per a l'organització i les furgonetes per a la logística dels
jocs i donarà safates de fruita per a tots els participants. Cal recordar que amb el lema 'Millor és
qui ho intenta' 900 esportistes competiran en vuit disciplines com l'atletisme, el futbol sala, la
natació o la gimnàstica.

Etiquetes

Special Olympics
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Pyrénées lliure l'equipement als participants dels
Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Hèctor Romance

Grans Magatzems Pyrénés Andorra ha lliurat aquesta tarda els uniformes als participants de la
delegació andorrana dels Jocs Special Olympics que se celebraran entre el 4 i el 7 d'octubre a
Andorra la Vella i a la Seu d'Urgell. Una roba que podran portar els esportistes quan no estiguin
competint.

A més d'incentivar els seus treballadors perquè formin part de l'equip de voluntaris, Pyrénés
aportarà un 20% dels beneficis de diversos tallers que es faran el dia de la inauguració i que
aniran destinats a l'organització.

Informa: Hèctor Romance

Imatge: Pyrénées
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1.500 esportistes de 13 països es donaran cita als
Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Andorra la Vella i la Seu d'Urgell acolliran des de dijous l'onzena edició dels Jocs Special
Olympics, amb 1.500 esportistes de 13 països que competiran sota el lema "El millor és qui ho
intenta". La delegació tricolor tindrà una cinquantena de representants.

La torxa amb la flama dels Jocs arribarà dijous, procedent de la Seu d'Urgell, i recorrerà el trajecte
des de l'Escola de Meritxell fins al comú d'Andorra la Vella.

Des d'allà anirà al polieportiu, l'escenari de la cerimònia inaugural, que arrencarà a les sis de la
tarda i es podrà seguir en directe per Andorra Televisió a partir de les vuit. Serà el tret de sortida a
tres dies de competició.

Des del Govern, el comú d'Andorra la Vella, Special Olympics Andorra i la direcció dels Jocs s'ha
destacat la voluntat d'acostar l'esdeveniment a la ciutadania.

Informa:Joan López

Imatge: Anna Romagosa
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Reportatge: Special Olympics, un exemple
d'il·lusió i superació

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Andorra la Vella i la Seu d'Urgell acolliran a partir de dijous l'onzena edició dels Jocs Special
Olympics, amb la participació de 1.500 esportistes de 13 països i el lema "El millor és qui ho
intenta". La delegació tricolor tindrà una cinquantena de representants. Entre els candidats a
medalla en atletisme hi ha l'Álvaro.

Gairebé no necessita escalfar. Arriba a l'estadi amb el seu pare, l'Ángel, i de seguida comença a
fer voltes i a doblar els altres corredors sense baixar mai el ritme.

L'esport és la gran passió d'aquest jove de 20 anys amb un trastorn de l'espectre autista que
aquesta setmana participarà als Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell .

La psicòloga del programa Joves en Inlcusió, Judit Sansa, defensa "la inclusió en tots els aspectes
i en l'esport especialment perquè són nois que necessiten una manera de canalitzar emocions".
Destaca com "aprenen habilitats socials, temps d'espera, torns i disciplina".

El pare de l'Àlvaro, Ángel Rodríguez, explica com "des de molt petit esquia, li agrada molt" i
remarca la seva evolució: "Quan va començar no sabia fer res i ara ho fa tot sol".

Els Jocs d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell reuniran 1.500 esportistes de 13 països , amb una
cinquantena d'andorrans, i seran una gran oportunitat per visibilitzar i promoure la inclusió de les
persones amb discapacitat intel·lectual.

Inés Martí, presidenta AUTEA, assegura que "l'Àlvaro és un referent" per a l'associació . "La seva
família va ser la primera en entrar i han lluitat moltíssim perm visualitzar l'autisme i lluitar per la
millora de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)". "Aquesta família és molt
especial per AUTEA".

Andorra acollirà la cerimònia inaugural de dijous al poliesportiu i les competicions d'atletisme,
futbol sala, handbol, judo, bàdminton, tennis taula, natació i gimnàstica. Res com els Special
Olympics per animar-nos a animar-los.

Informa: Joan López

Imatge: Anna Romagosa
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La gran festa de l'esport inclusiu

Europa Andorra Català

"La gran festa de l'esport inclusiu". D'aquesta manera la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita
Marsol, va parlar dels Jocs Special Olympics 2018 que a partir de dijous celebren l'onzena edició
entre Andorra la Vella i la Seu. Més de 1.500 participants competiran en 14 modalitats esportives
vuit es disputaran a la capital. Fins a 1.235 participants provenen de les delegacions i equips
catalans i 95 de la resta de comunitats autònomes espanyoles. I 122 de països estrangers com
l'Índia, Austràlia, Marroc, Bèlgica o Dinamarca. De la delegació andorrana hi haurà 50 participants
i divendres al poliesportiu, al descans del partit del MoraBanc, ja van retre un emotiu homenatge
que va fer aixecar dels seus seients als aficionats del bàsquet. La flama olímpica arriba demà a la
Seu i dijous a Andorra la Vella.

Pyrénées 'equipa' a la delegació andorrana dels Special Olympics

Grans Magatzems Pyrénées va regalar ahir un equipament a la delegació andorrana que
competirà en els Jocs Special Olympics. A més a més, també van proposar als 1.100 empleats del
grup la possibilitat de ser voluntaris dels Jocs durant la seva jornada laboral amb un permís
retribuït. Per la seva banda, la fundació Jacqueline Pradère també realitzarà un taller de jocs
gegants tradicionals de fusta durant la cita olímpica.
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Lleida aporta 183 'olympics'

Europa Espanya Català

Vuit associacions i clubs de la província estaran representats als Special Olympics que arranquen
dijous || En prendran part 1.500 esportistes, entre els quals 1.235 de catalans i 122 estrangers

Un total de 183 esportistes pertanyents a vuit clubs i associacions de Lleida prendran part als Jocs
Special Olympics 2018, la cita esportiva més rellevant per a les persones amb discapacitat
intel·lectual que es disputarà des de dijous i fins diumenge a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella.
L'esdeveniment reunirà 1.500 participants, dels quals 1.235 són catalans, 95 de fora de Catalunya,
48 d'Andorra i 122 estrangers.El centre lleidatà que més representants aporta als Special és el
Club Aspros, amb 55 esportistes, que competiran en petanca, bàsquet, tenis taula, bàdminton i
futbol sala. El segueixen L'Estel de Balaguer, amb
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La Seu d'Urgell rep la torxa dels Jocs Special
Olympics

Europa Andorra Català

Demà dimecres 3 d'octubre , arribarà a les sis de la tarda , al Rafting Parc de la Seu d'Urgell la
torxa dels Jocs Special Olympics , després d'haver arribat a Barcelona el passat dia 20 de
setembre i d'un emocionant viatge per diferents ciutats d'arreu de Catalunya.

El foc olímpic arribarà en piragua pel canal d'aigües tranquil·les a càrrec de la palista urgellenca
Núria Vilarrubla i un esportista dels Specials. Allà, el foc olímpic serà recollit per la tinent d'alcalde
d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la Seu, Anna Vives , juntament per un esportista.

Recorregut de la torxa i relleus

A mans de diferents esportistes del Taller Claror i Sedis Airam, el foc olímpic seguirà el seu
recorregut per les escales dels Voluntaris Olímpics fins arribar a la plaça Soldevila on tindrà el
següent relleu. La torxa recorrerà el passeig Joan Brudieu i davant de les oficines de PEUSA
tornarà a canviar de rellevistes.

La flama continuarà pel carrer Sant Ermengol i just davant la Cooperativa Cadí tindrà lloc un nou
relleu que la passejarà per l'avinguda del Salòria fins arribar a l'avinguda de les Valls de Valira,
davant de l'edifici del taller Claror, serà el punt on estaran esperants dos nous rellevistes que la
baixaran pel carrer Comtat d'Urgell.

En arribar a la plaça de Joan Sansa, el foc olímpic tornarà a canviar de mans que la portaran pel
passeig Pasqual Ingla fins arribar a l'avinguda Pau Claris on l'estaran esperant dos rellevistes més
que seguiran per aquesta avinguda fins a la plaça Sant Josep de Calasanç. En aquesta plaça hi
haurà un nou relleu que portaran la torxa pel carrer Jueus, carrer Major i a la plaça Patalín hi haurà
esperant un nou relleu. Des d'aquí seguirà pel carrer Major continuarà pel carrer dels Canonges i a
la plaça del Pati Palau fins davant de la catedral, punt on es realitzarà l'últim relleu fins arribar a la
plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament.

Encesa del peveter olímpic

L'entrada de la torxa olímpica a la plaça dels Oms, on serà rebuda per l'alcalde de la Seu, Albert
Batalla , i altres autoritats, i representants de Special Olympics i ACELL, anirà acompanyada pel
cant de l'himne d'Special Olympics Catalunya, interpretat per Txell Sust i Susana Ribalta. Serà el
darrer rellevista qui encendrà el peveter olímpic.

Seguidament es projectarà el vídeo on diferents esportistes i personalitats parlen del lema
d'aquest Jocs, 'El Millor és qui ho intenta'.

També es projectarà un vídeo-resum del recorregut de la torxa dels Jocs per les diferents
poblacions catalanes.

L'acte continuarà amb els parlaments de les diferents autoritats i finalitzarà amb la interpretació
musical de 'The Best" per part de Txell Sust i Susana Ribalta, mentre la mascota dels Jocs, el
NUC, entrarà a la plaça per saludar a tots els esportistes congregats.

El foc olímpic dormirà a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell esperant a marxar, l'endemà, cap a
Andorra la Vella i protagonitzar la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell-Andorra la Vella.

Els Jocs Special Olympics 2018 s'inauguraran aquest pròxim dijous 4 d'octubre al pavelló
poliesportiu d'Andorra la Vella , a dos quarts de set de la tarda. Aquest acte inaugural es podrà



seguir en directe per Esport3 a partir de les vuit del vespre. Al llarg de la transmissió també es
podran veure els moments més emocionants de l'inici de la inauguració.

Oficina dels Jocs a la Seu d'Urgell

A partir d'aquest mateixa tarda quedarà oberta l'Oficina dels Jocs a la Seu d'Urgell, que es troba
instal·lada a la sala polivalent del centre cívic El Passeig, de cinc de la tarda a les vuit del vespre.

Aquesta oficina donarà servei també demà dimecres 3 d'octubre, de deu del matí a cinc de la
tarda; dijous 4, de vuit del matí a cinc de la tarda; divendres 5, de nou del matí a vuit del vespre;
dissabte 6, de nou del matí a vuit del vespre; i diumenge 7, de 9 del matí a dotze del migdia.

En aquesta oficina s'atendran els voluntaris dels Jocs, la premsa que cobreixi aquest
esdeveniment i es facilitaran altres informacions relatives a les diferents competicions esportives.
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Tot a punt per al començament de la gran festa de
l'esport inclusiu

Europa Andorra Català

Així ha definit la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la cita que arrenca aquest
divendres

Compte enrera per a l'inici de l'onzena edició dels Special Olympics, que enguany acull Andorra la
Vella i la Seu d'Urgell. Més de 1.500 esportistes seran presents en la que, segons paraules de la
cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, serà "la gran festa de l'esport inclusiu". La
inauguració, a la qual assistirà el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el cap de
Govern, Toni Martí, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el Copríncep episcopal, Joan-Enric
Vives, serà dijous a les 18.30 hores al Poliesportiu en un "gran espectacle", tal com va apuntar
Marsol, amb
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BASKETBALL 3 ENDESA LEAGUE

M
oraBanc Andorra is alre-
ady in Turkey to play to-
morrow’s game and first 
Eurocup match against 

Galatasaray. This year, the team par-
ticipates with the same enthusiasm 
as in the past season but with more 
experience and the will to go much 
further. Ibon Navarro has a game 
plan, considering that they will play 
two games against Juventud, Badalo-
na, and Barça in Barcelona. But first 
they must go through the Turkish 
court of Galatasaray, one of the favo-
rites to win the competition with a 
very complicated audience.  Mora-
Banc travels with 11 players, with he-
ad of the subsidiary, after David Wal-
ker continues injured.Navarro ex-
plained that they did not travel with 
the mindset «to play because we ha-
ve nothing to lose», but «we will win 

MoraBanc face
Galatasaray in 
first match of 
the EuroCup 
They will go against one of the toughest teams in 
Europe with an intimidating court and die hard fans

EL PERIÒDIC 
ESCALDES-ENGORDANY

MARICEL BLANCH

33 Tip off, UCAM Murcia against MoraBanc last Friday in Andorra. 

tions. «Apart from Monday’s training, 
we will not have much time, in additi-
on, I have seen that we had a problem 
in the stands and that the parquet was 
raised» after the rainfall on Saturday. 
«I hope we can fix it because with the 
Special Olympics it is very difficult to 
train» he stated. On the other hand, 
pointguard Rafa Luz, said «with three 
games in six days, there is a lot of work 
to do with the videos.» «We have to co-
llect as much information as possible, 
but we have done a lot of work in the 
preseason and we are in a good sta-
te» he explained. The coach said that 
«The opponents are more aggressive, 
but nothing to be alarmed about, we 
have our own style of play.» H

with great ambition».«We can not 
think that by only winning home ga-
mes we will pass this round, becau-
se we know how hard the competiti-
on is and at home, anyone can win, 
that’s why we need to compete to the 
fullest in all the courts and get all the 
possible victories» he added. After the 
first game of the Endesa League, that 
MoraBanc won by 78 to 76 against 
UCAM Murcia, Navarro commented 
that «we have a lot of improvement 
to make in both attack and defense.» 
They are currently eighth in the table 
thanks to the recent victory. «We have 
to repeat the level we showed in the 
rebounds but there were at least 13 
points that are avoidable and game si-
tuations that must be fixed». «We can 
not allow to lose points just because 
we are not concentrated.» Meetings 
and team talks are done in spare time 
in the airport, hotel or bus: «What can 
not be improved on the court, will be 
done through images» he stated. 

SPEED SKIING

Last Saturday, the International 
Skiing Federation, decided, wit-
hin the framework of the Meeting 
of the Technical Committees of 
the entity, the dates for the speed 
skiing World Cup. Thus, on 11, 12 
and April 13 the competition will 
take place in the sector of Grand-
valira-Grau Roig. They received 
the World Cup qualifying rounds 
for six consecutive editions, and in 
2016 and 2017, they received the 
World Championship.

RIBERAL/ The Riberal slope is the 
only one in Southern Europe pre-
pared for such competitions, with 
a total length of 900 meters and 
with a braking zone of 450 meters. 
Its route begins at 2,538 meters 
and ends at 2,338 meters, with an 
elevation of 200 meters, where the 
ten meter starting point platform 
must also be added. These techni-
cal characteristics such as the ma-
ximum gradient degree, which is 
74%, allow skiers to take speeds of 
approximately 200 kilometers per 
hour. On the other hand, during 
the meeting it was decided that Na-
dal Antor will be the new federati-
on leader and coordinator of races 
of this modality. H

The World Cup 
in Grandvalira: 
from the 11th 
to 13th of April

EL PERIÒDIC 
ZURICH 

«We will not travel to 
Turkey with the mindset 
that we have nothing to 
lose, we will compete to 
the maximum and win»

IBON NAVARRO
MORABANC’S MANAGER

Sunday, Xavi Cardelús came eighth 
in the Moto2 European Champions-
hip race held in Xerès.The Andorran 
driver, who occupied ninth position 
on the starting line, made a good start 
and throughout the first round he re-
mained in the same place. Then, Car-
delús struggled in the final meters as 
he was having pains and fatigue in his 
forearms and this did not allow him 
to ride with the same precision. «To-
day’s race has been good, especially 
because I’ve been fighting for most of 
the test for the sixth place and I’ve sco-

CARDELÚS RACING TEAM

Xavi Cardelús finishes eighth 
and plans to go to Thailand
The driver was overtaken in the final lap of the competition due to physical issues

33 The Andorran driver Xavi Cardelús in Xerès, Sunday.

red a fast lap very close to what I did 
in the training sessions» he said. «The 
physical problem that I have had in 
the last laps has determined the final 
result because my forearms were get-
ting tired and I lost strength and pre-
cision» he added. «These pains were 
are a real strain in my performance as 
I could not compete with the two dri-
vers that preceded me, Brenner and 
Zaccone, and I had to settle for eig-
hth place. It was not the result I wan-
ted, but if analyzed globally , with the 
work done on the training sessions, I 
think it’s a positive start and a good 
sign for the future» he emphasized. 

FATIGUE / «Right now I’m racing every 
weekend between the World Cup 
and the European championship, 
I’m starting to get tired. Without this 
physical problem I could have been 
in the top five, since the rivals I’ve be-
en fighting throughout the race have 
finished a second before me» he con-
cluded. Xavi Cardelús will be moving 
shortñy to Thailand to compete in the 
Grand Prix of the Moto2 World Cham-
pionship with the Snipers team. This 
will be his second race with the Itali-
an team replacing Romano Fenati sin-
ce he was suspended for a recent uns-
portmanship act. H

EL PERIÒDIC
XERÈS

A FLOODED SPORTS CENTRE/ This week, 
there will be few training sessions, 
yesterday there was one in Turkey, 
and another Thursday in the Sports 
Center, if the courts is in stable condi-

Sant Julià beat Inter in 
last minute goal (1 nil)

The victory will be 
decided in Limone

FOOTBALL3Yesterday, EU Sant Julià 
beat Inter d’Escaldes and has en-
ded their unbeaten run. Joel Mén-
dez scored the goal in the 88th mi-
nute giving them the win, placing 
them as the leader of the competi-
tion, with two victories and a draw. 
On the other hand, Vallbanc FC 
Santa Coloma beat FC Encamp, 
with goals from André Teixeira, 
Víctor Rodríguez and Jesús Sosa 
achieving their first victory. Also, 
FC Ordino also added their first vic-
tory of the season against EU San-
ta Coloma 2 -1. The duel between 
EU Engordany and FC Lusitans en-
ded up in a draw after Hamza Rya-
hi scored early on in the first minu-
te of the game and Nicolas Medina 
saved the team at the 82nd minute 
in a penalty shot.  

RUNNING 3 Ferran Teixidó, after ha-
ving decided to run the Grand Ser-
re of the Vertical Kilometer World 
Circuit, managed to reach the po-
dium and add 70 points to the ove-
rall standings. It was a race with 
1,000 meters of incline and a dis-
tance of 1.8 kilometers. The runner 
came third with a time of 32.16. 
First, it was Frenchman Rémi Bo-
net, who surpassed the record of 
the test achieved by Kilian Jornet 
in 2015 and set a time of 30.13. Se-
cond was Favier Gacher with a ti-
me of 31.53. Also, Teixidó’s main 
rival, Pascal Egli, came 4th (32.21). 
The victory will be decided on Oc-
tober 12th at the last round of the 
world circuit held in Limone (ITA). 

Vinyes and Mercader 
win the N5 category 
RALLY 3 Joan Vinyes-Jordi Mercader 
(Suzuki Swift R + N5) returned to gi-
ve their best in the 42nd Rally Villa 
de Llanes held last Saturday. The 
Suzuki Motor Ibérica team com-
pleted the second Asturian event 
of the season of the Spanish Rally 
Championship winning the N5 ca-
tegory and being fourth in the ge-
neral classification, behind the R5 
mechanics. «I am pleased with the 
result achieved in Llanes, it’s clear 
that this rally continues to be a ta-
lisman for us , it also gives us an ex-
cellent taste of the future». 

Rapitenca defeat FC 
Andorra (3-1) at home
FOOTBALL3 Last Saturday, Andorra 
fell short losing three one against 
Rapitenca. It’s a bad start for them 
with a possible case of relegation, 
winning four points of the possible 
twelve in the last four games. Thi-
rty minutes in the game, the first 
goal was scored by Ignacio Javier 
Nuez. Shortly after, Rui Beha made 
a foul to Francisco Javier Dilla who 
scored the penalty. In the second 
half, Andorra went all out and fi-
nally, it was Jordi Aláez who scored 
with an assist by Marc Pujol. Two 
minutes before the final whistle, 
Aleix Alumbreros scored the third 
goal. The  final result was 3-1. 

briefs
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La present temporada de la
Lliga Unida està sent un mal-
son per al Jenlai. L’equip ordi-
nenc va tornar a perdre per go-
lejada aquest cap de setmana
(0-18) davant el Carroi. Aquest
resultat fa que l’equip de José
Alberto Rojas s’hagi col·locat
líder per diferència de gols. El
Carroi ha sumat els 9 punts, ai-
xí com la Massana. El cuer és el
Jenlai, que en dos partits ja ha
encaixat 35 gols i està patint
molts problemes per confec-
cionar una convocatòria. La
UE Santa Coloma B va guanyar
l’Sporting Club Escaldes per 3
a 0 i es col·loca quart a la clas-
sificació. L’Inter Club Escaldes
B va guanyar a domicili el Res-

taurant Camping Valira Range-
r’s (0-3), La Massana va supe-
rar per 3 a 1 l’M-Perruquers
Atletic Club Es caldes i el partit
entre Fundació Kalilu Jammeh
FC Encamp B i la Penya Encar-
nada va acabar amb empat a
1. Aquest diumenge ha des-
cansat la UE Extremenya. La
pròxima jornada destaca l’en-
frontament entre els filials de
l’Inter Club Escaldes i la UE
Santa Coloma.

El CE Carroi, nou
líder la Lliga
Unida després de
golejar el Jenlai

FUTBOLA

L’equip ordinenc va
tornar a caure amb
estrèpit (0-18)

UN CALVARI

FUTBOL

ANDORRA LA VELLA. La Federació
Andorrana de Futbol continua
treballant en la formació dels àr-
bitres. Per això, aquest cap de set-
mana s’ha dut a terme un nou
curs per actualitzar els col·legiats
amb les noves normatives i modi-
ficacions del reglament.

Nou curs de formació per
als àrbitres de la FAF 

CICLISME

OLOT. L’equip ciclista del MVK*25-
ACA va cloure aquest cap de set-
mana la seva temporada partici-
pant a la Volta a la Garrotxa. Els
representants de l’equip andorrà
van ser Oscar Cabanas, Dani
Reyes, Samu Ponce, Miquel Mar-
tínez i Joel Ponce.

L’MVK*25-ACA tanca la
temporada a La Garrotxa

ESCACS

ESCALDES-ENGORDANY. L’organitza-
ció de l’Open Internacional escal-
denc ha decidit fer una aturada en
el seu camí. Una trajectòria de 18
anys a la qual volen posar un punt i
a part amb un objectiu, reinventar-
se a nivell organitzatiu i tornar el
juny del 2020 amb nou format.

L’Open Internacional es
pren un descans d’un any

TENNIS

BARCELONA. Vicky Jiménez Ka-
tintseva va perdre aquest cap de
setmana a la darrera prèvia del
Sánchez-Casal Junior Cup davant
l’holandesa Clarine Lerby per 6-2
i 6-3. Aquest ha estat el primer
torneig sub-18 en què ha partici-
pat la tennista andorrana.

Vicky Jiménez cau a la
darrera prèvia en sub-18

TRIATLÓ

SANTA SUSANNA. Pere Marquina
es va imposar al Triatló Sprint
Santa Susana (750mts-20kms-
5kms), en la categoria de vete-
rans, prova puntuable per a la Co-
pa Catalana. Amb aquest resultat
el triatleta andorrà s’assegura una
plaça al pòdium de la general.

Pere Marquina s’imposa
a Santa Susanna

pròrroga

Compte enre-
ra per a l’inici
de l’onzena
edició dels
Special Olym-
pics, que en-

guany acull Andorra la Vella i la
Seu d’Urgell. Més de 1.500 espor-
tistes seran presents en la que, se-
gons paraules de la cònsol major
d’Andorra la Vella, Conxita Mar-
sol, serà “la gran festa de l’esport
inclusiu”. La inauguració, a la qual
assistirà el president de la Genera-
litat de Catalunya, Quim Torra, el
cap de Govern, Toni Martí, l’alcal-
de de la Seu d’Urgell, Albert Bata-
lla, i el Copríncep episcopal, Joan-
Enric Vives, serà dijous a les 18.30
hores al Poliesportiu en un “gran
espectacle”, tal com va apuntar
Marsol, amb diferents actuacions. 

El president dels Special Olym-
pics Andorra, Àlex Terés, va co-
mentar satisfet que la cita “és una
oportunitat històrica per a la nos-
tra família”. A més, va explicar que
la cinquantena d’esportistes an-
dorrans que hi prendran part es-
tan “absolutament motivats” per
participar en les competicions pe-
rò també del lleure. De fet, i de

manera paral·lela a les competi-
cions, hi haurà un village instal·lat
divendres i dissabte al Parc Cen-
tral en què es vol que hi hagi una
interacció entre la ciutadania i els
esportistes, tal com va subratllar el
director dels Special Olympics
2018, Jordi Romea. De les catorze
modalitats esportives que in-
clouen aquests jocs, vuit es dispu-
taran a Andorra: atletisme, futbol

sala, natació, judo, gimnàstica,
bàdminton, tennis taula i hand-
bol. Una manera de “posicionar
Andorra entre totes aquelles per-
sones que aquests dies participin
en els jocs”, va comentar la minis-
tra Olga Gelabert. La flama olím-
pica arribarà a la Seu d’Urgell di-
mecres i dijous ho farà a Andorra
la Vella. Divendres comencen les
competicions. 

REDACCIÓ
Andorra la Vella

Així ha definit la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, la cita que arrenca
aquest divendresTOnzena edició dels Jocs amb més de 1.500 participants

EOLIMPISMEAJOCS SPECIAL OLYMPICS 2018

M.F./ANA

“Els esportistes estan
absolutament motivats
per prendre part de les
competicions”

PRESIDENT SPECIALS OLYMPICS ANDORRA

QUÈ HA DIT
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SPECIAL OLYMPICS3 NOVA EDICIÓ

E
l pavelló Joan Alay és dub-
te de cara als Special Olym-
pic. Aquest havia de ser 
l’escenari de la competi-

ció d’handbol però l’aigua va mal-
metre el parquet del pavelló dissab-
te passat. «Aquest matí hi ha hagut 
una reunió per mirar si es pot solu-
cionar de cara divendres, hi va ha-
ver una pujada del riu i, en un re-
buf, es va inundar, ara s’està tre-
ballant en un pla B», comentava la 
ministra de Cultura, Joventut i Es-
ports, Olga Gelabert. A més, també 
s’hi havia de celebrar dijous l’entre-
nament del primer equip del Mora-
Banc abans de disputar els dos par-
tits de la Lliga Endesa d’aquesta set-
mana.

Aquesta notícia es va donar en el 
marc de la roda de premsa de pre-
sentació dels Special Olympics, on 
es va explicar també que la torxa 
dels Special Olympics recorrerà 
Andorra la Vella al matí de dijous 

El Joan Alay és 
dubte de cara a 
aquesta setmana
El parquet del pavelló està malmès després 
de les grans pluges del dissabte passat

4 d’octubre i que el mateix dia se 
celebrarà al Poliesportiu d’Andor-
ra la cerimònia d’inauguració dels 
Jocs Special Olympics, que compta-
rà amb molta música i animació, 
amb actuacions, entre d’altres, de 
Beth, Gisela, el cor Rock d’Encamp 
o el Cor dels Petits Cantors d’Andor-

M. L-E. 
ANDORRA LA VELLA

@mlopezegea

ra, la presència de les mascotes Nuc 
i Bruna, i la desfilada dels 1.500 es-
portistes que participen en els Jocs.

L’acte comptarà amb la presèn-
cia de nombroses autoritats com el 
president de la Generalitat de Cata-
lunya, Quim Torra i el Copríncep 
Episcopal, Joan-Enric Vives, que se-
rà l’encarregat d’inaugurar oficial-
ment els Jocs. L’esdeveniment, pre-
sentat per l’andorrà Marc de las He-
ras i per la catalana Marta Bayarri.

Per altra banda, la majoria dels 
1.500 esportistes provenen de Ca-
talunya, inclosa la cinquantena de 
participants d’Andorra. Però cal 
destacar que un centenar vindran 
d’altres punts d’Espanya, i n’hi hau-
rà més de 120 procedents de dele-
gacions internacionals com Bèlgi-
ca, Mònaco, Dinamarca, Alemanya, 
San Marino, Itàlia, Suïssa, Finlàn-
dia, Austràlia, l’Índia i el Marroc. H

MARICEL BLANCH

GELABERT REP LA DELEGACIÓ ANDORRANA
Andorra la Vella q La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga 
Gelabert i el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, van rebre ahir els 
esportistes que participaran en els Jocs de la Joventut de Buenos Aires.

MARICEL BLANCH

33 Conxita Marsol i Olga Gelabert al Palau de Congressos, ahir. 

breus

Uruguai supera a la 
selecció andorrana

El VPC atonyina el 
Trebeenne (63-0)

ESCACS 3 Andorra va perdre per 3 a 
1 ahir contra Uruguai en les Olim-
píades Batumi. Robert Alomà va 
ser l’únic capaç de guanyar durant 
la jornada, amb un joc agressiu, 
atacant al rei contra la defensa Ín-
dia de Rei del seu rival. Ho va fer 
contra Bernardo Rosselli. 

RUGBI 3 El VPC Andorra no va tenir 
cap mena de pietat contra el Tre-
benne, equip al qual va apallissar 
amb un resultat de 63 a 0. Els an-
dorrans van humiliar al rival amb 
nous assajos i van sumar cinc mag-
nífics punts que el catapulten a la 
tercera plaça de la lliga.
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Hoquei sobre gel

L’equip andorrà de Ladies on 

ire es va endur la sisena edi-
ció del Torneig d’El Cremat. 
L’equip mixte, format per ju-
gadors i jugadores andorra-
nes, es va imposar a la inal. A 
les portes del podi es va que-
dar l’altre equip andorrà bate-
jat com Andorra Hoquei Gel ja 
que va acabar quart. En total 
van participar sis equips al Pa-
lau de Gel de Canillo.

‘Ladies on ire’, 
primer a Canillo

Hoquei patins

L’Andorra Hoquei Club va su-
mar el segon empat consecu-
tiu com a local en empatar 3 
a 3 contra el segon equip de 
l’Igualada. Els de Roger Corral 
es van avançar amb un 2 a 0 
amb gols de Nil Castellví i Ori-
ol Estrany, però l’Igualada B va 
capgirar el marcador. A quatre 
minuts del inal, Nil Castellví 
va fer el gol de l’empat. El pro-
per partit, contra el Reus B.

Segon empat 
de l’AHC

Canoa-caiac

La palista Monica Doria no 
es va poder classiicar per a 
la inal del seu primer Mun-
dial absolut en inalitzar en 
20a posició a la semiinal 
que es va disputar a Rio de 
Janeiro (Brasil). La palista 
andorrana va rebre deu se-
gons de penalització que van 
ser cabdals per quedar-se 
fora de la inal amb les mi-
llors palistes del món.

Mònica Doria, 
20a a Brasil

Futbol femení

L’Enfaf CCA va sumar el pri-
mer punt de la nova tempo-
rada. L’equip dirigit per José 
Antonio Martín va empatar 
a 1 contra el Mirasol-Baco 
Unión. Les andorranes es 
van avançar al segon temps 
amb un gol de Maria Da 
Cruz, però set minuts des-
prés les catalanes van empa-
tar amb un gol de Tania Tor-
recabota.

Primer punt 
per l’Enfaf CCA

Vòlei

El Club Vòlei Encamp es va que-
dar sense títol de la Lliga Cata-
lana. Els de Jose García es van 
imposar per 2 sets a 1 a l’equip 
lleidatà del Balàia Vòlei, però 
després van perdre per 1 a 2 
contra el CEVOL Torredembar-
ra. Això sí, el títol de la Lliga 
Catalana, disputat al Complex 
d’Encamp, va ser pel Balàia Vò-
lei en guanyar per 2 sets a 0 als 
tarragonins.

El CV Encamp, 
sense premi inal

L’exmigcampista uruguaià de 
l’UE Engordany, Valentin Spa-
no, es casa i ho farà a Tenerife, 
on viu actualment. En aquest 
dia tant especial ha convidat 
a bona part de la plantilla de 
l’UE Engordany i també l’en-
trenador, Otger Canals. Per 
tant, mig equip marxa dijous 
cap a Tenerife per assistir al 
casament del seu excompany 

d’equip, Valentín Spano. Fins 
aquí tot normal. Això sí, diu-
menge tenien partit contra 
l’FC Encamp i aprofitant les 
bones relacions amb el club 
encampadà van proposar ajor-
nar el seu partit i la petició va 
ser acceptada. L’FC Encamp va 
ser el primer en dir: sí vull. El 
partit es disputarà el dijous 25 
d’octubre i d’aquesta manera 
Valentín Spano es podrà casar 
amb la companyia de molts 

dels seus amics que va fer aquí 
al país. La jornada 4 de la Lliga 
Multisegur Assegurances no 
es disputarà, per tant, en la 
seva totalitat ja que el partit 
entre l’FC Encamp i l’UE En-
gordany s’ha ajornat. De fet, 
els d’Otger Canals no podien 
comptar tampoc amb l’expul-
sat Luigi San Nicolás –segons 
els presents al partit per de-
fensar a l’assistent del partit 
Marta San Juan després que la 
col·legiada rebés insults de la 
graderia per part de l’afició de 
l’FC Lusitans–. L’altre expul-
sat del partit va ser el tècnic 

molletà Otger Canals per di-
rigir-se amb menyspreu a un 
rival. A més a més, l’extrem 
Sebas Gómez, internacional 
per Andorra, va patir una lesió 
muscular i també és dubte pels 
propers partits de la selecció a 
la UEFA Nations League con-
tra Geòrgia i Kazakhstan. 
 Per la seva banda, un altre 
jugador que és dubte per jugar 
amb la selecció és el capità Ilde 
Lima. El central de l’Inter Club 
Escaldes no va jugar diumenge 
contra l’UE Sant Julià ja que 
pateix una microrotura a l’ab-
ductor. 

De casament a Tenerife!
Futbol

L’Engordany no jugarà contra l’Encamp.

FACEBOOK UE ENGORDANY

V. D.

ANDORRA LA VELLA

Triatló

El triatleta del Club Triatló 
Andorra 226, Pere Marquina, 
va assolir el triomf al Triat-
ló Sprint de Santa Susanna 
puntuable per a la Copa Cata-
lana. La victòria va arribar en 
la seva categoria de veterans 
amb un temps d’1 h 03’ i va 
acabar 17è de la general. Amb 
aquest resultat, Pere Marqui-
na s’assegura una plaça al podi 
de la general de la Copa Cata-
lana i de la seva categoria.

Victòria de 
Pere Marquina

Escacs

La selecció d’Andorra d’es-
cacs va perdre ahir contra 
Uruguai a les Olimpíades 
que es disputen a Batumi 
(Geòrgia) per 3 a 1. El com-
binat andorrà només va 
aconseguir una victòria i va 
ser de Robert Alomà sobre 
Bernardo Roselli. Per part 
andorrana van perdre Òs-
car de la Riva, Raül García 
i Cristofer Luke.

Andorra perd 
contra Uruguai

“La gran fes-
ta de l’esport 
i n c l u s i u ” .  
D ’a q u e s t a 
manera la 
cònsol major 

d’Andorra la Vella, Conxita Mar-
sol, va parlar dels Jocs Special 
Olympics 2018 que a partir de di-
jous celebren l’onzena edició en-
tre Andorra la Vella i la Seu. Més 
de 1.500 participants competi-
ran en 14 modalitats esportives 
–vuit es disputaran a la capital–. 
Fins a 1.235 participants prove-
nen de les delegacions i equips 
catalans i 95 de la resta de comu-
nitats autònomes espanyoles. I 
122 de països estrangers com 
l’Índia, Austràlia, Marroc, Bèlgica 
o Dinamarca. De la delegació an-
dorrana hi haurà 50 participants 
i divendres al poliesportiu, al des-
cans del partit del MoraBanc, ja 
van retre un emotiu homenatge 
que va fer aixecar dels seus se-
ients als aicionats del bàsquet. 
La lama olímpica arriba demà a 
la Seu i dijous a Andorra la Vella.

“La gran festa de l’esport inclusiu”
Els Jocs Special Olympics comptaran dijous amb més de 1.500 participants

Special Olympics

Redacció

ANDORRA LA VELLA

Pyrénées ‘equipa’ a la delegació 
andorrana dels Special Olympics

Grans Magatzems Pyrénées va regalar ahir un equipament a la 
delegació andorrana que competirà en els Jocs Special Olympics. 
A més a més, també van proposar als 1.100 empleats del grup 
la possibilitat de ser voluntaris dels Jocs durant la seva jornada 
laboral amb un permís retribuït. Per la seva banda, la fundació 
Jacqueline Pradère també realitzarà un taller de jocs gegants 
tradicionals de fusta durant la cita olímpica.

AGÈNCIES

Títol per Gerard 
de la Casa

Automobilisme

El pilot andorrà Gerard de la 
Casa es va proclamar campió 
d’Espanya de muntanya de 
Turismes (categoria III) des-
prés de superar al seu rival di-
recte, José Antonio Aznar, a la 
Pujada a la Santa, que va tan-
car el Campionat d’Espanya 
de Muntanya (CEM) 2018. De 
la Casa va fer segon a Múrcia 
i només va ser superat a la 
prova de la Santa per José An-
tonio López-Fombona. Edgar 
Montellà, patrocinat entre 
d’altres per AnyósPark, va 
acabar tercer en la categoria II 
(CM Promoció) a la Santa.

Redacció

ANDORRA LA VELLA

De la Casa, el millor en Turismes.

FOTOESPORT



Llega a Lleida la llama 
olímpica de los Special
La marcha empieza a las 18.00 horas
Lleida
REDACCIÓN

La llama de los Juegos Special 

Olympics, que se celebrarán en la 

SW┌ SげUヴｪWﾉﾉが ピWﾐW ｴﾗ┞ ┌ﾐ; ｷﾐデWﾐ-

sa jornada en Lleida.

Hoy es el día en el que la llama 

ﾗﾉｹﾏヮｷI; Wゲデ= ヮヴW┗ｷゲデﾗ ケ┌W ﾉﾉWｪ┌W 
; ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SWﾉ SWｪヴｷ<が ; ヮ;ヴピヴ SW 
ﾉ;ゲ ヱΒくヰヰ ｴﾗヴ;ゲく Eゲ; Wゲ ﾉ; ｴﾗヴ; Wﾐ 
ケ┌W Wゲデ= ヮヴW┗ｷゲデﾗ ケ┌W WﾏヮｷWIW Wﾉ 
ヴWIﾗヴヴｷSﾗが IﾗﾐIヴWデ;ﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉ; 
salida desde la Seu Vella.

L; ﾉﾉWｪ;S; Wゲデ= ヮヴW┗ｷゲデ; ; ヮ;ヴ-
ピヴ SW ﾉ;ゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ ; ﾉ; ヮﾉ;┣; 
P;Wヴｷ;く AﾐデWゲが Wﾉ ┗ｷIWヮヴWゲｷSWﾐデW 
I┌;ヴデﾗ SW ﾉ; Dｷヮ┌デ;Iｷﾙ SW LﾉWｷS;が 
GWヴ;ヴS S;H;ヴｷIｴが ;ゲｷゲピヴ= ; ﾉ; ヴW-

IWヮIｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; Iﾗヴヮﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐ-

Iｷ;ﾉ SW ﾉ; ;ﾐデﾗヴIｴ;く 
L; ﾉﾉ;ﾏ; ﾗﾉｹﾏヮｷI; Wゲデ= Iﾗﾏ-

ヮﾉWデ;ﾐSﾗ ┌ﾐ ヴWIﾗヴヴｷSﾗ ヮﾗヴ デﾗS; 
C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; ;ﾐデWゲ SW ﾉﾉWｪ;ヴ ; ゲ┌ ゲW-

POLIDEPORTIVO  Juegos

FOTO: ACELL / La Seu d’Urgell acogerá los Juegos Special Olympics

SW SW Wゲデ; WSｷIｷﾙﾐく Eﾉ ヮWヴｷヮﾉﾗ Wゲ 
LﾉﾗヴWデ SW M;ヴ ふヲヵ ゲWヮピWﾏHヴWぶき 
Gｷヴﾗﾐ; ふヲヶ ゲWヮピWﾏHヴWぶき Fｷｪ┌WヴWゲ 
ふヲΑ ゲWヮピWﾏHヴWぶき Gヴ;ﾐﾗﾉﾉWヴゲ ふヲΒ 
SW ゲWヮピWﾏHヴWぶき S;ﾐデ J┌ゲデ DWゲ-

┗Wヴﾐ ふヲΓ SW ゲWヮピWﾏHヴWぶき Iｪ┌;ﾉ;-

S; ふヲΓ SW ゲWヮピWﾏHヴWぶき T;ヴヴ;ｪﾗ-

ﾐ; ふンヰ ゲWヮピWﾏHヴWぶき RW┌ゲ ふンヰ SW 
ゲWヮピWﾏHヴWどデ;ヴSWぶき LﾉWｷS; ふｴﾗ┞ぶが 
L; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉ ふン SW ﾗIデ┌HヴWぶ ┞ 
AﾐSﾗヴヴ; ﾉ; VWﾉﾉ; ふヴ SW ﾗIデ┌HヴWぶが ゲ┌ 
SWゲピﾐﾗ gﾐ;ﾉく

HOCKEY PATINES

L; W┝ヮWSｷIｷﾙﾐ ﾉｷゲデ;S; ｴ; ﾉﾉWｪ;Sﾗ 
┞; SW ピWヴヴ;ゲ ヮﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;ゲが Sﾗﾐ-

SW ｴ; S;Sﾗ ┌ﾐ ヮ;ゲﾗ ﾏ=ゲ Wﾐ ゲ┌ 
ｴｷゲデﾙヴｷI; ヮヴﾗｪヴWゲｷﾙﾐ Sｷゲヮ┌デ;ﾐSﾗ 
ﾉ; Cﾗヮ; CﾗﾐピﾐWﾐデ;ﾉ Iﾗﾏﾗ I;ﾏ-

ヮWﾙﾐ SW ﾉ; CERS Iﾗﾏヮ;ヴピWﾐSﾗ 
I;ヴデWﾉ Iﾗﾐ Pﾗヴデﾗが B;ヴN; ┞ B;ヴ-
IWﾉﾗゲく Eゲ Wﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SW ｴ;IWヴ 
H;ﾉ;ﾐIW ┞ Wﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが Wﾉ ﾃ┌-

ｪ;Sﾗヴ CYゲ;ヴ C;ﾐS;ﾐWSﾗ ｴ; ;gヴ-
ﾏ;Sﾗ ケ┌W さゲ;ﾉｷﾏﾗゲ ヴWaﾗヴ┣;Sﾗゲ 
SWﾉ ヮ;ヴピSﾗ Iﾗﾐデヴ; Wﾉ Pﾗヴデﾗざく Y 
Wゲ ケ┌W Wﾉ Lﾉｷゲデ; デ┌┗ﾗ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ SW 
ｴ;HWヴ ヮ;ゲ;Sﾗ ; ﾉ; ｪヴ;ﾐ gﾐ;ﾉが ヮﾗヴ 
ﾉﾗ ケ┌W C;ﾐS;ﾐWSﾗ ﾗヮｷﾐﾙ ケ┌W 
さｴWﾏﾗゲ ┗┌Wﾉデﾗ ; IﾗﾏヮヴﾗH;ヴ ケ┌W 
ﾐﾗ Wゲデ;ﾏﾗゲ デ;ﾐ ﾉWﾃﾗゲ SW ﾉﾗゲ ﾏW-

ﾃﾗヴWゲ Wケ┌ｷヮﾗゲ SW E┌ヴﾗヮ;ざく

César Candanedo: 
“Salimos reforzados del 
partido contra el Porto”

FOTO: Llista Blava / Los listados reciben instrucciones en Portugal

Tirada de las Festes de Tardor
El pasado domingo se celebró la tirada patrocinada por la 
Ferretería La Industrial de Lleida. Los ganadores fueron Joan 
Vidal, Ernesto Borges y Jaume Massot. /FOTO:  C. Tir Olímpic Lleida

TIRO OLÍMPICO

LeBron debuta con los Lakers
La nueva estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, debutó 
contra los Denver Nuggets con una derrota por 124-107. James 
consiguió anotar 9 puntos.  /FOTO:  MD

BALONCESTO  NBA

POLIDEPORTIVO

Jornada de inicio de 

curso del Pla Català 

d’Esport a l’Escola 

en el INEFC Lleida

L; GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デ ピWﾐW ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾉﾉW-

┗;ヴ ; I;Hﾗ Wﾉ ┗ｷWヴﾐWゲ Wﾐ Wﾉ INEFC 
LﾉWｷS; ﾉ; Jﾗヴﾐ;S; SげIﾐｷIｷ SW I┌ヴゲ 
SWﾉ Pﾉ; C;デ;ﾉ< SげEゲヮﾗヴデ ; ﾉげEゲIﾗﾉ;く 
L; Iｷデ; I┌Wﾐデ; ┞; Iﾗﾐ ヱヰヰ ｷﾐゲIヴｷ-
デﾗゲが IﾗﾗヴSｷﾐ;SﾗヴWゲ SWﾉ PCEE SW 
ゲ┌ゲ ヴWゲヮWIピ┗ﾗゲ IWﾐデヴﾗゲ WS┌I;-

ピ┗ﾗゲ ケ┌W ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW IﾗヴヴWゲ-

ponden a las especialidades de 

ES┌I;Iｷﾙ FｹゲｷI;く

FÚTBOL

La séptima gala 

de las Estrelles del 

Futbol Català será el 

próximo día 16

L; ゲYヮピﾏ; WSｷIｷﾙﾐ SW ﾉ; G;ﾉ; SW 
ﾉWゲ EゲデヴWﾉﾉWゲ ;ヴヴ;ﾐI; ﾏﾗデﾗヴWゲ ヮ;-

ra premiar a los mejores jugado-

ヴWゲが WﾐデヴWﾐ;SﾗヴWゲ ┞ =ヴHｷデヴﾗゲ I;デ;-

ﾉ;ﾐWゲ SW ﾉ; デWﾏヮヴ;S; ヮ;ゲ;S;く Eﾉ 
;IﾗﾐデWIｷﾏｷWﾐデﾗ デWﾐSヴ= ﾉ┌ｪ;ヴ Wﾉ 
ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ Sｹ; ヱヶ SW WゲデW ﾏWゲ Wﾐ ﾉ; 
;ﾐピｪ┌; F=HヴｷI; EゲデヴWﾉﾉ; D;ﾏﾏく 
Eﾉ W┗Wﾐデﾗ ゲWヴ= ヴWデヴ;ﾐゲﾏｷピSﾗ ヮﾗヴ 
デWﾉW┗ｷゲｷﾙﾐく
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JOAN GÓMEZ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un total de 183 espor-
tistes pertanyents a vuit clubs i 
associacions de Lleida prendran 
part als Jocs Special Olympics 
2018, la cita esportiva més re-
llevant per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual que 
es disputarà des de dijous i fins 
diumenge a la Seu d’Urgell i An-
dorra la Vella. L’esdeveniment 
reunirà 1.500 participants, dels 
quals 1.235 són catalans, 95 de 
fora de Catalunya, 48 d’Andorra 
i 122 estrangers.

El centre lleidatà que més re-
presentants aporta als Special és 
el Club Aspros, amb 55 espor-
tistes, que competiran en petan-
ca, bàsquet, tenis taula, bàdmin-
ton i futbol sala. El segueixen 
L’Estel de Balaguer, amb trenta 
(prendran part en bàsquet, pe-
tanca, natació i gimnàstica); la 
Llar de Sant Josep, amb 24 (at-
letisme, futbol sala i petanca); el 
Claror de la Seu d’Urgell (atle-
tisme i petanca) i l’Acudam de 
Mollerussa (bàsquet i petanca), 
tots dos amb 21 atletes; el Sedis 
Bàsquet, també de la capital de 
l’Alt Urgell, que aportarà una 
dotzena d’esportistes al torneig 
de bàsquet, i l’ADDA de Vielha 
(atletisme) i el Talma de Juneda 
(tenis taula i bàdminton), cada 
un amb deu.

També hi haurà representa-
des vuit comunitats autònomes 
(Aragó, Madrid, País Valencià, 
Castella-la Manxa, Castella i 

Lleó, La Rioja, Balears i País 
Basc) i més d’una dotzena de 
països estrangers (Bèlgica, Ale-
manya, Itàlia, Mònaco, Marroc, 
Dinamarca, Finlàndia, Hongria, 
Portugal, Suïssa, San Marino, 
Índia i Àustria.

Young Athletes Program

La Seu d’Urgell serà la seu de 
cinc esports, a més del Young 
Athletes Program, un projecte 
pilot per a nens amb discapa-
citat intel·lectual, d’entre dos 

i set anys, que impulsa Special 
Olympics Internacional i que té 
com a objectiu atansar aquest 
col·lectiu a la pràctica esportiva, 
millorant les seues capacitats 
psicomotrius. Aquest progra-
ma es desenvoluparà a la sala 
Sant Domènech, mentre que la 
petanca i el tenis es disputaran 
a les instal·lacions municipals 
corresponents. 

El bàsquet, per la seua part, 
es desenvoluparà al Palau d’Es-
ports, l’hoquei a la pista poliva-
lent i el ciclisme es disputarà en 
un circuit pels voltants del Parc 
Olímpic del Segre.

Lleida aporta 183 ‘olympics’
Vuit associacions i clubs de la província estaran representats als Special Olympics que arranquen 
dijous || En prendran part 1.500 esportistes, entre els quals 1.235 de catalans i 122 estrangers

ESPORT ADAPTAT JOCS SPECIAL OLYMPICS

A la imatge, els esportistes del Club L’Estel que competiran als Jocs.

El Club Esportiu Claror de la Seu d’Urgell hi prendrà part amb una vintena d’esportistes.

Representants de l’ADDA de Vielha.

VUIT DISCIPLINES

Competiran en bàsquet, 
petanca, atletisme, tenis 
taula, bàdminton, futbol 
sala, natació i gimnàstica

n El foc olímpic dels Speci-
al Olympics, que va arrancar 
el 20 de setembre passat des 
de Barcelona, arriba aquesta 
tarda a Lleida, on farà un re-
corregut pels principals car-
rers de la ciutat a partir de les 
18.00 hores de la tarda. La co-
mitiva arrencarà des de la Seu 
Vella i després de vuit relleus 
arribarà a la plaça Paeria, des-

prés de transitar pels carrers 
Sant Martí, Prat de la Riba, 
Salmerón, Pi i Margall, Carme 
i plaça Sant Joan. 

Cada relleu comptarà amb 
la participació d’un esportis-
ta dels Special Olympics, que 
compartirà recorregut amb un 
representant dels clubs llei-
datans, a més del Postureig 
Lleida. 

Han confirmat l’assistèn-
cia Miki Feliu (Força Lleida), 
Jenny Nana i Vicky Alférez 
(Associació Lleidatana d’Han-
dbol); Javier Alegre (Hand-
bol Pardinyes); Blanca Rosell 
(Club Bàsquet Lleida); Jordi 
Latorre (Tennis Taula Borges), 
i Pep Castarlenas (CE Ekke), 
a més d’un jugador del Llista i 
altre del Lleida Esportiu.

La torxa olímpica recorre avui els carrers de Lleida
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JOAN GÓMEZ

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ Un total de 183 depor-
tistas pertenecientes a ocho 
clubes y asociaciones de Lleida 
tomarán parte en los Jocs Spe-
cial Olympics 2018, la cita de-
portiva más relevante para las 
personas con discapacidad inte-
lectual que se disputará desde el 
jueves y hasta el domingo en La 
Seu d’Urgell y Andorra la Vella. 
El evento reunirá a 1.500 par-
ticipantes, de los cuales 1.235 
son catalanes, 95 de fuera de 
Catalunya, 48 de Andorra y 122 
extranjeros. 

El centro leridano que más 
representantes aporta a los Spe-
cial es el Club Aspros, con 55 
deportistas, que competirán en 
petanca, baloncesto, tenis de 
mesa, bádminton y fútbol sala. 
Le siguen L’Estel de Balaguer, 
con 30 (tomarán parte en ba-
loncesto, petanca, natación y 
gimnasia); la Llar de Sant Jo-
sep, con 24 (atletismo, fútbol 
sala y petanca); el Claror de La 
Seu d’Urgell (atletismo y petan-
ca) y el Acudam de Mollerussa 
(baloncesto y petanca), ambos 
con 21 atletas; el Sedis Bàsquet, 
también de la capital del Alt Ur-
gell, que aportará una docena 
de deportistas en el torneo de 
baloncesto, y el ADDA de Viel-
ha (atletismo)) y el Talma de Ju-
neda (tenis de mesa y bádmin-
ton), cada uno con diez.

También estarán representa-
das ocho comunidades autóno-

mas (Aragón, Madrid, Valen-
cia, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla-León, La Rioja, Baleares y 
País Vasco) y más de una docena 
de países extranjeros (Bélgica, 
Alemania, Italia, Mónaco, Ma-
rruecos, Dinamarca, Finlandia, 
Hungría, Portugal, Suiza, San 
Marino, India y Austria.

La Seu d’Urgell será la se-
de de cinco deportes, además 
del Young Athletes Program, 
un proyecto piloto para niños 
con discapacidad intelectual, 

de entre 2 y 7 años, que impulsa 
Special Olympics Internacional 
y que tiene como objetivo acer-
car a este colectivo a la práctica 
deportiva, mejorando sus ca-
pacidades psicomotrices. Este 
programa se desarrollará en la 
sala Sant Domènech, mientras 
que la petanca y el tenis se dis-
putarán en las instalaciones mu-
nicipales correspondientes. El 
baloncesto, por su parte, se de-
sarrollará en el Palau d’Esports, 
el hockey en la pista polivalente 
y el ciclismo se disputará en un 
circuito por los alrededores del 
Parc Olímpic del Segre.

Lleida aporta 183 ‘olympics’  
Ocho asociaciones y clubes de la provincia estarán representados en los Special Olympics que 
arrancan el jueves || Tomarán parte 1.500 deportistas, entre ellos 1.235 catalanes y 122 extranjeros

DEPORTE ADAPTADO JOCS SPECIAL OLYMPICS

En la imagen, los deportistas del Club L’Estel que competirán en los Jocs.

El Club Esportiu Claror  de La Seu d’Urgell tomará parte con una veintena de deportistas.

Representantes del ADDA de Vielha.

OCHO DISCIPLINAS

Competirán en baloncesto, 
petanca, atletismo, tenis de 
mesa, bádminton, fútbol 
sala, natación y gimnasia

n El fuego olímpico de los 
Special Olympics, que arran-
có el pasado 20 de septiembre 
desde Barcelona, llega esta 
tarde a Lleida, donde hará un 
recorrido por las principales 
calles de la ciudad a partir 
de las 18.00 horas. La comi-
tiva arrancará desde la Seu 
Vella y después de ocho rele-
vos llegará a la plaza Paeria, 

después de transitar por las 
calles Sant Martí, Prat de la 
Riba, Salmerón, Pi i Marga-
ll, Carme y plaza Sant Joan. 
Cada relevo  contará con la 
participación de un deportista 
de los Special Olympics, que 
compartirá recorrido con un 
representante de los clubes 
leridanos, además del Postu 
Lleida. Han confirmado su 

asistencia Miki Feliu (Força 
Lleida), Jenny Nana y Vicky 
Alférez (Associació Lleidata-
na d’Handbol), Javier Alegre 
(Handbol Pardinyes), Blanca 
Rosell (Club Bàsquet Lleida), 
Jordi Latorre (Tennis Taula 
Borges) y Pep Castarlenas (CE 
Ekke), además de un jugador 
del Llista y otro del Lleida 
Esportiu.

La antorcha olímpica recorre hoy las calles de Lleida
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Eduard Clavaguera, motorista figuerenc

Dimecres passat va morir l’Eduard Clavaguera i Bosch 
a l’edat de 84 anys, era nascut a Vilopriu i establert a Fi-
gueres. L’Eduard va estar vinculat al món de les motos de 
l’edat dels 14 anys, va ser mecànic, provador i pilot de mo-
tos, amb nombroses victòries en les disciplines de veloci-
tat i motocròs.

Clavaguera va ser un home modest i senzill que sentia 
la benzina dins la seva sang. Va treballar per la marca Ri-
eju i també va treballar i competir per la marca Gimson. 
Era una època en què els corredors que cobraven un sa-
lari d’operari ja es podien considerar uns autèntics privi-
legiats. Molt sovint els entrenaments els feien després de 
la jornada laboral a les fàbriques. Els patrocinadors i els 
diners de la publicitat encara no havien arribat a aquest 
esport a casa nostra.

L’Eduard va ser testimoni en primera persona de la Fi-
gueres industrial motorista i ciclista, i conscient del que 
havia viscut va voler deixar-ne constància en un llibre, 
Figueres motociclista, editat el 1998. Aquest llibre, en el 
qual va preservar tota la seva documentació que va anar 
guardant, el va escriure i coordinar ell tot sol. Va rebre 

nn

OPINIÓ

Martí Dacosta 
fOtògRAf

l’ajut de mossèn Planas, rector de la parròquia de la Im-
maculada, per la correcció dels textos; de Josep Minis-
tral, per fer la portada, i l’ajut econòmic d’alguns empre-
saris que l’apreciaven molt. Podem dir que és el llibre de 

referència d’aquest passat industrial de la nostra ciutat. 
A la seva presentació al Museu de l’Empordà hi va assis-
tir el pilot Àlex Crivillé, juntament amb alts càrrecs de la 
Federació Catalana de Motociclisme i d’altres personali-
tats amb qui hi va tenir sempre vincles i amistat pels seus 
mèrits i el seu caràcter. Per fer-nos una idea, seria com si 
avui un figuerenc edités un llibre de motor i el presentés 
el mateix Marc Màrquez. Una mostra més de la seva ge-
nerositat: els beneficis del llibre els va donar a l’associa-
ció prodisminuïts Altem. L’Eduard Clavaguera també va 
ser fundador,i president, de la Penya Motorista Figueres, 
i un dels homes forts de l’entitat, forts en el sentit de pen-
car i d’estar sempre al peu del canó, inclosos els freds diu-
menges d’hivern, que són els que fa més mandra d’anar a 
obrir el Circuit dels Arcs.

En el món professional va tenir establiment propi on re-
parava i venia motos, però on va trobar l’èxit i va ser més 
conegut a tota la comarca va ser en la comercialització 
dels motocultors i motors de regar de la marca Piva.

A l’Eduard li van concedir en vida medalles al mèrit mo-
tociclista i esportiu. La ciutat de Figueres, que en el seu 
dia va acollir una potent indústria motociclista i grans 
celebracions esportives relacionades amb el món del 
motor, s’ha quedat sense un dels seus principals protago-
nistes. L’Eduard Clavaguera ha arribat al final de la cursa 
de la seva vida, potser ara serà l’hora que la ciutat de Fi-
gueres pensi a atorgar-li un merescut trofeu. n

Sergi Maza es proclama campió de Catalunya
mOtOcIclIsme. L’ALT-EMPORDANÈS VA SER PRIMER A MÓRA D’EBREY

El pilot alt-empordanès Sergi 
Maza s’ha proclamat campió de 
Catalunya del campionat de l’As-
sociació Nacional de Pilots Afici-
onats quan encara resta una pro-
va per a la finalització de la tem-
porada. El pilot local, que milita 
a l’escuderia Scootfast, es va im-
posar al circuit de Móra d’Ebre, 
a Tarragona, i es va assegurar el 
títol català. 

 La propera prova, la que clourà 
el campionat d’aficionats, tindrà 
lloc al circuit de Menàrguens, a 
Lleida. n

Redacció l FIgueres  

nn

Podi. El pilot figuerenc va pujar al calaix més alt a Móra d’Ebre HORA NOVA

Y cIclIsme

El Surià Bicis, al Bike 
Race de Puigcerdà
nn El Surià Bicis va participar el 
cap de setmana passat en la Ca-
talunya Bike Race, a Puigcerdà. 
En la categoria d’elit Víctor Pérez 
va ser 62è i Adrià Campaña, 91è; 
mentre que David Martí va ser 
11è en Màster-30 i Joan Coll, 48è 
en Màster-50. n

Y rAl·lI

Roses, parada d’un 
ral·li de cotxes elèctrics
nn Roses va acollir diumenge 
passat el pas del ral·li de vehicles 
elèctrics organitzat amb motiu 
de la Trobada de Vehicles Elèc-
trics del País Català, Occitània, 
França i el sud d’Europa. L’ob-
jectiu de la trobada és promoure 
la mobilitat elèctrica i les energi-
es renovables. n

Y Acte

La flama dels Special 
brilla a figueres
nn Els carrers de Figueres van 
acollir dijous passat el pas de la 
Torxa dels Special Olympics. La 
flama va començar a brillar des 
de plaça Catalunya i va seguir un 
recorregut que la va portar pel 
carrer Nou, la Rambla i el carrer 
Girona abans d’acabar a la plaça 
de l’Ajuntament, lloc en el qual 
es van fer diversos parlaments. 
Els jocs es faran de dijous a diu-
menge a la Seu d’Urgell. n

Y PescA

El CN l'Escala estrena una nova lliga social
nn La secció de pesca del Club Nàutic l’Escala es prepara per estre-
nar una nova Lliga Social de Pesca Nautivela-Bénéteau. El concurs 
de curricà de costa, que es farà aquest dissabte, donarà inici a la 
lliga 2018-2019, una tercera edició que comptarà amb 6 parades i 
amb moltes novetats, com ara una embarcació escola.  n



EMPORDÀ

En els Jocs Europeus de Policies
i Bombers, que es van celebrar en-
tre el  i  de setembre a Algesi-
res (Cadis), hi van prendre part
tres membres del Ki Hop en taek-
wondo. Tomàs Grau, que ja tenia
dos bronzes en judo, va obtenir
l’or en combat, bronze en estil lliu-
re i or en jujitsu; Jose Luis García
bronze en lliure i Javi Salas bronze
en combat i pumse i or per equips.

REDACCIÓ FIGUERES

TAEKWONDO

Grau, Garcia i Salas,
més metalls en els jocs

EMPORDÀ

El Jan-su va portar un total de
deu taekwondistes, el dissabte, a
l’Open de la Vendimia que va tenir
lloc a Logronyo. En júniors, Felipe
Molina i Nabil Zerrad van obtenir
la medalla d’or. En cadets, tercer
lloc per a Armani Catalano, Paula
Fuentes i Maite Molina. A La Rioja
també hi van ser Ismael Montoya,
Zara Molina, Izan Díaz, Paula Ma-
let i Isabella Molina.

REDACCIÓ FIGUERES

TAEKWONDO

Cinc podis del Jan-su 
a l’Open de Logronyo

 El masculí A del Club Patí Jonque-
renc va obtenir, el divendres, el pri-
mer triomf a Primera davant el GEiEG
(5-1). El B va igualar (2-2) contra el
Sant Jordi Desvalls, mentre que el fe-
mení va perdre el tercer partit davant
el Vilanova (4-6). La resta de resultats
van ser: juvenil 3 Palafrugell 1; Olot 7
infantil 3; benjamí B 5 Palafrugell 3;
Girona 10 benjamí C 0; prebenjamí 2
Figueres 2 i prebenjamí 1 Farners 3.

Hoquei El Jonquerenc
masculí guanya 
el primer partit a casa

FALGUÉS FOTO

 El Club Handbol Empordà va orga-
nitzar, el diumenge passat en el pave-
lló de Roses, la tercera edició de la
Trobada d’Handbol Contra el Càncer,
una jornada solidària adreçada a re-
captar fons per a la Fundació Roses
Contra el Càncer. L’activitat va obtenir
700 euros i va comptar amb la parti-
cipació de 12 equips alevins i benja-
mins del Montgrí, Garbí de Palafru-
gell, GEiEG, Fornells, Bordils i l’amfi-
trió.

Handbol L’Empordà
recapta 700 € per a la
lluita contra el càncer

EMPORDÀ

Un total de 33 esportistes dels centres Ona, El Dofí, Mare de Déu del Mont i Altem participaran, entre aquest dijous i diu-
menge, en els Jocs Special Olympics que tindran lloc a Andorra i a la Seu d’Urgell. Els competidors locals es dividiran en les
disciplines de petanca, bàsquet i atletisme. Per escalfar motors, Figueres va ser una de les seus que en els darrers dies ha
rebut la torxa, com a seu organitzadora que va ser el 2000. A la capital de l’Alt Empordà la flama la van veure un miler de
persones, el dijous entre la plaça Catalunya, la Rambla i l’Ajuntament. Vegeu més fotos al web www.emporda.info.

Special Olympics 33 esportistes locals competiran a Andorra i a la Seu

BORJA BALSERA

 El Club Patinatge Llers, en el grup
petit i coincidint en el seu debut, i 
el Patinatge Artístic Figueres, en ca-
tegoria juvenil, van aconseguir una
meritòria quarta posició en el Cam-
pionat de Catalunya de grups xou de
promoció que va tenir lloc el dissabte
passat en el pavelló Lluís Bachs del
GEiEG, de Girona. Un total de 19 grups
procedents de tres federacions terri-
torials van participar-hi.

Patinatge Llers i
Figueres, quarts en el 
català de xou promoció

EMPORDÀ

TENNIS TAULA

El CER l’Escala perd i
el Tramuntana guanya
en l’estrena a la lliga

El CER l’Escava va debutar a
Superdivisió amb una derrota da-
vant el Borges Vall (-) amb mi-
nuts per Diogo Dos Santos, Sergi
Grau i Kirill Shvets. El filial  s’estre-
narà a Divisió d’Honor aquest dis-
sabte ( h) davant el Borges Vall
B. D’altra banda, el Tramuntana
femení va iniciar la Divisió d’Ho-
nor amb triomf contra el Balaguer
(-), amb Jana Riera, Anastasia
Golubeva, Laura Ramírez i Cata-
lania Miranda, mentre que el
masculí, a Primera, es va desfer
del Lluïsos de Gràcia (-).

REDACCIÓ L’ESCALA/FIGUERES

VÒLEI

Cara i creu en els
debuts dels sèniors del
Sant Pere i Figueres

El sènior masculí del Club Vòlei
Sant Pere Pescador, dirigit per
Alexander Seleznev, va debutar el
dissabte passat a Segona Catalana
amb una victòria a casa davant el
Rubí (-). Les noies, mentres-
tant, també van començar la lliga
de Tercera amb bon peu, amb una
victòria clara a la pista de l’Ametlla
del Vallès (-). D’altra banda, el
femení del Club Vòlei Figueres, en
el retorn a la competició, a Quarta,
es va estrenar amb una derrota a
casa contra el Canet (-), el diu-
menge passat.

REDACCIÓ SANT PERE PESCADOR/FIGUERES
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Aquest dimarts ha arribat la torxa dels Jocs
Special Olympics a la ciutat de Lleida

Europa Espanya Català

El recorregut de la flama olímpica ha estat des de la Seu Vella fins a la Plaça de la Paeria

Diferents clubs de la ciutat com el Lleida Esportiu o el Força Lleida entre molts altres, han volgut
participar en els diferents relleus del recorregut. L'exjugador del Futbol Club Barcelona i natal de la
Pobla de Segur, Carles Puyol protagonitza l'espot publicitari.

De moment, ja compten amb la inscripció de 1.300 esportistes. A més dels esportistes catalans,
els Jocs comptaran amb la presència de diferents delegacions estrangeres. Bèlgica, Mònaco,
Hongria, Suïssa, Àustria i l'Índia són algunes de les delegacions, a més de la presència de
l'amfitriona Andorra.

També hi ha 6 Comunitats Autònomes que hi seran presents: Aragó, Castilla la Mancha, Castilla
Lleó, La Rioja, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana.

Els Jocs Special Olympics tenen lloc des d'aquest dijous 4 fins al diumenge 7, a la Seu d'Urgell i
també a Andorra. Durant les 4 jornades s'hi practicaran fins a 14 esports.
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El BMG competirà a la lliga De Mano en Mano a
partir d'aquesta temporada

Europa Espanya Català

02 Octubre 2018

Club

El BMG competirà a la lliga De Mano en Mano a partir d'aquesta temporada

Aquesta temporada s'ha creat, per primera vegada, un equip Special al Club Balonmano
Granollers. Aquest conjunt competirà a la lliga De Mano en Mano, que fomenta l'esport entre les
persones amb discapacitat mental i/o malaltia mental en un àmbit inclusiu i ordinari com és el de
l'handbol!

Fins a 12 jugadors i jugadores formaran part enguany del nou equip Special del BMG per competir
a la Lliga De Mano en Mano . És la primera temporada que el club s'incorpora en aquesta lliga
impulsada per l'Associació De Mano en Mano i la Federació Catalana d'Handbol. La gran majoria
d'aquests jugadors i jugadores formen part del Club Social Portalet i, amb l'objectiu de sumar-se a
la pràctica esportiva de l'handbol, s'uneixen al BM Granollers.

La jugadora del primer equip femení Andrea de la Torre, i Jessica Bonilla, ajudant d'entrenadora
també del KH-7 BM Granollers, seran les entrenadores del conjunt, finançat amb l'ajut de l'Obra
Social La Caixa. "Esportivament, l'objectiu que ens marquem és fomentar els hàbits saludables, la
formació esportiva de l'handbol, l'impuls del sentiment de pertinença al club i el foment dels valors
distintius del BM Granollers", explica De la Torre.

La incorporació del nou equip Special al BM Granollers coincideix amb la celebració dels Jocs
Special Olympics, que tindran lloc entre la Seu d'Urgell i Andorra del 4 al 7 d'octubre, i la torxa de
la qual va passar per Granollers amb la col·laboració dels jugadors i jugadores del primer equip.

Encara necessitem més jugadors i jugadores: apunta't per gaudir d'una estona de diversió i
handbol! Per a donar suport al nou conjunt del club, pots fer-te simpatitzant de la Lliga De Mano en
Mano o bé pots seguir tots els partits per a donar-los transmetre el teu suport!
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17 esportistes de l'ACUDAM participaran als
Special Olympics

Europa Espanya Català

17 esportistes de l'Acudam participaran del 4 al 7 d'octubre als Special Olympics 2018 que
enguany es celebren a La Seu d'Urgell i Andorra. Competiran en les disciplines de bàsquet i
petanca i tenen molt clar que el seu objectiu per als Special Olympics és participar i gaudir.

L' Andrea Sanfeliu és una de les esportistes de l'ACUDAM que enguany debutarà als Special
Olympics i ho farà en la disciplina del bàsquet. A més a més, és una de és una de les deu atletes
lleidatanes que podrà gaudir de l'experiència de portar la Torxa Olímpica al seu pas per Lleida.

Per l'altre costat hi ha el Nacho Planillo que ja és un veterà dels Special Olympics. Enguany serà
la seva cinquena edició. En les quatre anteriors hi ha participat en la categoria de petanca menys
en una ocasió en la que va competir amb futbol sala. Sempre ha marxat dels Special Olympics
amb medalla tot i que creu que guanyar no és el més important.

La competició reunirà durant els 4 dies fins a 1.500 atletes , principalment procedents de
Catalunya i Espanya, tot i que també hi haurà gent d'altres països d'arreu del món com són la
Índia, el Marroc o Bèlgica.
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Las comarcas de Lleida brindan en octubre una
amplia oferta de actividades

Europa Espanya Espanyol

Las comarcas de Lleida brindan en octubre una amplia oferta de actividades festivas de distintos
ámbitos pensadas para todo tipo de público, en la que destacan las ferias, las fiestas populares,
los actos culturales y los eventos gastronómicos y deportivos.

Octubre es el mes de las ferias por excelencia en las comarcas del llano y del Pirineo. Destacan la
Montgai Màgic. Feria de la Magia en la Calle en Montgai; las ferias ganaderas en Les, Salardú y
Vielha; la Feria del Melocotón de Pinyana de Alfarràs; la Feria de la Manzana y Templarios en
Barbens; la Fiesta de la Manzana en Corbins; la Feria Ganadera en La Pobleta de Bellveí; la Feria
del Injerto en Peracamps-Llobera; la Feria del Medio Ambiente en Tàrrega; la Fiesta de la
Vendimia y el Vino en Verdú; la Feria de Otoño en Sant Llorenç de Morunys; la Muestra de la
Tierra en Sedó; la Feria Ganadera en Bellver de Cerdanya; la Feria del Playmobil de Bellver de
Cerdanya; la Feria del Turrón y el Chocolate a la Piedra en Agramunt; la Feria del Níscalo en Coll
de Nargó; la Feria del Mostillo y Encuentro de Forja en Llimiana; Cervisia. Feria de la Cerveza en
Lleida; la Firra. Feria de la Cerveza Artesana en Les Borges Blanques; el Expoclàssic. Feria de
Vehículos Antiguos Clásicos en Tàrrega; la Feria de San Ermengol en La Seu de Urgell; la Feria
de Santa Teresa en Esterri d'Àneu; la Firauto. Feria del vehículo de ocasión, maquinaria industrial
y complementos de automoción en Balaguer; la Feria de la Seta y del Buscador de setas en
Solsona; la Feria del Comercio y la Despensa de Alcarràs; la Feria de la Girella en El Pont de
Suert; la Autotardor en Mollerussa; la Feria de Alimentación y Salud en Balaguer; la Feria de
Otoño en Tírvia; la Feria de Huevos de Yegua en Sant Llorenç de Morunys; la Fiesta del Vino de
Lleida; la Fiesta de la Rosa del Azafrán en Cervià de les Garrigues; la Feria Boletus en Isona; la
Feria Sportest en Solsona, y la Feria de Todos los Santos en Gósol.

En cuanto al ámbito cultural, tienen mucho interés el Musiquem Lleida. Festival Internacional de
Música en Lleida (que llenará las calles, plazas y lugares emblemáticos de melodías y ritmos de
solistas y grupos que ofrecerán música de todo tipo: clásica, renacentista, barroca, romántica,
contemporánea, tradicional, etc.), Lo Llumener. Festival Pirenaico de Literaturas Infantiles y
Juveniles en Sort (con espectáculos, cuentos, talleres, exposiciones, una pequeña feria de
cuentos y álbumes ilustrados, una biblioteca a cielo abierto, etc.), el Festival de Música del castillo
de Concabella, la Muestra de Artes Escénicas Josep Fonollosa en Lleida, el Fin de semana ibérico
en Tornabous y Verdú, el Segrià Corals, el InterFado. Festival Internacional de Fado de Cataluña
en Lleida (una combinación entre música, gastronomía y artes visuales), el ciclo ¡Escena! en
Lleida, el ciclo "Música bajo las estrellas" en el COU de Àger, el XX Festival de Música de Otoño
Órganos de Poniente y del Pirineo (uno de los certámenes de música para órgano más antiguos
de los que tienen lugar en Cataluña, que este año incluye 15 conciertos que permiten difundir la
cultura musical y el patrimonio organístico de las Tierras de Lleida), el Som Cinema. Festival del
Audiovisual Catalán en Lleida (con producciones de las categorías de cortometraje de ficción,
documental cortometraje, documental largometraje y largometraje de ficción), el Cervera Villa del
Libro (se creó para desplegar iniciativas de turismo cultural que tienen como eje central la
literatura) y la Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues.

Cabe destacar también el V Festival de Astronomía del Montsec, que se celebrará del 12 al 14 de
octubre en el Centro de Observación del Universo del Montsec (COU) de Àger. Ofrecerá
actividades relacionadas con la divulgación científica, cultural y de ocio pensadas para toda la



familia, con la previsión de la asistencia de unas 2.600 personas. La finalidad es conseguir
despertar el interés por la astronomía y un mejor conocimiento de la zona del Montsec como
destino de astroturismo.

También es interesante participar en las salidas programadas para disfrutar de la berrea del ciervo
en el Parque Natural del Alt Pirineu y en la Reserva de Caza de Boumort y en el Día Mundial de
las Aves en el lago de Ivars y Vila-sana y en el Parque Natural del Alt Pirineu.

Juegos Special Olympics en La Seu d'Urgell y Lleida Down Town

Los XI Juegos Special Olympics se disputarán del 4 al 7 de octubre en La Seu d'Urgell y Andorra
la Vella, con la participación de más de 1.500 deportistas con discapacidad intelectual,
representando a 13 países, además de 600 voluntarios.

La undécima edición de la espectacular Lleida Down Town Internacional tendrá lugar el domingo 7
de octubre en un circuito de 1,5 km por el centro histórico de Lleida lleno de escaleras
transformadas en tramos de velocidad increíble, camiones y coches convertidos en saltos de más
de 5 metros, y calles estrechas que harán las delicias de los más de cien bikers y del público
asistente. El recorrido comienza en el Castillo de la Suda y termina en el Montepío. Este será el
tercer año consecutivo que la carrera forma parte del calendario internacional de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) de descensos urbanos.

Por otra parte, también hay que mencionar el Encuentro motero Cherokee Rider en Sort (con
participantes llegados de todos los puntos del Estado), la Vertical Aran en Vielha, la Curbells BTT
en Talló, la Marcha BTT Transbessons en Juneda, la Carrera de 10 km del Aeropuerto de
Alguaire, la Transiscar. Vuelta BTT del Turrón en Agramunt, la Travesía Transfronteriza en La Seu
d'Urgell, la Media Maratón de Mollerussa y la Maratón de Boumort.

La agenda

- Del 1 al 21: La berrea del ciervo en el Parque Natural del Alt Pirineu (el Pallars Sobirà) y en la
Reserva de Caza de Boumort (el Pallars Jussà). Tel. 695 94 25 24 / 973 62 23 35 - Web:
www.parcsnaturals.gencat.cat

- Del 1 al 31: "Ven al Pallars, vive el Jussà". Salidas guiadas de senderismo y experiencias para
descubrir el Pallars Jussà. Tel. 973 65 34 70 - Web: www.viujussa.cat

- Del 1 al 31: Ruta Gastronómica del Turrón y el Chocolate a la Piedra en Agramunt, Cervera,
Gualter, La Fuliola, Lleida, Montsonís, Ponts y Tàrrega. Tel. 973 39 10 89 - Web:
www.firadeltorro.com/rutadeltorro

- Del 2 al 30: Pintxo Pote, ruta gastronómica de cocina en miniatura, en Vielha (los martes),
Bossòst (los jueves) y Les (los viernes) (la Val d'Aran). Tel. 973 64 01 10 / 973 64 51 97 - Web:
www.visitvaldaran.com

- Del 4 al 7: Montgai Màgic. Feria de la Magia en la Calle en Montgai (la Noguera). Tel. 973 43 00
05 - Web: www.montgaimagic.cat

- Del 4 al 7: Juegos Special Olympics en La Seu d'Urgell (el Alt Urgell). Tel. 973 35 15 11 - Web:
www.turismeseu.com

- Del 4 de octubre al 18 de noviembre: Cordevi. Festival Gastronómico del Pallars Jussà en Tremp,
La Pobla de Segur, La Torre de Capdella, Isona i Conca Dellà, Talarn, Salàs de Pallars, Llimiana,
Castell de Mur y Conca de Dalt (el Pallars Jussà). Tel. 973 65 00 05 - Web:
www.alteugust.com/cordevi

- Día 5: Concierto de Ismael Serrano en La Llotja de Lleida (el Segrià). Tel. 973 23 96 98 - Web:
www.teatredelallotja.cat

- Del 5 al 7: Musiquem Lleida. Festival Internacional de Música en Lleida (el Segrià). Tel. 973 22
01 11 - Web: www.coralshalom.cat

- Del 5 al 7: Encuentro motero Cherokee Rider en Sort (el Pallars Sobirà). Tel. 647 51 83 85 - Web:
www.cherokeerider.cat



- Del 5 al 7: Jornadas Gastronómicas de la Seta en la Alta Ribagorça en El Pont de Suert (la Alta
Ribagorça). Tel. 973 69 04 02 / 973 69 03 53 - Web: www.turismealtaribagorca.cat

- Día 6: Feria Ganadera Comercial en Les (la Val d'Aran). Tel. 973 64 73 03 - Web:
www.turismoles.com

- Día 6: Lo Llumener. Festival Pirenaico de Literaturas Infantiles y Juveniles en Sort (el Pallars
Sobirà). Tel. 973 62 00 10 - Web: www.lollumener.cat

- Día 6: Ruta a pie gratuita "Día Internacional de las Aves" desde la Casa de los Parques en La
Seu d'Urgell (el Alt Urgell). Tel. 973 35 15 11 - Web: www.turismeseu.com

- Día 6: Día Mundial de las Aves en el Parque Natural del Alt Pirineu en la Mollera de Escalarre (el
Pallars Sobirà). Tel. 973 62 23 35 - Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

- Día 6: Tren de los Lagos. Viaje con el tren histórico de Lleida (el Segrià) a La Pobla de Segur (el
Pallars Jussà). Tel. 93 366 45 53 / 973 24 88 40 / 973 68 02 57 - Web: www.trendelsllacs.cat

- Día 6: La Buena Mesa. Mercado de Productos de Proximidad en Tàrrega (el Urgell). Tel. 973 31
16 08 - Web: www.tarrega.cat

- Día 6: Mercado de Anticuarios, Vintage y Artesanía en Cervera (la Segarra). Tel. 973 53 00 25 -
Web: www.cerverapaeria.cat

- Día 6: Jornadas Micológicas del Pallars Jussà en Tremp (el Pallars Jussà). Tel. 973 65 34 70 -
Web: www.pallarsjussa.net

- Día 6: Vertical Aran en Vielha (la Val d'Aran). Tel. 973 64 06 88 - Web: www.visitvaldaran.com

- Día 6: Curbells BTT en Talló (la Cerdanya). Tel. 973 51 00 16 / 973 51 02 29 - Web:
www.clubciclistabellver.com

- Día 6: Festival de Música del castillo de Concabella (la Segarra). Tel. 973 55 41 51 - Web:
www.concabella.cat

- Día 6: Espectáculo de danza, música y teatro "Federico García" en La Llotja de Lleida (el Segrià).
Tel. 973 23 96 98 - Web: www.teatredelallotja.cat

- Día 6: Muestra de Artes Escénicas Josep Fonollosa en Lleida (el Segrià). Tel. 973 27 93 56 -
Web: www.teatreescorxador.com

- Días 6 y 7: Feria del Melocotón de Pinyana en Alfarràs (el Segrià). Tel. 973 76 00 07 - Web:
www.ajuntamentalfarras.cat

- Días 6 y 7: Feria de la Manzana y Templarios en Barbens (el Pla d'Urgell). Tel. 973 58 04 60 -
Web: http://barbens.ddl.net

- Días 6 y 7: Fiesta de la Manzana en Corbins (el Segrià). Tel. 973 19 01 17 - Web:
www.corbins.cat

- Días 6 y 7: Feria Ganadera en La Pobleta de Bellveí (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 30 01 - Web:
www.vallfosca.net

- Días 6 y 7: Feria del Injerto en Peracamps-Llobera (el Solsonès). Tel. 973 48 38 29 / 973 48 23
10 - Web: http://llobera.ddl.net

- Días 6 y 7: Feria del Medio Ambiente en Tàrrega (el Urgell). Tel. 973 31 16 08 - Web:
www.tarrega.cat

- Días 6 y 7: Fiesta de la Vendimia y el Vino de Verdú (el Urgell). Tel. 973 34 70 07 - Web:
www.verdu.cat

- Días 6 y 7: Día Mundial de las Aves en el lago de Ivars y Vila-sana (el Pla d'Urgell). Tel. 973 71
13 13 - Web: www.estanyivarsvilasana.cat

- Días 6 y 7: Fin de semana ibérico en Tornabous (el Urgell). Tel. 973 57 02 33 - Web:
www.tornabous.cat



- Días 6 y 7: Fin de semana ibérico en Verdú (el Urgell). Tel. 973 34 72 16 - Web: www.verdu.cat

- Días 6 y 7: Taller de paramento fotográfico en Alinyà (el Alt Urgell). Tel. 973 05 89 91 / 608 05 56
66 - Web: www.alinyamuntanya.cat

- Día 7: Feria Ganadera Comercial en Salardú (la Val d'Aran). Tel. 973 64 40 30 - Web:
www.nautaran.org

- Día 7: Feria de Otoño en Sant Llorenç de Morunys (el Solsonès). Tel. 973 49 21 81 / 973 49 20
50 - Web: http://santllorens.ddl.net

- Día 7: Concurso de Calabazas y Muestra de la Tierra en Sedó (la Segarra). Tel. 973 52 01 84 -
Web: http://torrefeta.ddl.net

- Día 7: Encuentro de Vehículos Históricos en Bellver de Cerdanya (la Cerdanya). Tel. 973 51 00
16 / 973 51 02 29 - Web: www.bellver.org

- Día 7: Jornada de puertas abiertas a Santa Maria de les Franqueses en Balaguer (la Noguera).
Tel. 973 44 51 94 - Web: www.balaguer.cat

- Día 7: Segrià Corals en Aitona (el Segrià). Tel. 973 05 48 00 - Web: www.segria.cat

- Día 7: Espectáculo de danza "TR3S X 1" en La Llotja de Lleida (el Segrià). Tel. 973 23 96 98 -
Web: www.teatredelallotja.cat

- Día 7: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en Fulleda (las Garrigues). Tel. 973 14 26 58
- Web: www.ccgarrigues.com

- Día 7: Campeonato de Motocross en Almenar (el Segrià). Tel. 973 77 06 22 - Web:
www.circuitalmenar.com

- Día 7: Gerb Trail en Gerb (la Noguera). Tel. 973 44 60 99 - Web:
http://lliganoguera.blogspot.com.es

- Día 7: Carrera del Caracol en Linyola (el Pla d'Urgell). Tel. 637 41 70 39 - Web:
www.ajuntamentdelinyola.cat

- Día 7: Rialp Matxixics en Rialp (el Pallars Sobirà). Tel. 973 62 03 65 - Web:
www.rialpmatxicots.cat

- Día 7: Lleida Down Town Internacional en Lleida (el Segrià). Tel. 902 25 00 50 - Web:
www.turismedelleida.cat

- Día 7: Marcha BTT Transbessons en Juneda (las Garrigues). Tel. 973 15 12 38 - Web:
www.cccpjuneda.org

- Día 8: Feria Ganadera Comercial y Concurso de Ganado en Vielha (la Val d'Aran). Tel. 973 64 00
18 - Web: www.vielha-mijaran.org

- Del 10 al 27: InterFado. Festival Internacional de Fado de Cataluña en Lleida (el Segrià). Tel. 902
25 00 50 - Web: www.turismedelleida.cat

- Día 11: Ciclo ¡Escena! Movistar con la actuación de El Petit de Cal Eril y Marem Ladson en el
Cafè del Teatre del Escorxador en Lleida (el Segrià). Tel. 669 81 12 37 - Web:
www.cafedelteatre.com

- Días 11 y 12: Feria Ganadera de Bellver de Cerdanya (la Cerdanya). Tel. 973 51 00 16 / 973 51
02 29 - Web: www.bellver.org

- Del 11 al 14: Feria del Playmobil de Bellver de Cerdanya (la Cerdanya). Tel. 973 51 00 16 / 973
51 02 29 - Web: www.bellver.org

- Del 11 al 14: Jornadas Gastronómicas de la Seta en la Alta Ribagorça en Erill la Vall y Llesp (la
Alta Ribagorça). Tel. 973 69 04 02 / 973 69 03 53 - Web: www.turismealtaribagorca.cat

- Día 12: Puertas adentro. Visita guiada al Museo de la Noguera en Balaguer (la Noguera). Tel.
973 44 51 94 - Web: www.museucn.cat



- Día 12: Visita guiada a una selección de iglesias románicas de La Baronia de Rialb. Salida desde
el monasterio de Santa Maria de Gualter en La Baronia de Rialb (la Noguera). Tel. 973 46 02 34 -
Web: www.baroniarialb.cat

- Día 12: Romería a Santa Maria de l'Aguda en Torà (la Segarra). Tel. 973 47 30 28 - Web:
www.tora.cat

- Día 12: Carrera de 10 km del Aeropuerto de Alguaire (el Segrià). Tel. 973 75 60 06 - Web:
www.alguaire.cat

- Del 12 al 14: Festival de Astronomía del Montsec en el COU de Àger (la Noguera). Tel. 973 05 30
22 - Web: www.parcastronomic.cat

- Del 12 al 14: Feria del Turrón y el Chocolate a la Piedra en Agramunt (el Urgell). Tel. 973 39 00
57 / 973 39 10 89 - Web: www.firadeltorro.com

- Día 13: Feria del Níscalo en Coll de Nargó (el Alt Urgell). Tel. 973 38 30 48 - Web:
http://collnargo.ddl.net

- Día 13: Visita "Tiremos del hilo" para conocer el Ecomuseo de los Pastores del Valle de Àssua en
Llessui (el Pallars Sobirà). Tel. 973 62 17 98 - Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

- Día 13: Visita guiada al yacimiento de Basturs y a la restauración del cuello de titanosaurio en
Isona (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 50 62 - Web: www.parc-cretaci.com

- Día 13: Tren de los Lagos. Viaje con el tren histórico de Lleida (el Segrià) a La Pobla de Segur (el
Pallars Jussà). Tel. 93 366 45 53 / 973 24 88 40 / 973 68 02 57 - Web: www.trendelsllacs.cat

- Día 13: Caminata micológica para reconocer distintas especies de setas en El Pont de Suert (la
Alta Ribagorça). Tel. 973 69 04 02 - Web: www.turismealtaribagorca.cat

- Día 13: Transiscar 2018. Vuelta BTT del Turrón en Agramunt (el Urgell). Tel. 973 39 28 07 - Web:
http://clubciclistagramunt.cat

- Día 13: "Música bajo las estrellas". Actuación de Jordi Montañez (canción de autor) en el Centro
de Observación del Universo en Àger (la Noguera). Tel. 973 05 30 22 - Web:
www.parcastronomic.cat

- Día 13: Festival de Música de Otoño Órganos de Poniente y del Pirineo en Tremp (el Pallars
Jussà). Tel. 973 65 00 05 - Web: www.ajuntamentdetremp.cat

- Día 13: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en El Vilosell (las Garrigues). Tel. 973 14 26
58 - Web: www.ccgarrigues.com

- Día 13: Espectáculo teatral "Un tret al cap" en La Llotja de Lleida (el Segrià). Tel. 973 23 96 98 -
Web: www.teatredelallotja.cat

- Días 13 y 14: Jornadas Micológicas del Pallars Jussà en la Vall Fosca (el Pallars Jussà). Tel. 973
65 34 70 - Web: www.pallarsjussa.net

- Días 13 y 14: Visita guiada al monasterio de Santa Maria de Gualter en La Baronia de Rialb (la
Noguera). Tel. 973 46 02 34 - Web: www.baroniarialb.cat

- Día 14: Feria del Mostillo y Productos de Otoño y Encuentro de Forja en Llimiana (el Pallars
Jussà). Tel. 973 65 07 73 - Web: www.llimiana.cat

- Día 14: Visita teatralizada a la Universidad de Cervera (la Segarra). Tel. 973 53 44 42 - Web:
www.turismecervera.cat

- Día 14: Visita guiada al yacimiento de Orcau y a la restauración del cuello de titanosaurio en
Isona (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 50 62 - Web: www.parc-cretaci.com

- Día 14: Bajada de antorchas en Beranui, en la Vall Fosca (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 30 01 -
Web: www.vallfosca.net

- Día 14: Carrera de Montaña Alta Segarra en Sanaüja (la Segarra). Tel. 696 34 33 12 - Web:
www.altasegarra.ces.cat



- Día 14: Maratón (caminata) de resistencia en Almatret (el Segrià). Tel. 973 13 80 13 - Web:
www.almatret.cat

- Día 14: Carrera del Turrón en Agramunt (el Urgell). Tel. 973 39 16 47 - Web:
www.agramuntesports.cat

- Día 14: Festival de Música de Otoño Órganos de Poniente y del Pirineo en Os de Balaguer (la
Noguera). Tel. 973 43 80 04 - Web: www.ccnoguera.cat/osbalaguer

- Día 14: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en L'Espluga Calba (las Garrigues). Tel.
973 14 26 58 - Web: www.ccgarrigues.com

- Día 14: Muestra de Artes Escénicas Josep Fonollosa en Lleida (el Segrià). Tel. 973 27 93 56 -
Web: www.teatreescorxador.com

- Del 17 al 21: Som Cinema. Festival del Audiovisual Catalán en Lleida (el Segrià). Tel. 973 70 03
19 - Web: www.somcinema.cat

- Del 19 al 21: Cervisia. Feria de la Cerveza en Lleida (el Segrià). Tel. 973 70 50 00 - Web:
www.firadelleida.com

- Del 19 de octubre al 11 de noviembre: Jornadas Gastronómicas de Otoño del Solsonès en varias
poblaciones del Solsonès. Tel. 606 24 70 69 / 973 48 23 10 - Web:
www.hostaleriadelsolsones.com

- Del 19 al 21: Jornadas Gastronómicas de la Seta en la Alta Ribagorça en Barruera y Erill la Vall
(la Alta Ribagorça). Tel. 973 69 04 02 / 973 69 03 53 - Web: www.turismealtaribagorca.cat

- Día 20: Firra. Feria de la Cerveza Artesana en Les Borges Blanques (las Garrigues). Tel. 973 14
28 50 / 653 95 14 85 - Web: www.lesborgesblanques.cat

- Día 20: Expoclàssic. Feria de Vehículos Antiguos Clásicos en Tàrrega (el Urgell). Tel. 973 31 16
08 - Web: www.tarrega.cat

- Día 20: Tren de los Lagos. Viaje con el tren histórico de Lleida (el Segrià) a La Pobla de Segur (el
Pallars Jussà). Tel. 93 366 45 53 / 973 24 88 40 / 973 68 02 57 - Web: www.trendelsllacs.cat

- Día 20: Festival de Música del castillo de Concabella (la Segarra). Tel. 973 55 41 51 - Web:
www.concabella.cat

- Día 20: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en Arbeca (las Garrigues). Tel. 973 14 26
58 - Web: www.ccgarrigues.com

- Días 20 y 21: Feria de San Ermengol en La Seu d'Urgell (el Alt Urgell). Tel. 973 35 15 11 - Web:
www.turismeseu.com

- Días 20 y 21: Feria de Santa Teresa en Esterri d'Àneu (el Pallars Sobirà). Tel. 973 62 65 68 -
Webs: www.vallsdaneu.org / www.esterrianeu.cat

- Días 20 y 21: Firauto. Feria del vehículo de ocasión, maquinaria industrial y complementos de
automoción en Balaguer (la Noguera). Tel. 973 44 66 06 - Web: www.balaguer.cat

- Días 20 y 21: Cervera, Villa del Libro en Cervera (la Segarra). Tel. 973 53 44 42 - Web:
www.turismecervera.cat

- Días 20 y 21: Feria de la Seta y del Buscador de setas en Solsona (el Solsonès). Tel. 973 48 20
03 / 973 48 23 10 - Web: www.solsonesfires.cat

- Días 20 y 21: Jornadas Micológicas del Pallars Jussà en Castell de Mur (el Pallars Jussà). Tel.
973 65 34 70 - Web: www.pallarsjussa.net

- Días 20 y 21: Fiesta de las Chicas en Ardèvol (el Solsonès). Tel. 973 48 23 10 - Web:
www.turismesolsones.com

- Día 21: Feria del Comercio y la Despensa de Alcarràs (el Segrià). Tel 973 79 00 04 - Web:
www.alcarras.cat



- Día 21: Feria de la Girella en El Pont de Suert (la Alta Ribagorça). Tel. 973 69 00 05 - Web:
www.elpontdesuert.com

- Día 21: Jornada de los Margeners de Guissona en Guissona (la Segarra). Tel. 973 55 00 05 -
Web: www.margeners.cat

- Día 21: Fiesta de San Gauderico en Navès (el Solsonès). Tel. 973 48 25 53 / 973 48 23 10 -
Web: http://naves.ddl.net

- Día 21: Encuentro de Motos Clásicas en Politg, en La Baronia de Rialb (la Noguera). Tel. 973 46
02 34 - Web: www.baroniarialb.cat

- Día 21: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en Els Omellons (las Garrigues). Tel. 973
14 26 58 - Web: www.ccgarrigues.com

- Día 21: Segrià Corals en Puigverd de Lleida (el Segrià). Tel. 973 05 48 00 - Web: www.segria.cat

- Día 21: Taller de fotografía en Alinyà (el Alt Urgell). Tel. 973 05 89 91 / 608 05 56 66 - Web:
www.alinyamuntanya.cat

- Día 21: Media Maratón y carrera de 5 km en Mollerussa (el Pla d'Urgell). Tel. 973 60 07 13 -
Web: www.mollerussa.cat/mitja

- Día 21: Carrera de montaña de Ponts (la Noguera). Tel. 973 46 00 03 - Web:
http://lliganoguera.blogspot.com.es

- Día 21: Carrera entre Viñedos en El Vilosell (las Garrigues). Tel. 973 17 60 29 - Web:
www.tomascusine.com

- Día 21: Travesía Transfronteriza de Sant Julià de Lòria a La Seu d'Urgell (el Alt Urgell). Tel. 637
42 58 41 - Web: www.circuitfer.cat

- Día 21: Copa Catalana de Ciclocross en Guissona (la Segarra). Tel. 666 65 91 41 - Web:
www.guissona.cat

- Días 24 y 25: Muestra de Artes Escénicas Josep Fonollosa en Lleida (el Segrià). Tel. 973 27 93
56 - Web: www.teatreescorxador.com

- Día 25: Ciclo ¡Escena! Movistar con la actuación de Mujeres y Deco Pilot en el Cafè del Teatre
del Escorxador en Lleida (el Segrià). Tel. 669 81 12 37 - Web: www.cafedelteatre.com

- Del 26 al 28: Autotardor. Feria de Ocasión del Automóvil, Maquinaria Agrícola e Industrial,
Autocaravanas, Caravanas, Camiones y Furgonetas en Mollerussa (el Pla d'Urgell). Tel. 973 60 07
99 - Web: www.fira.com

- Del 26 al 28: Jornadas Gastronómicas de la Seta en la Alta Ribagorça en Taüll y Caldes de Boí
(la Alta Ribagorça). Tel. 973 69 04 02 / 973 69 03 53 - Web: www.turismealtaribagorca.cat

- Día 27: Itinerario de naturaleza "De Santa Maria a Sant Julià" desde Llessui (el Pallars Sobirà).
Tel. 973 62 17 98 - Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

- Día 27: Muestra Gastronómica del Guisante Negro en Gósol (el Berguedà). Tel. 973 37 00 55 -
Web: http://gosol.ddl.net

- Día 27: Boletast en Isona (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 40 08 - Web: www.isona.cat

- Día 27: Tren de los Lagos. Viaje con el tren histórico de Lleida (el Segrià) a La Pobla de Segur (el
Pallars Jussà). Tel. 93 366 45 53 / 973 24 88 40 / 973 68 02 57 - Web: www.trendelsllacs.cat

- Día 27: "Música bajo las estrellas". Actuación de Marcel Lázara y Júlia Arrey (canción de autor)
en el Centro de Observación del Universo en Àger (la Noguera). Tel. 973 05 30 22 - Web:
www.parcastronomic.cat

- Día 27: Concierto de Dàmaris Gelabert y su banda en La Llotja de Lleida (el Segrià). Tel. 973 23
96 98 - Web: www.teatredelallotja.cat

- Día 27: Maratón de Boumort en Organyà (el Alt Urgell). Tel. 973 38 30 07 - Webs:
http://maratoboumort.blogspot.com.es / www.circuitfer.cat



- Día 27: Miniolimpiada en El Pont de Suert (la Alta Ribagorça). Tel. 973 69 00 05 - Web:
www.elpontdesuert.com

- Días 27 y 28: Feria de Alimentación y Salud en Balaguer (la Noguera). Tel. 973 45 15 22 - Web:
www.alimentacioisalut.com

- Días 27 y 28: Feria de Otoño en Tírvia (el Pallars Sobirà). Tel. 973 62 20 73 - Web:
http://tirvia.ddl.net

- Días 27 y 28: Feria de Huevos de Yegua en Sant Llorenç de Morunys (el Solsonès). Tel. 973 49
21 81 / 973 48 23 10 - Web: www.lavalldelord.com

- Días 27 y 28: Jornadas Micológicas del Pallars Jussà en Isona i Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Tel. 973 65 34 70 - Web: www.pallarsjussa.net

- Días 27 y 28. Fiesta del Vino de Lleida (el Segrià). Tel. 973 70 04 02 - Web:
www.rutadelvidelleida.com

- Días 27 y 28: Muestra de Artes Escénicas Josep Fonollosa en Lleida (el Segrià). Tel. 973 27 93
56 - Web: www.teatreescorxador.com

- Día 28: Fiesta de la Rosa del Azafrán en Cervià de les Garrigues (las Garrigues). Tel. 638 39 98
28 - Web: http://cervia.ddl.net

- Día 28: Feria Boletus en Isona (el Pallars Jussà). Tel. 973 66 50 62 - Web: www.isona.cat

- Día 28: Ruta de las queserías. Visita a la quesería La Reula, entre Noves de Segre y Organyà,
con salida desde La Seu d'Urgell (el Alt Urgell). Tel. 973 35 15 11 - Web: www.turismeseu.com

- Día 28: Ruta a pie gratuita "Roc de l'Àliga-Músser" desde Els Arenys (el Alt Urgell). Tel. 973 35
15 11 - Web: www.turismeseu.com

- Día 28: Carrera de montaña Pasos de Gigante y Feria Sportest en Solsona (el Solsonès). Tel.
973 48 23 10 - Web: www.passosdegegant.com

- Día 28: Marcha de Otoño del Bajo Set en Montoliu de Lleida (el Segrià). Tel. 973 25 82 25 - Web:
www.marxatardorbaixset.cat

- Día 28: Festival de Música de Otoño Órganos de Poniente y del Pirineo en La Pobla de Segur (el
Pallars Jussà). Tel. 973 68 02 57 - Web: www.lapobladesegur.cat

- Día 28: Muestra de Teatro Amateur de las Garrigues en Puiggròs (las Garrigues). Tel. 973 14 26
58 - Web: www.ccgarrigues.com

- Día 28: Segrià Corals en Torrefarrera (el Segrià). Tel. 973 05 48 00 - Web: www.segria.cat

- Día 28: Espectáculo teatral "Humans" en La Llotja de Lleida (el Segrià). Tel. 973 23 96 98 - Web:
www.teatredelallotja.cat

- Día 31: Feria de Todos los Santos en Gósol (el Berguedà). Tel. 973 37 00 55 - Web:
http://gosol.ddl.net

Compártelo: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para
compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se
abre en una ventana nueva)

Relacionado



https://www.ara.ad/especials/specialolympics/Special-Olympics-arribar-Andorra-Vella_0_2099190224.html

Sección: Nacional
02/10/2018

La Seu rebrà la torxa dels Special Olympics un dia
abans d'arribar a Andorra la Vella

Europa Andorra Català

La cerimònia d'inauguració se celebrarà el proper 4 d'octubre al Poliesportiu d'Andorra

La torxa del Jocs Special Olympics arribarà el proper dimecres 3 d'octubre a les 18 hores al
Rafting Parc de la Seu d'Urgell després d'haver passat per Barcelona el 20 de setembre i de fer un
viatge per les ciutats d'arreu de Catalunya. El foc olímpic arribarà en piragua pel canal d'aigües
tranquil·les a càrrec de la palista Núria Vilarrubla i un esportista dels Special. Un cop allà, el
recollirà la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'ajuntament de la Seu, Anna Vives,
acompanyada per un altre esportista.

Passant per mans de diferents esportistes del Taller Claror i Sedis Airam, el foc olímpic seguirà el
seu recorregut per les escales dels Voluntaris Olímpics fins arribar a la plaça Soldevila on tindrà
lloc el següent relleu. La torxa recorrerà el passeig Joan Brudieu i davant de les oficines de
PEUSA tornarà a canviar de rellevistes. Posteriorment, la flama continuarà pel carrer Sant
Ermengol i just davant la Cooperativa Cadí tindrà lloc un nou relleu que la passejarà per l'avinguda
del Salòria, fins arribar a l'avinguda de les Valls de Valira i, davant de l'edifici del taller Claror, serà
el punt on estaran esperant dos nous rellevistes que la baixaran pel carrer Comtat d'Urgell.

Un cop arribi a la plaça de Joan Sansa, la flama tornarà a canviar de mans que la portaran pel
passeig Pasqual Ingla fins arribar a l'avinguda Pau Claris, on l'estaran esperant dos rellevistes més
que seguiran per aquesta avinguda fins arribar a la plaça Sant Josep de Calasanç. En aquesta
plaça, hi haurà un nou relleu que portarà la torxa pel carrer Jueus, el carrer Major i la plaça Patalín,
on es realitzarà un altre relleu. Des d'aquest punt continuarà pel carrer de les Canonges i per la
plaça Pati Palau fins arribar davant de la catedral, punt on es realitzarà l'últim relleu fins arribar a la
plaça dels Oms, situada davant de l'ajuntament.

La rebuda de la torxa serà a càrrec de l'alcalde, Albert Batalla, i anirà acompanyat pel cant de
l'himne d'Special Olympics Catalunya, interpretat per Txell Sust i Susana Ribalta. A més, el darrer
rellevista serà l'encarregat d'encendre el peveter olímpic. Tot seguit, es projectarà un vídeo on
diferents esportistes i personalitats parlen del lema d'aquests jocs, 'El millor és qui ho intenta', i un
vídeo-resum del recorregut de la torxa per les diferents poblacions catalanes.

El dia següent, la torxa marxarà cap Andorra la Vella per protagonitzar la cerimònia d'inauguració
dels Jocs Special Olympics, que s'inauguraran el proper 4 d'octubre al Poliesportiu d'Andorra a les
18.30 hores.

D'altra banda, l'oficina dels Jocs de la Seu d'Urgell obrirà les seves portes a partir d'aquest dimarts
a la tarda per atendre als voluntaris i facilitar informacions relatives a les diferents competicions
esportives.

Etiquetes

Special Olympics
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Dijous a les 19.15h cerimònia d'inauguració dels
Special Olympics
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Lleida aporta 183 'olympics'

Europa Espanya Català

Un total de 183 esportistes pertanyents a vuit clubs i associacions de Lleida prendran part als Jocs
Special Olympics 2018, la cita esportiva més rellevant per a les persones amb discapacitat
intel·lectual que es disputarà des de dijous i fins diumenge a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella.
L'esdeveniment reunirà 1.500 participants, dels quals 1.235 són catalans, 95 de fora de Catalunya,
48 d'Andorra i 122 estrangers.

El centre lleidatà que més representants aporta als Special és el Club Aspros, amb 55 esportistes,
que competiran en petanca, bàsquet, tenis taula, bàdminton i futbol sala. El segueixen L'Estel de
Balaguer, amb trenta (prendran part en bàsquet, petanca, natació i gimnàstica); la Llar de Sant
Josep, amb 24 (atletisme, futbol sala i petanca); el Claror de la Seu d'Urgell (atletisme i petanca) i
l'Acudam de Mollerussa (bàsquet i petanca), tots dos amb 21 atletes; el Sedis Bàsquet, també de
la capital de l'Alt Urgell, que aportarà una dotzena d'esportistes al torneig de bàsquet, i l'ADDA de
Vielha (atletisme) i el Talma de Juneda (tenis taula i bàdminton), cada un amb deu.

Competiran en bàsquet, petanca, atletisme, tenis taula, bàdminton, futbol sala, natació i gimnàstica

També hi haurà representades vuit comunitats autònomes (Aragó, Madrid, País Valencià,
Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Balears i País Basc) i més d'una dotzena de països
estrangers (Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Mònaco, Marroc, Dinamarca, Finlàndia, Hongria, Portugal,
Suïssa, San Marino, Índia i Àustria.

La Seu d'Urgell serà la seu de cinc esports, a més del Young Athletes Program, un projecte pilot
per a nens amb discapacitat intel·lectual, d'entre dos i set anys, que impulsa Special Olympics
Internacional i que té com a objectiu atansar aquest col·lectiu a la pràctica esportiva, millorant les
seues capacitats psicomotrius. Aquest programa es desenvoluparà a la sala Sant Domènech,
mentre que la petanca i el tenis es disputaran a les instal·lacions municipals corresponents.

El bàsquet, per la seua part, es desenvoluparà al Palau d'Esports, l'hoquei a la pista polivalent i el
ciclisme es disputarà en un circuit pels voltants del Parc Olímpic del Segre.

Cada relleu comptarà amb la participació d'un esportista dels Special Olympics, que compartirà
recorregut amb un representant dels clubs lleidatans, a més del Postureig Lleida.

Han confirmat l'assistència Miki Feliu (Força Lleida), Jenny Nana i Vicky Alférez (Associació
Lleidatana d'Handbol); Javier Alegre (Handbol Pardinyes); Blanca Rosell (Club Bàsquet Lleida);
Jordi Latorre (Tennis Taula Borges), i Pep Castarlenas (CE Ekke), a més d'un jugador del Llista i
altre del Lleida Esportiu.

La torxa olímpica recorre avui els carrers de Lleida

El foc olímpic dels Special Olympics, que va arrancar el 20 de setembre passat des de Barcelona,
arriba aquesta tarda a Lleida, on farà un recorregut pels principals carrers de la ciutat a partir de
les 18.00 hores de la tarda. La comitiva arrencarà des de la Seu Vella i després de vuit relleus
arribarà a la plaça Paeria, després de transitar pels carrers Sant Martí, Prat de la Riba, Salmerón,
Pi i Margall, Carme i plaça Sant Joan.
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes
durant la celebració dels Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

ACN

La celebració dels Jocs Special Olympics 2018, que es duran a terme entre el 4 i el 7 d'octubre a
la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, repercutirà positivament sobre l'activitat econòmica de la capital
alturgellenca, ja que d'entre 600 i 700 esportistes, a més de les persones que els acompanyin,
s'allotjaran en diferents establiments hotelers de la ciutat durant els dies de competició.

La voluntat, però, és que l'esdeveniment esportiu serveixi per deixar una "petjada social" al territori,
segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Del total de 1.500 participants
previstos, més d'una vintena provenen de clubs de la capital alturgellenca, com són el Taller Claror
i el Sedis Airam.

Els usuaris del Taller Claror encaren amb nervis i il·lusió l'imminent celebració dels Jocs Special
Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, que començaran aquest dijous i s'allargaran fins
diumenge. La pràctica d'exercici físic que es duu a terme al centre, que habitualment ocupa una
tercera part del temps que es dedica a les activitats, s'ha intensificat durant els dies previs a
l'esdeveniment esportiu, en el qual hi participaran vuit persones a la competició d'atletisme i vuit
més a la de petanca. A més, de la capital alturgellenca també hi prendrà part un equip de bàsquet
del Sedis Airam.

La delegada d'esports i entrenadora del club del Taller Claror, Maite Ferrer, veu la pràctica
d'activitat física com una "eina per desinhibir-se" i ressalta la importància que té per a les persones
amb discapacitat intel·lectual que acudeixen regularment a l'equipament, tant des del punt de vista
físic com psicològic. A més, ha destacat la seva funció de socialització, que es veurà potenciada
en el marc dels Special Olympics ja que, ha dit, és una oportunitat per a què els usuaris
"interactuïn amb gent d'altres centres".

A banda dels entrenaments programats per a les persones que hi prendran part en les
competicions, des de l'equipament s'ha posat en valor la tasca que suposa acollir i organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. Així, el conjunt dels usuaris del Taller Claror han participat en la
difusió dels Jocs i en els darrers dies han elaborat i publicat una entrada al seu bloc, activitat que
forma part de la seva rutina al centre, com ho és també la jardineria o la venda de mobles de
segona mà, entre d'altres.

Un dels usuaris de l'equipament, Gabriel Garcia, explica que fa molts anys que juga a la petanca i
que li "agrada molt" participar en els Special Olympics, tot i que també reconeix que sol posar-se
"una mica nerviós" quan arriba l'esdeveniment. Mentre, Marcos Vilchez, que entrena aquests dies
abans de competir en les proves d'atletisme hi veu molts beneficis a la pràctica d'activitat física:
"S'ha d'estar en moviment perquè sinó et quedes aixafat", afirma.

Esdeveniment amb "petjada social" L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, destaca
l'oportunitat que suposa per la ciutat acollir, juntament amb Andorra la Vella, la celebració dels
Jocs Special Olympics 2018. En aquest sentit, ha afirmat que, més enllà de ser un important
esdeveniment esportiu, la voluntat és que aquest deixi una "petjada social". També ha explicat que
a la part baixa del Passeig Joan Brudieu s'instal·larà una zona 'village' on es duran a terme
diverses activitats de socialització i que servirà, ha dit, de punt de trobada entre els esportistes i les
persones que vulguin visitar-los.



Els esportistes que competeixin a la Seu d'Urgell, que seran més de 600, s'allotjaran en
establiments hotelers de la ciutat, juntament amb les persones que els acompanyin. A més, dins
l'organització de la part dels Jocs que es durà a terme a la capital alturgellenca s'han integrat uns
600 voluntaris, els quals s'ocuparan de la part logística de l'esdeveniment esportiu. Des de dijous i
fins al diumenge, un total de 1.500 esportistes prendran part dels Special Olympics. Tot i que la
gran majoria són de Catalunya, 95 provenen de la resta de l'estat espanyol, 48 més d'Andorra i
122 d'altres països.
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La torxa dels Special Olympics arriba demà a
Andorra la Vella

Europa Andorra Català

La torxa olimpica que donara inici, aquest dijous a la tarda, als Jocs Special Olympics d'Andorra la
Vella i la Seu d'Urgell arribara aquest dijous al mati a la capital, despres de recorrer durant dues
setmanes diferents poblacions catalanes on s'han realitzat els jocs anteriorment. La flama sortira a
dos quarts d'onze des de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i recorrera l'avinguda
d'Enclar, l'avinguda Santa Coloma, la Baixada del Moli, el carrer Prat de la Creu, el carrer Joan
Maragall, el carrer Na Maria Pla fins al carrer de la Unio i l'avinguda Meritxell fins acabar el
recorregut al comu d'Andorra la Vella cap a dos quarts d'una. Des de l'organitzacio es convida tota
la ciutadania a sortir al carrer per donar suport als esportistes durant el recorregut.

La torxa estara custodiada per relleus per 22 dels esportistes andorrans que competiran als jocs
acompanyats de persones vinculades al mon social, esportiu o institucional fins arribar a mans de
la consol major. Durant el recorregut, i com a acompanyants, hi haura Pilar Diez i Celine Mandico
(Escola de Meritxell); Anna Parramon (Federacio d'Atletisme); els Bombers d'Andorra (estaran en
el tram de l'avinguda d'Enclar 25 cap a les 10.40 hores); Victor Santos i Koldo Alvarez (Federacio
Andorrana de Futbol); Mimi Guitierrez, Lluis Marin, Marc Oliveras i Axel Esteve (Federacio
Andorrana d'Esqui); Jordi Llanso i Quim Fenoll (Creu Roja Andorana); Marc Abello (Federacio
Andorrana de Rugbi); Xavi Mujal (RTVASA); Gorka Aixas (Basquet Club Andorra); Monica Bonell,
Albert Llovera, Cristina Llovera (estaran en el tram de Prat de la Creu i La Poste cap a les 11.20
hores); Laura Orgue, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i Coia Sedo (Special Olympics Andorra);
Joaquim 'Purito' Rodriguez (a l'avinguda Meritxell, a l'altura de Zara a les 12.10 hores); Albert
Turne (Andorra Telecom); Ivan Armengol (Pyrenees) i Alex Teres, que com a president d'Special
Olympics Andorra fara entrega de la torxa a la consol major, Conxita Marsol, i a la ministra de
Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, a dos quarts d'una al comu.

A la tarda se celebrara al Poliesportiu d'Andorra la cerimonia d'inauguracio, que tindra molta
musica i animacio amb actuacions, entre d'altres, de Beth, Gisela, el Cor Rock d'Encamp o el Cor
dels Petits Cantors d'Andorra-, la presencia de les mascotes Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500
esportistes que participen en els jocs. L'acte comptara amb la presencia de nombroses autoritats,
entre les quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del coprincep episcopal,
Joan-Enric Vives, que sera l'encarregat d'inaugurar oficialment els jocs. L'esdeveniment, presentat
per l'andorra Marc de las Heras i per la catalana Marta Bayarri, sera retransmes en directe per
Andorra Televisio i per Esport 3 (Televisio de Catalunya) a partir de les 20 hores.
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Demà arrenquen els Special Olympics amb la
participació de membres de FEDAMAR

Europa Espanya Català
Autor: Gemma Roig, Mar Sànchez

Més d'una trentena

de membres de FEDEMAR, fundació

arenyenca que treballa per la integració de persones

amb discapacitat física o intel·lectual, participaran a partir de demà als Special

Olympics que es disputen a La Seu d'Urgell i Andorra.

1.500

esportistes procedents de 1.000 països disputaran els Special Olympics durant

els primers dies d'octubre. D'aquests esportistes n'hi haurà 36 que formen part

de la fundació arenyenca. De fet, ja van ser els encarregats de portar la torxa

olímpica en el seu pas per la ciutat de Mataró. Enric Cervera, director

esportiu de FEDAMAR, va afirmar que això representava una manera d'implicar-se per

donar protagonisme als jugadors de la Fundació. De fet, els esportistes van

viure amb molta il·lusió aquest esdeveniment.

Els

Special Olympics arrenquen demà a la Seu d'Urgell i Andorra sota el lema 'El

millor és qui ho intenta'. Enric Cervera ha posat en relleu l'elevada xifra de

participants de la Fundació. Segons ha dit, els esportistes han estat entrenant

fort fins avui que ja han pujat cap a les dues seus.

Els

Special Olympics s'allargaran fins diumenge 7 d'octubre.
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i
els seus acompanyants durant la celebració dels
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

ACN La Seu d'Urgell.-La celebració dels Jocs Special Olympics 2018, que es duran a terme entre
el 4 i el 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, repercutirà positivament sobre l'activitat
econòmica de la capital alturgellenca, ja que d'entre 600 i 700 esportistes, a més de les persones
que els acompanyin, s'allotjaran en diferents establiments hotelers de la ciutat durant els dies de
competició. La voluntat, però, és que l'esdeveniment esportiu serveixi per deixar una "petjada
social" al territori, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Del total de 1.500
participants previstos, més d'una vintena provenen de clubs de la capital alturgellenca, com són el
Taller Claror i el Sedis Airam.

Els usuaris del Taller Claror encaren amb nervis i il·lusió l'imminent celebració dels Jocs Special
Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, que començaran aquest dijous i s'allargaran fins
diumenge. La pràctica d'exercici físic que es duu a terme al centre, que habitualment ocupa una
tercera part del temps que es dedica a les activitats, s'ha intensificat durant els dies previs a
l'esdeveniment esportiu, en el qual hi participaran vuit persones a la competició d'atletisme i vuit
més a la de petanca. A més, de la capital alturgellenca també hi prendrà part un equip de bàsquet
del Sedis Airam.La delegada d'esports i entrenadora del club del Taller Claror, Maite Ferrer, veu la
pràctica d'activitat física com una "eina per desinhibir-se" i ressalta la importància que té per a les
persones amb discapacitat intel·lectual que acudeixen regularment a l'equipament, tant des del
punt de vista físic com psicològic. A més, ha destacat la seva funció de socialització, que es veurà
potenciada en el marc dels Special Olympics ja que, ha dit, és una oportunitat per a què els
usuaris "interactuïn amb gent d'altres centres".A banda dels entrenaments programats per a les
persones que hi prendran part en les competicions, des de l'equipament s'ha posat en valor la
tasca que suposa acollir i organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Així, el conjunt dels usuaris
del Taller Claror han participat en la difusió dels Jocs i en els darrers dies han elaborat i publicat
una entrada al seu bloc, activitat que forma part de la seva rutina al centre, com ho és també la
jardineria o la venda de mobles de segona mà, entre d'altres.Un dels usuaris de l'equipament,
Gabriel Garcia, explica que fa molts anys que juga a la petanca i que li "agrada molt" participar en
els Special Olympics, tot i que també reconeix que sol posar-se "una mica nerviós" quan arriba
l'esdeveniment. Mentre, Marcos Vilchez, que entrena aquests dies abans de competir en les
proves d'atletisme hi veu molts beneficis a la pràctica d'activitat física: "S'ha d'estar en moviment
perquè sinó et quedes aixafat", afirma.Esdeveniment amb "petjada social"L'alcalde de la Seu
d'Urgell, Albert Batalla, destaca l'oportunitat que suposa per la ciutat acollir, juntament amb
Andorra la Vella, la celebració dels Jocs Special Olympics 2018. En aquest sentit, ha afirmat que,
més enllà de ser un important esdeveniment esportiu, la voluntat és que aquest deixi una "petjada
social". També ha explicat que a la part baixa del Passeig Joan Brudieu s'instal·larà una zona
'village' on es duran a terme diverses activitats de socialització i que servirà, ha dit, de punt de
trobada entre els esportistes i les persones que vulguin visitar-los.Els esportistes que competeixin
a la Seu d'Urgell, que seran més de 600, s'allotjaran en establiments hotelers de la ciutat,
juntament amb les persones que els acompanyin. A més, dins l'organització de la part dels Jocs
que es durà a terme a la capital alturgellenca s'han integrat uns 600 voluntaris, els quals
s'ocuparan de la part logística de l'esdeveniment esportiu. Des de dijous i fins al diumenge, un total



de 1.500 esportistes prendran part dels Special Olympics. Tot i que la gran majoria són de
Catalunya, 95 provenen de la resta de l'estat espanyol, 48 més d'Andorra i 122 d'altres països.
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El foc dels Special Olympics ja és a la Seu

Europa Andorra Català

Aquesta tarda ha arribat al Rafting Parc de la Seu d'Urgell la flama olímpica dels Special Olympics
amb una piragua conduïda pet la palista urgellenca Núria Vilarrubla i un esportista del Taller
Claror.

El foc olímpic ha estat rebut per la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la
Seu, Anna Vives , acompanyada d'una altra esportista urgellenca participant als Jocs, que han
protagonitzat el primer relleu del recorregut de la torxa.

Des del Rafting Parc, la flama dels Special Olympics ha recorregut els carrers més cèntrics de la
ciutat, a mans de quinze rellevistes, fins arribar a la plaça dels Oms. Als peus de l'Ajuntament
urgellenc, el darrer rellevista, acompanyat per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla , ha encès
el peveter olímpic.

La cerimonia ha continuat amb els parlaments dels president de Special Olympics Catalunya,
Sergi Grimau , de la Federació ACELL, Marina Gómez , i l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla , qui
ha animat a tots els urgellencs i urgellenques "a rebre amb el cor obert i amb moltes ganes de
compartir valors i emocions que ens deixaran petjada per sempre més i ens faran una ciutat
encara millor".

L'acte d'arribada de la torxa que ha encès el peveter de la Seu d'Urgell s'ha clos en un ambient
festiu que ha comptat amb la participació del nombrós públic que ha acompanyat el foc i els
esportistes durant tot el recorregut.
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Els Special Olympics són un
dels esdeveniments espor-
tius més importants per a les
persones amb discapacitat
intel·lectual. Se celebren un
cop cada quatre anys, des
del 1988, i han tingut lloc pe-
riòdicament en terres catala-
nes. La d’aquest any és l’on-
zena edició, que es disputarà
a Andorra la Vella i a la Seu
d’Urgell des de demà dia 4
fins al 7 d’octubre sota el le-
ma: El millor és qui ho inten-

ta. Hi participen més de
1.500 esportistes procedents
de 15 països diferents. Un to-
tal de 1.239 esportistes són
catalans; 93, de l’Estat espa-
nyol, i 54, d’Andorra. La resta,
114, són esportistes de 13 de-
legacions diferents, entre les
quals hi ha Bèlgica, Dinamar-
ca, Finlàndia, Portugal i Ale-
manya.

La torxa dels Jocs Special
Olympics va iniciar el seu re-
corregut a Barcelona el di-
jous 20 de setembre i
aquests darrers dies ha con-
tinuat el seu recorregut fins a

la Seu d’Urgell. Demà es diri-
girà cap a Andorra la Vella, on
se celebrarà la festa inaugu-
ral. La presentació oficial va
ser el 18 de setembre passat
al Palau de la Generalitat, en-
capçalada pel president
Quim Torra, i a la qual van as-
sistir la cònsol d’Andorra la
Vella, Conxita Marsol, i l’alcal-
de de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla. En la presentació, la
presidenta de la Federació
ACELL d’esports per a perso-
nes amb discapacitat intel-
lectual, Marina Gómez, va ce-
lebrar que es doni visibilitat a

l’esport inclusiu i se’l posi al
centre de la societat.

El president de l’Special
Olympics Catalunya, Sergi
Grimau, va assenyalar que
aquests Jocs són més que
esport i va qüestionar la defi-
nició de normalitat: “Què és
ser normal? És esforçar-se i
superar-se un mateix, és
compartir, és no tenir preju-
dicis per aquells que no són
com jo, és celebrar fins i tot
les derrotes, és respectar les
normes i trencar-les quan
cal, és expressar el que sen-
tim lliurement en cada mo-

ment, ballar si sona la músi-
ca, riure si estem contents,
plorar si estem tristos i, so-
bretot, normal és ser feliç
amb el que ens ha donat la
vida. Aquesta és la normali-
tat que a mi m’ha ensenyat
Special Olympics”, va dir Ser-
gi Grimau, president dels
Special Olympics Catalunya.

En aquests Jocs el més
important no són les mar-
ques o els resultats. Les sè-
ries no superen les vuit per-
sones, o els vuit equips, i el
podi té igualment vuit llocs al
mateix nivell. Tots els espor-

tistes reben medalla, en què
destaquen les de primer, se-
gon i tercer lloc, i la resta de
competidors rebran la meda-
lla de participació.

La família, suport
fonamental
Les famílies són el suport
fonamental dels esportistes
i l’organització els facilitarà
el suport als Jocs oferint
allotjament, assistència a
l’acte inaugural i cloenda,
informació de les competi-
cions i guia. I més de 600
voluntaris ajudaran en tas-
ques logístiques, adminis-
tratives, informatives, foto-
gràfiques, en allotjament,
avituallament i acompanya-
ment a les delegacions, els
esportistes i en tasques a la
fira del lleure, entre d’altres.

L’exfutbolista del FC Bar-
celona Carles Puyol i la gim-
nasta Àngela Mora han es-
tat els protagonistes de luxe
de l’espot oficial dels Jocs
Special Olympics 2018. El
jugador de l’NBA Pau Gasol
també es va unir a la crida
del voluntariat.

a És l’esdeveniment esportiu i social més important per a tots els esportistes amb discapacitat intel·lectual
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Més Catalunya Jocs Special Olympics 2018 www.gencat.cat  

Arrenquen els Jocs Special
Olympics 2018, els Jocs
de la superació

Els voluntaris i els atletes ho tenen tot a punt per a l’esdeveniment que se celebra un cop cada quatre anys des del 1988. La presentació oficial dels Jocs es va fer el 18 de setembre passat al
Palau de la Generalitat i la torxa dels Jocs ha recorregut diverses ciutats catalanes com ara Girona, a baix a la dreta ■ REDACCIÓ

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generali-
tat desenvolupa actualment dos
projectes adreçats a infants
amb grau de discapacitat o de-
pendència reconeguts i a les se-
ves famílies.

Un és el programa Respir Estiu
és Teu, que posa a disposició
dels infants amb grau de disca-
pacitat o dependència recone-

Ajuts per a les famílies a l’estiu i els caps de setmana
gut fins a un màxim de 50 pla-
ces. Aquests nens i nenes s’in-
corporen en les estades de L’Es-
tiu és Teu, que es realitzen en al-
bergs propis de la Generalitat. El
Departament es fa càrrec tant
del cost de l’estada com del cost
que suposa la incorporació de
monitors addicionals.

Per altra banda, el segon pro-
grama és Caps de Setmana de

Respir en família per a aquelles fa-
mílies que tenen un infant menor
de 18 anys amb grau de discapa-
citat o grau de dependència re-
conegut. Aquestes famílies po-
den fer les seves prereserves en
albergs propis de la Generalitat i
poden disposar d’habitacions
amb bany, gaudint d’un des-
compte del 15% sobre el cost to-
tal de l’estada.

Discapacitat intel·lectual i esports
A Catalunya consten 57.547 persones amb discapacitat intel·lectual
(DI), de les quals més de 32.000 són ateses en centes especialitzats,
escoles d’educació especialitzada, centres de dia, centres residen-
cials o bé tenen ocupació laboral mitjançant els centres especials de
treball o serveis d’inserció. Són més de 10.000 els professionals que
es dediquen a l’atenció especialitzada.

D’aquestes persones amb DI, són nombroses i van en augment les
que practiquen esport regularment i que formen part activa de clubs
esportius, associacions, o des de l’esport escolar, i que arriben als
3.815 esportistes federats que participen en les competicions de la
Federació ACELL.
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Esportistes i polítics acompanyaran demà la torxa
dels Specials Olympics

Europa Andorra Català

A la tarda es donarà el tret de sortida amb la desfilada dels 1.500 participants i diverses actuacions
musicals al Poliesportiu d'Andorra

Talent jove i Jocs Special Olympics

Els Jocs Special Olympics

Actualitzada 03/10/2018 a les 14:05

Redacció

Andorra la Vella

Una trentena de personalitats relacionades amb el món de l'esport com Koldo Álvarez, Mimi
Gutiérrez, Joaquim "Purito" Rodríguez, i institucions com la Federació d'atletisme, la d'esquí, la de
bàsquet, Creu Roja, i Bombers d'Andorra, entre d'altres, acompanyaran als 22 esportistes que
participaran fent relleus demà amb la torxa olímpica dels Jocs Special Olympics. La flama sortirà
de l'Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell a les 10.30 i passarà per l'avinguda
d'Enclar, la de Santa Coloma, la Baixada del Molí, el carrer Prat de la Creu, Joan Maragall, Na
Maria Pla, el carrer de la Unió i l'avinguda Meritxell, per acabar al comú de la capital cap a les
12.30 hores.

A la tarda se celebrarà la cerimònia d'inauguració al Poliesportiu d'Andorra on hi haurà les
actuacions de Beth, Gisela, el Rock d'Encamp o el Cor dels Petits Cantors d'Andorra. Així mateix,
també hi seran presents el Nuc i la Bruna, les mascotes de l'esdeveniment i una desfilada dels
1.500 esportistes que participen en els Spècial Olympics. L'acte d'inauguració la durà a terme el
Copríncep episcopal Joan-Enric Vives, acompanyat pel president de la Generalitat, Quim Torra.

Etiquetes

Redacció



HANDBOL
ESPLUGUES I 
SANES VOLEN LA 
SEGONA VICTÒRIA

El Sant Esteve 
Sesrovires rep 
avui l’Esplugues 
(21.30h) en un 
partit avançat de 
la tercera jornada 
de 1ª Estatal. Els 
sesrovirencs han 
jugat un partit 
i l’han guanyat, 
mentre que els 
espluguins sumen 
una victòria i un 
empat. Els dos 
equips busquen el 
segon triomf.

ESPORT 
ADAPTAT
ELS JOCS MÉS 
ESPECIALS
Demà comencen 
els Jocs Special 
Olympics La Seu 
d’Urgell-Andorra 
la Vella. Uns jocs 
per a persones 
amb discapacitat 
intel•lectual. 
S’hi faran, ins 
diumenge, esports 
com atletisme, 
bàsquet, futbol 
sala, handbol, 
natació i tennis, 
entre d’altres. 

EXCURSIONISME
MATAGALLS- 
GRANOLLERS
Diumenge se 
celebrarà la 29ª 
edició de la prova 
amb un traçat de 
40 quilòmetres. 
La caminada 
començarà al 
Coll de Sant 
Marçal i acabarà 
al local de la AE 
Granollers després 
de passar pel cim 
del Matagalls, 
el Collformic, el 
Pla de la Calma, 
la Roca Centella i 
Cànoves.

ESPORT 
LOCAL

ů  El Cadí la Seu i l’Snatt’s 

Sant Adrià es juguen avui (19.30 

h) a Santa Coloma de Queralt 

(Tarragona) l’accés a la final de 

la Lliga Catalana Femenina de 

bàsquet. El guanyador del par-

tit s’enfrontarà a l’Spar CityLift 

Girona diumenge a Fontajau.  

Les últimes vuit finals les han 

disputat urgellenques i giro-

nines amb un balanç de 3 vic-

BÀSQUET Ź LLIGA CATALANA FEMENINA

Cadí i Snatt’s Sant Adrià 
volen jugar la final

tòries per a les lleidatanes i 

5 per al conjunt de Fontajau. 

L’Snatt’s Sant Adrià, que per 

segona temporada juga a la 

màxima categoria bàsquet fe-

mení, vol colar-se a la prim-

era final de la seva història.  

L’Uni espera rival i buscarà el seu 

setè títol, que el permetria igua-

lar en el palmarès l’Universitari 

de Barcelona.

L
a Divisió d’Honor Catala-

na Femenina de Rugbi co-

mença aquest dissabte 

amb vuit equips. Continuen els 

set del curs passat i s’hi incorpora 

el Lleida-Quebrantahuesos, una 

fusió entre l’INEF lleidatà i l’equip 

aragonès de la localitat de Po-

mar de Cinca, a uns 40 minuts de 

Lleida. Les del Segrià van aconse-

guir l’ascens i han unit forces amb 

l’equip d’Osca que buscava una 

Lliga més competitiva.

L’altra novetat destacada és que 

els equips ja no juguen una fase 

prèvia. Ara es comença la DHCF 

directament i la fase regular es ju-

ga a doble volta. Els quatre millors 

equips disputaran els playofs pel 

títol, a partit únic, a partir del mes 

de febrer i, com la passada tem-

porada, es podran seguir a través 

de La Xarxa. El sistema de compe-

tició també contempla que el ter-

cer classiicat s’enfrontarà amb el 

segon i el quart amb l’equip que 

acabi primer la lliga.  

La primera jornada del calenda-

ri enfrontarà el nouvingut Lleida-

Quebrantahuesos amb la Sant-

RUGBI Ź DIVISIÓ D’HONOR CATALANA FEMENINA

El rugbi femení atrau 
equips de fora de Catalunya

boiana a les instal•lacions de l’INEF 

lleidatà. Serà dissabte a les 16 ho-

res. A la mateixa hora al Camp Mu-

nicipal de Can Vinader de Castell-

defels, s’estrenarà el CRUC rebent 

el Sant Cugat. Ja al vespre es juga-

rà el derbi barceloní entre el BUC 

i el Gòtics a la Foixarda. Per diu-

menge quedarà l’enfrontament 

entre el GEiEG gironí i el CN Poble 

Nou a Palau Sacosta.

La temporada passada, el GEiEG 

va proclamar-se campió de lliga 

en derrotar amb autoritat el BUC 

en la inal jugada al Torrent de 

Llops de Martorell, un partit que es 

va poder seguir per les televisions 

locals. Els dos equips es tornaran 

a trobar a inals d’octubre a Barce-

lona en la quarta jornada de lliga.

Després d’aconseguir el títol, el 

GEiEG de Coral Vila va arribar a ju-

gar les fases d’ascens per tornar 

a l’elit, però l’equip castellà de El 

Salvador les va deixar fora de la i-

nal. Aquesta va ser la primera de-

rrota de les grupistes en tota la 

temporada.

El conjunt gironí va comptar en les 

seves iles amb la millor jugadora 

de la competició, la guixolenca Ju-

dith Vélez, que actualment es re-

cupera d’una lesió i no podrà jugar 

ins a inals d’any, i Coral Vila com 

a millor entrenadora.

El creixement per la pràctica del 

rugbi en els darrers anys i el rècord 

d’inscripcions d’equips que ha ex-

perimentat enguany la Federa-

ció Catalana, s’ha notat també en 

categoria femenina. A la Lliga de 

Sènior Femení, una per sota de la 

DHCF, s’hi han incorporat dos con-

junts més. Al grup A hi competirà 

el VPC Andorra, mentre que al B 

hi serà l’Shamrock mallorquí que 

compaginarà la lliga balear amb 

la catalana. Els partits com a local 

del Shamrock es jugaran al camp 

de la Foixarda.

El GEIEG, campió de DHCF la temporada 2017/18 // JAUME ANDREU

Equips d’Aragó, 
Andorra i 
Mallorca 
participen aquest 
any en Lligues 
catalanes

WATERPOLO 

La Copa Catalunya femenina, al GEiEG
Les instal•lacions gironines acolliran dissabte les dues 
semiinals. El gran favorit, l’Astralpool Sabadell, s’enfrontarà al 
Mediterrani, i en l’altra, a priori més igualada, La Sirena Mataró 
se les veurà amb el Sant Andreu. La inal es jugarà diumenge al 
migdia també a la piscina gironina.

MOTOR 

Calafat, a tot gas
Aquest proper diumenge 7 d’octubre, el circuit de l’Ametlla de 
Mar acull el Campionat Mediterrani de Velocitat que inclou el 
Campionat de Catalunya (Copa Honda i Rieju), el Campionat 
de Catalunya de Velocitat Clàssiques i la Copa Catalana de 
Promovelocitat.

LA XARXA

ů Lleida acull diumenge una 

de les proves amb més prestigi 

del món. El Down Town arriba a 

l’11ª edició i ho fa amb un impres-

sionant traçat que arrencarà a la 

Seu Vella, al costat del Castell del 

Rei, i finalitzarà a l’emblemàtic 

edifici del Montepio. Un recor-

regut explosiu que els millors rid-

ers completaran en menys de 2 

minuts, volant pels salts, escales 

CICLISME Ź DH URBÀ

Arriba el Down Town  
Ciutat de Lleida

i peralts en un circuit urbà d’un 

quilòmetre i mig.

El Down Town Ciutat de Lleida 

forma part del calendari interna-

cional de DH i dona punts UCI als 

millors corredors. A més puntua 

per la Copa Catalana Down Ur-

ban. L’any passat, el brasiler Wa-

llace Miranda va ser el més ràpid 

i en categoria femenina es va im-

posar la gallega Rosi Martínez.

46 SPORT TOTAL MIÉRCOLES 3
OCTUBRE 2018
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HOCKEY 3 RESULTS

Andorra HC managed to tie three 
home games this Saturday against 
Igualada’s reserve team, one of the 
most powerful teams in the cate-
gory. However, the Tricolor team 
is located in the bottom of the ta-
ble waiting to achieve the results 
of the well-deserved work and after 
having had to compete against the 
toughest rivals of the category in 
the first days. «We are happy with 
the result being that the rival was 
seen as the leader of the group» as-
sured the tricolor technician Ro-
ger Corral. «They were the favorite 
from the beginning, but we fought 
until the very end» he adds. «It was 
very even» he emphasized. Regar-
ding the situation in the league, 
he considered that he was «anecdo-
tal.» «We have two games that we 
have not lost, they are two points 
and we just started» he stated. 

Sunday they play in Reus 
against their reserve team hoping 
to keep on adding points. «We have 
to continue with this work menta-
lity if we want to win, it will not be 
easy but we may surprise them» he 
concluded. H 

Andorra 
draws against 
Igualada’s 
reserve team 

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

The second edition of the GAES Cata-
lunya Bike Race shifted by XTR ended 
with a spectacular, fast, explosive, in-
tense and very exciting final stage. 
The race was 30km long and was held 
in La Molina. It was a race in which 
Sergio Mantecón (Trek Factory Ra-
cing) with a time of 1:32:13 and Clàu-
dia Galicia (Megamo) in 2:01:38 do-
minated from the beginning. «It’s an 
objective thats been completed, sin-
ce I’ve done a perfect race. I have en-
joyed the tours and the great atmosp-
here, I have also made three victori-
es in three stages» said Mantecón. «I 
am confident and feeling healthy, sin-
ce I have come back in the best possi-
ble way with a good level after a very 
bad injury I had last season. I am plea-
sed and I have to congratulate the or-
ganization for this great event»he ad-
ded.  «It got a bit hard on the climbs, 
but I had a good pace because I had a 
margin and wanted to enjoy the last 
stage and my last race of the season. 

Mantecón and Galicia 
win the Catalan Bike 
Race shifted by XTR
Mantecón comes first with a time of 1:32:13 and 
Galicia third (2:01:38) but wins the overall classifcation 

CYCLING 3 BTT

EL PERIÒDIC
ALP 

I’ve had a great time, it’s a more than 
fulfilled goal despite finishing third 
in this stage, I did not expect to end 
the season like this, so I can not ask 
for more» said Galicia for her part. «It 
has been a tough stage, which I have 
not been able to dominate as much as 
the other two days and in which Nata-
lia Fischer and Mercè Pacios were fig-
hting for the general classification», 
concluded the cyclist. The race was 
attended by resident MotoGP driver 
Aleix Espargaró. H

CBR 

33 Clàudia Galicia during the race. 

CAVA

33 Athletes running along Salou avenue in the last 10K Valls d’Andorra. 

@PeriodicAND

A 
ndorra has remained wit-
hout an emblematic race, 
the 10K Valls d’Andorra, a 
test that would have reac-

hed its 13th edition this October and 
had hundreds of participating athle-
tes. After the low satisfaction achie-
ved by its organizer in the last editi-
on, the Valls d’Andorra Athletics Club 
has decided to put an end to it. In the 
last edition, the race went through a 
five-kilometer circuit with one or two 
laps depending on the  race, starting 
at the Estadi Comunal, , continuing 
along the Prada Motxilla street and 
going down Santa Coloma Avenue to 
the Fire Brigade and going back up 
gain finishing in the same place. 

As the club explains, «they pre-
fer not to do it» because the safety of 
the participants can not be guaran-
teed, since they do not let them cut 
through the road. «The race was to 
pass through the center of Andorra 
and the national motorway and cau-
sed many problems» explained the 
president of CAVA, Anna Parramon 
in EL PERIODIC. «The comú have told 
us they have complaints from neigh-
bors» she said. «We want to make an 
agile and safe race and it would be bo-
ring to run around doing countless 
laps in the same circuit» she said. 

The Valls race is cancelled 
due to traffic problems

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA 

«The traffic service were really nice 
to us in the last edition but the vehi-
cles do not have to stop, they must be 
diverted» she said. She also denoun-
ced that the «comú of Andorra la Vella 
» «is not prepared to cut roads» and ex-
plained that given the situation, the 
Principality of Andorra Miting will 
be held this year at the Estadi Comu-
nal and the Cros Internacional de les 
Valls at the Borda Mateu. According 
to Parramon, «they told us that we 
could run along the side of the river, 
but when you bring many athletes, it 
is very uncomfortable.» She thinks it 
is a shame to «lose such a popular ra-

ce» but «they have not given us faciliti-
es» she said.«They did not convince us, 
the athletes did not like it and it was 
not safe, and therefore, we can not 
risk it»she insisted. According to com-
ments, «the only alternative that they 
gave us was to go along the river.»On 
the other hand, Parramon explained 
that the last edition «they already 
wanted to cancel it because it coinci-
ded with the bridge», but «with dialo-
gue, we managed to not close it and 
celebrate it». Also, the Cursa Nocturna 
was canceled due to road  works. «It is 
not safe to have 800 athletes running 
there» Parramon said. H

MARICEL BLANCH  

33 Conxita Marsol and Olga Gelabert at the Palau de Congressos. 

The Joan Alay Sports Centre is a 
doubtful venue for the Special Olym-
pic Games. This was going to be the 
stage for the handball competition 
but the water damaged the floor last 
Saturday. «This morning there was 
a meeting to see if it could be resol-
ved on Friday, there was a rise in the 
river and it was flooded, now we are 
working on a plan B», commented 
the minister of Culture, Youth and 
Sports, Olga Gelabert. In addition, 
the training of the first team of Mo-
raBanc was to be held tomorrow be-
fore playing the two games of the 
Endesa League this week. This news 
came out after the press conferen-
ce of the Special Olympics, which 
also explained that tomorrow the 
torch will travel to Andorra la Vella 
and where the Andorra Sports Cen-
ter will  organize the opening cere-

Joan Alay may not be ready 
for the Special Olympics 

mony of the Special Olympics Ga-
mes, which will feature music and 
entertainment, with performances, 
among others, by Beth, Gisela, cor 
Rock d’Encamp or the Cor dels Pe-
tits Cantors and the parade of the 
1,500 athletes participating in the 
Games. The event will be attended 
by numerous authorities such as the 
President of Catalonia Quim Torra 
and the archbishop Joan-Enric Vi-
ves, who will officially open the Ga-
mes. The event will be presented by 
Andorran Marc de las Heras and by 
the Catalan Marta Bayarri. On the 
other hand, most of the 1,500 ath-
letes come from Catalonia, inclu-
ding fifty participants from Andor-
ra. But it should be noted that a hun-
dred will come from other points in 
Spain, and there will be more than 
120 from international delegati-
ons such as Belgium, Monaco, Den-
mark, Germany and Italy. H 

EL PERIÒDIC 
ANDORRA LA VELLA

ATHLETICS 3 REFUSAL TO ORGANIZE POPULAR RACE SPECIAL OLYMPICS 3 NEW EDITION

Organizer believes a new route would not be approved by Catalan Federation

Gelabert receives the Andorran team

ANDORRA LA VELLA 3The Minister of Culture, Youth and Sports, Olga Gela-
bert and Sports Secretary of State, Jordi Beal, received the athletes who 
will participate in the Youth Olympic Games held in Buenos Aires. 

De la Casa proclaimed 
champion of Spain

VPC defeatTrebeenne 
with a great win (63-0)

RALLY 3In the 33rd Pujada a la Santa 
Gerard de la Casa (Subaru Impreza - 
Baporo Motorsport) was proclaimed 
Spanish Mountain Tourism Cham-
pion, in category three. Edgar Mon-
tellà (Speed Car GT) achieved third 
place in category two (CM-Promoti-
on) after scoring a great time. 

RUGBY 3VPC Andorra showed no 
mercy against Trebenne, a team 
that got beaten  63 - 0. The Andorrans 
humiliated the rival with new tests 
and added five magnificent points 
that catapulted them into third pla-
ce of the league table. A good sign for 
a  possible future promotion. 

MARICEL BLANCH

briefs
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Una 'center' amb sentit social per al Cadí

Europa Espanya Català

?Merritt Hempe, la nova pivot urgellenca, va tenir un pes important en els serveis comunitaris de la
universitat i sempre ha estat lligada als Special Olympics de la ciutat on va néixer, Fredericksburg

Merritt Hempe en l'entrenament de dilluns del Cadí la Seu

T. S.

Si ho hagués fet expressament, Merritt Hempe no hauria triat millor setmana per aterrar a la Seu
d'Urgell. El nou sostre del Cadí ha estat sempre vinculada al programa basquetbolista dels Special
Olympics a la seva ciutat natal, a Fredericksburg, a l'estat americà de Virgínia. La pivot de 24 anys
comença a fer vida a la capital de l'Alt Urgell just els mateixos dies que la ciutat i Andorra són
l'escenari d'una competició que acollirà 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual.

D'acabar de convèncer-la perquè acceptés l'oferta de Cadí se'n va encarregar, en part, Schacobia
Barbee. Merritt Hempe, la nova center de l'equip urgellenc, va coincidir amb l'exjugadora del
Mann-Filter, ara a Càceres, a la Universitat de Geòrgia. Hempe espera que el seu pas per la Lliga
Femenina li permeti aprendre com ho ha fet a Alemanya i Rússia en les seves dues primeres
temporades com a professional.

Nascuda a final de juliol del 1994, els seus 191 centímetres no van passar desapercebuts ni a
l'institut ni a la universitat. Encara que després del seu cicle a Stafford ( high school) semblava que
els seus passos universitaris els faria a Virgínia, la sortida d'aquella universitat d'un dels seus
tècnics més apreciats (Debbie Ryan) i una beca de Geòrgia la van portar cap a aquest darrer
centre universitari. I després de quatre anys amb un bon bagatge esportiu i social i un notable èxit
en els estudis (negocis, màrqueting), Merritt Hempe va iniciar la seva aventura de bàsquet a
Alemanya

La lliga russa

L'última temporada l'ha viscut a la lliga russa, en la sempre llunyana Kazan (amb el Kazanochka).
«Després de jugar contra algunes de les millors centers del món l'any passat a Rússia, crec que
estic preparada per a aquest repte». I aquest no és altre que ajudar el Cadí la Seu al màxim i ser
referent en una lliga tan dura com l'espa-nyola. «No sabia gran cosa ni de la ciutat (la Seu) ni
sobre l'equip (Cadí), però sí que sabia que Espanya és una bona lliga», afirma la jugadora
americana.

Acabat l'últim curs esportiu a Rússia, la pivot americana va estar participant com a entrenadora
ajudant en un equip de noies de 17 anys i es va estar preparant per poder rebre una oferta que la
convencés. «Vaig canviar a l'agost d'agència de representació, i encara que tenia ofertes, també
tenia clar que havia d'esperar fins que sortís la correcta». I aquesta, cal creure, li va arriba amb
l'oportunitat que li brindava el Sedis Bàsquet després de tallar la també americana Cassie Oursler.
«Com a jugadora, treballo dur i m'agrada jugar d'esquena a la cistella. Vaig al rebot i defenso
intensament. Intento fer a cada moment allò que necessita l'equip» diu Hempe.

El seu sentit social, solidari, també la porta a desenvolupar altres tasques no menys importants. «A
la universitat estava molt involucrada en el servei comunitari i sempre he estat vinculada al
programa basquetbolista dels Special Olympics de la meva ciutat». Casualitat o no, aquesta
setmana, la Seu i Andorra esdevenen la capital d'una competició que acollirà esportistes de quinze
països diferents.
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La Seu d'Urgell rep la torxa dels Jocs Special
Olympics

Europa Espanya Català

La torxa dels Jocs Special Olympics arriba a la Seu d'Urgell després de passar per Barcelona i
recórrer diferents ciutats d'arreu de Catalunya . Està previst que la flama olímpica entri aquest
dimecres (18.00 hores) en piragua pel canal d'aigües tranquil·les en mans de la palista urgellenca
Núria Vilarrubla i un esportista dels Specials.

Entre diferents esportistes del Taller Claror i Sedis Airam, la torxa seguirà el seu recorregut per les
escales dels Voluntaris Olímpics fins arribar a la plaça Soldevila, el segon punt de canvi de
rellevistes. L'Ajuntament suposarà el punt final de la flama, que serà rebuda per l'alcalde de la
Seu, Albert Batalla, i altres autoritats.

L'últim rellevista serà l'encarregat d'encendre el peveter olímpic, abans de projectar-se un vídeo on
diferents esportistes i personalitats parlaran del lema d'aquests Jocs: 'El millor és qui ho intenta'. El
foc olímpic dormirà a la Seu d'Urgell esperant marxar, l'endemà, cap a Andorra la Vella i
protagonitzar la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la
Vella.

Els Jocs Special Olympics s'inauguraran aquest dijous al pavelló poliesportiu d'Andorra la Vella
(18.30 hores). L'acte es podrà seguir en directe per Esport3.
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes
durant els Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

Més d'una vintena dels 1.500 participants a l'esdeveniment esportiu provenen de clubs de la
capital alturgellenca

Usuaris del Taller Claror que competiran a les proves d'atletisme

acn

La celebració dels Jocs Special Olympics 2018, que es duran a terme entre el 4 i el 7 d'octubre a
la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, repercutirà positivament sobre l'activitat econòmica de la capital
alturgellenca, ja que d'entre 600 i 700 esportistes, a més de les persones que els acompanyin,
s'allotjaran en diferents establiments hotelers de la ciutat durant els dies de competició. La
voluntat, però, és que l'esdeveniment esportiu serveixi per deixar una "petjada social" al territori,
segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Del total de 1.500 participants
previstos, més d'una vintena provenen de clubs de la capital alturgellenca, com són el Taller Claror
i el Sedis Airam.

Els usuaris del Taller Claror encaren amb nervis i il·lusió l'imminent celebració dels Jocs Special
Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, que començaran aquest dijous i s'allargaran fins
diumenge. La pràctica d'exercici físic que es duu a terme al centre, que habitualment ocupa una
tercera part del temps que es dedica a les activitats, s'ha intensificat durant els dies previs a
l'esdeveniment esportiu, en el qual hi participaran vuit persones a la competició d'atletisme i vuit
més a la de petanca. A més, de la capital alturgellenca també hi prendrà part un equip de bàsquet
del Sedis Airam.

La delegada d'esports i entrenadora del club del Taller Claror, Maite Ferrer, veu la pràctica
d'activitat física com una "eina per desinhibir-se" i ressalta la importància que té per a les persones
amb discapacitat intel·lectual que acudeixen regularment a l'equipament, tant des del punt de vista
físic com psicològic. A més, ha destacat la seva funció de socialització, que es veurà potenciada
en el marc dels Special Olympics ja que, ha dit, és una oportunitat per a què els usuaris
"interactuïn amb gent d'altres centres".

A banda dels entrenaments programats per a les persones que hi prendran part en les
competicions, des de l'equipament s'ha posat en valor la tasca que suposa acollir i organitzar un
esdeveniment d'aquest tipus. Així, el conjunt dels usuaris del Taller Claror han participat en la
difusió dels Jocs i en els darrers dies han elaborat i publicat una entrada al seu bloc, activitat que
forma part de la seva rutina al centre, com ho és també la jardineria o la venda de mobles de
segona mà, entre d'altres.

Un dels usuaris de l'equipament, Gabriel Garcia, explica que fa molts anys que juga a la petanca i
que li "agrada molt" participar en els Special Olympics, tot i que també reconeix que sol posar-se
"una mica nerviós" quan arriba l'esdeveniment. Mentre, Marcos Vilchez, que entrena aquests dies
abans de competir en les proves d'atletisme hi veu molts beneficis a la pràctica d'activitat física:
"S'ha d'estar en moviment perquè sinó et quedes aixafat", afirma.

Esdeveniment amb "petjada social"

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, destaca l'oportunitat que suposa per la ciutat acollir,
juntament amb Andorra la Vella, la celebració dels Jocs Special Olympics 2018. En aquest sentit,
ha afirmat que, més enllà de ser un important esdeveniment esportiu, la voluntat és que aquest



deixi una "petjada social". També ha explicat que a la part baixa del Passeig Joan Brudieu
s'instal·larà una zona 'village' on es duran a terme diverses activitats de socialització i que servirà,
ha dit, de punt de trobada entre els esportistes i les persones que vulguin visitar-los.

Els esportistes que competeixin a la Seu d'Urgell, que seran més de 600, s'allotjaran en
establiments hotelers de la ciutat, juntament amb les persones que els acompanyin. A més, dins
l'organització de la part dels Jocs que es durà a terme a la capital alturgellenca s'han integrat uns
600 voluntaris, els quals s'ocuparan de la part logística de l'esdeveniment esportiu. Des de dijous i
fins al diumenge, un total de 1.500 esportistes prendran part dels Special Olympics. Tot i que la
gran majoria són de Catalunya, 95 provenen de la resta de l'estat espanyol, 48 més d'Andorra i
122 d'altres països.



POLIDEPORTIVO  Juegos

La llama de la superación
Una plaza Paeria hasta la bandera recibe la antorcha de los 
SヮWIｷ;ﾉ Oﾉ┞ﾏヮｷIゲが ケ┌W デWﾐSヴ=ﾐ ヱΒン SWヮﾗヴピゲデ;ゲ SW LﾉWｷS;
Lleida
REDACCIÓN

La antorcha de los Juegos Spe-

cial Olympics llegó ayer a la ciu-

S;S SW LﾉWｷS; Wﾐ ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ gWゲデ; 
preparada por los organizadores, 

ﾃ┌ﾐデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; P;Wヴｷ;が ﾉ;ゲ WﾐピS;SWゲ 
y los clubes. A las 18.15h la an-

torcha salió de la Seu Vella des-

pués del recibimiento del paer 

en cap Félix Larrosa. En Sr. Postu 

fue uno de los relevistas, así co-

ﾏﾗ Wﾉ ﾃ┌ｪ;Sﾗヴ SWﾉ LﾉWｷS; Eゲヮﾗヴピ┌ 
AﾉW┝ AﾉHｷゲデWｪｷく Eﾉ ┎ﾉピﾏﾗ ヴWﾉW┗ﾗ 
contó con el acompañamiento 

de Miki Feliu, capitán del Força 

Lleida, protagonizando una en-

デヴ;S; Wﾏﾗピ┗; Wﾐ ┌ﾐ ヮ;ゲｷﾉﾉﾗ ケ┌W 
se formó en la plaza de la Paeria, 

llena a rebosar. Tras el encendi-

do del pebetero, Sergi Grimau, 

presidente de Special Olympics 

Catalunya, tomó la palabra pa-

ra reivindicar la importancia del 

territorio leridano y el talento de 

Lleida. Destacó la importancia 

del deporte inclusivo para cam-

biar las miradas de la sociedad. 

LﾉWｷS; Iﾗﾐデ;ヴ= Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;-

Iｷﾙﾐ SW ﾏ=ゲ SW ヱΒン SWヮﾗヴピゲデ;ゲ 
con discapacidad intelectual. La 

Seu d’Urgell recibirá hoy la llama. FOTO: T. A. / Eﾉ ﾃ┌ｪ;Sﾗヴ SWﾉ FﾗヴN; LﾉWｷS; Mｷﾆｷ FWﾉｷ┌ ﾉﾉW┗ﾙ Wﾉ ┎ﾉピﾏﾗ ヴWﾉW┗ﾗ

David Silva sella en 
el m.87 la primera 
victoria del City
Un gol de David Silva en el minu-

デﾗ ΒΑ ヮWヴﾏｷピﾙ ;ﾉ M;ﾐIｴWゲデWヴ Cｷデ┞ 
lograr ayer su primera victoria en 

la presente edición de la Liga de 

Campeones al ganar por 1-2 al 

HﾗdWﾐｴWｷﾏ Wﾐ ┌ﾐ ヮ;ヴピSﾗ Wﾐ ケ┌W 
Wﾉ Wケ┌ｷヮﾗ ｷﾐｪﾉYゲが ヮWゲW ; WﾏヮW┣;ヴ 
ヮWヴSｷWﾐSﾗが a┌W Wﾉ ケ┌W ﾉﾉW┗ﾙ ヮWヴ-
ﾏ;ﾐWﾐデWﾏWﾐデW ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗;く

Eﾉ HﾗdWﾐｴWｷﾏ ゲW ヮ┌ゲﾗ Wﾐ ┗Wﾐ-

taja cuando solo se habían juga-

do 45 segundos, con un gol del 

francés Ishac Belfodil a pase de 

K;ヴｷﾏ DWﾏｷヴH;┞が ケ┌W ;ヮヴﾗ┗WIｴﾙ 
un momento de mala colocación 

de la defensa del City para poner 

el balón en el área. Tras encajar el 

ｪﾗﾉヮWが Wﾉ Cｷデ┞ ;ゲ┌ﾏｷﾙ ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; 
y empezó a generar aproximacio-

ﾐWゲ ;ﾉ =ヴW; SWﾉ HﾗdWﾐｴWｷﾏく Aゲｹが 
en el minuto 8 llegó el empate, 

ﾗHヴ; SWﾉ ;ヴｪWﾐピﾐﾗ SWヴｪｷﾗ Aｪ┑Wヴﾗく 
La jugada la inició el español Da-

vid Silva con un pase al área a Le-

ヴﾗ┞ S;ﾐYが ケ┌W ヴWIｷHｷﾙ ﾉ; ヮWﾉﾗデ; ┌ﾐ 
ヮﾗIﾗ ヴWIﾉｷﾐ;Sﾗ ｴ;Iｷ; ﾉ; ｷ┣ケ┌ｷWヴS;く 
S;ﾐY ;aヴﾗﾐデﾙ ;ﾉ ﾏWデ; SWﾉ HﾗdWﾐ-

heim, Oliver Baumann, y cuando 

éste intentaba cerrar el primer 

poste, tocó al balón al centro pa-

ヴ; ケ┌W K┌ﾐ Aｪ┑Wヴﾗ SWgﾐｷWヴ;く Tヴ;ゲ 
el empate, el City tomó el control 

┞ ﾏ;ヴIﾙ Wﾉ ヴｷデﾏﾗ SW ┌ﾐ ヮ;ヴピSﾗが 
pero Silva no marcó hasta el 87’. FOTO: A. B. (EFE) / Eﾉ WﾐデヴWﾐ;Sﾗヴ I;デ;ﾉ=ﾐが PWヮ G┌;ヴSｷﾗﾉ;が S;ﾐSﾗ ｷﾐSｷI;IｷﾗﾐWゲ ;┞Wヴ Wﾐ AﾉWﾏ;ﾐｷ;

FÚTBOL  Liga de Campeones

FOTO: T. A. / N┌ﾏWヴﾗゲﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗ ゲｷｪ┌ｷﾙ ﾉ; ﾉﾉWｪ;S; SW ﾉ; ;ﾐデﾗヴIｴ;

FOTO: Tony Alcántara / Eﾉ ヮヴWゲｷSWﾐデW SW SヮWIｷ;ﾉ Oﾉ┞ﾏヮｷIゲが SWヴｪｷ Gヴｷﾏ;┌
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i
els seus acompanyants durant la celebració dels
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

ACN La Seu d'Urgell.-La celebració dels Jocs Special Olympics 2018, que es duran a terme entre
el 4 i el 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, repercutirà positivament sobre l'activitat
econòmica de la capital alturgellenca, ja que d'entre 600 i 700 esportistes, a més de les persones
que els acompanyin, s'allotjaran en diferents establiments hotelers de la ciutat durant els dies de
competició. La voluntat, però, és que l'esdeveniment esportiu serveixi per deixar una "petjada
social" al territori, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Del total de 1.500
participants previstos, més d'una vintena provenen de clubs de la capital alturgellenca, com són el
Taller Claror i el Sedis Airam.

Els usuaris del Taller Claror encaren amb nervis i il·lusió l'imminent celebració dels Jocs Special
Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, que començaran aquest dijous i s'allargaran fins
diumenge. La pràctica d'exercici físic que es duu a terme al centre, que habitualment ocupa una
tercera part del temps que es dedica a les activitats, s'ha intensificat durant els dies previs a
l'esdeveniment esportiu, en el qual hi participaran vuit persones a la competició d'atletisme i vuit
més a la de petanca. A més, de la capital alturgellenca també hi prendrà part un equip de bàsquet
del Sedis Airam.La delegada d'esports i entrenadora del club del Taller Claror, Maite Ferrer, veu la
pràctica d'activitat física com una "eina per desinhibir-se" i ressalta la importància que té per a les
persones amb discapacitat intel·lectual que acudeixen regularment a l'equipament, tant des del
punt de vista físic com psicològic. A més, ha destacat la seva funció de socialització, que es veurà
potenciada en el marc dels Special Olympics ja que, ha dit, és una oportunitat per a què els
usuaris "interactuïn amb gent d'altres centres".A banda dels entrenaments programats per a les
persones que hi prendran part en les competicions, des de l'equipament s'ha posat en valor la
tasca que suposa acollir i organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Així, el conjunt dels usuaris
del Taller Claror han participat en la difusió dels Jocs i en els darrers dies han elaborat i publicat
una entrada al seu bloc, activitat que forma part de la seva rutina al centre, com ho és també la
jardineria o la venda de mobles de segona mà, entre d'altres.Un dels usuaris de l'equipament,
Gabriel Garcia, explica que fa molts anys que juga a la petanca i que li "agrada molt" participar en
els Special Olympics, tot i que també reconeix que sol posar-se "una mica nerviós" quan arriba
l'esdeveniment. Mentre, Marcos Vilchez, que entrena aquests dies abans de competir en les
proves d'atletisme hi veu molts beneficis a la pràctica d'activitat física: "S'ha d'estar en moviment
perquè sinó et quedes aixafat", afirma.Esdeveniment amb "petjada social"L'alcalde de la Seu
d'Urgell, Albert Batalla, destaca l'oportunitat que suposa per la ciutat acollir, juntament amb
Andorra la Vella, la celebració dels Jocs Special Olympics 2018. En aquest sentit, ha afirmat que,
més enllà de ser un important esdeveniment esportiu, la voluntat és que aquest deixi una "petjada
social". També ha explicat que a la part baixa del Passeig Joan Brudieu s'instal·larà una zona
'village' on es duran a terme diverses activitats de socialització i que servirà, ha dit, de punt de
trobada entre els esportistes i les persones que vulguin visitar-los.Els esportistes que competeixin
a la Seu d'Urgell, que seran més de 600, s'allotjaran en establiments hotelers de la ciutat,
juntament amb les persones que els acompanyin. A més, dins l'organització de la part dels Jocs
que es durà a terme a la capital alturgellenca s'han integrat uns 600 voluntaris, els quals
s'ocuparan de la part logística de l'esdeveniment esportiu. Des de dijous i fins al diumenge, un total



de 1.500 esportistes prendran part dels Special Olympics. Tot i que la gran majoria són de
Catalunya, 95 provenen de la resta de l'estat espanyol, 48 més d'Andorra i 122 d'altres països.
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XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ Lleida va tornar a bol-
car-se ahir amb els Jocs Special 
Olympics com fa trenta anys, 
quan el 1988 va ser la seu de la 
primera edició d’aquesta com-
petició per a discapacitats intel-
lectuals. La flama olímpica que 
va partir el dia 20 de setembre 
passat de Barcelona va arribar 
ahir a la tarda a la Seu Vella, des 
d’on va arrancar, amb una mica 
de retard, un recorregut fins a 
la plaça Paeria, on es va fer la 
festa final.

Esportistes dels Special (Mar-
ta Jové, Víctor Raya, Víctor Vis-
caralosaga, Judit Álvarez, Lo-
renzo Campos, Néstor Báez, 
Dani Manso, Andrea Sanfeliu i 
Mario Soler) van compartir els 
relleus amb jugadors i jugadores 
dels principals clubs de Lleida i 
província, si bé la primera posta 
la va cobrir el Sr. Postu. El van 
seguir Javier Alegre (Handbol 
Pardinyes), Raúl Fernández 
(Llista), Jenny Nana i Vicky 
Alférez (Associació Lleidata-
na), Blanca Rosell (Club Bàsquet 
Lleida), Jordi Latorre (CTT Bor-
ges), Pep Castarlenas (CE Ekke), 
Álex Albístegui (Lleida Espor-
tiu) i Miki Feliu (Força Lleida), 
que va ser l’encarregat de co-
brir l’últim tram, travessant un 
passadís humà de desenes de 
persones fins al peveter, situat 
davant de la Paeria.

En els parlaments, el presi-
dent de Special Olympics, 
l’exbasquetbolista Sergi Gri-
mau, va destacar el missatge 
que porta intrínsec l’eslògan 
d’aquesta edició, El millor és 
qui ho intenta. 

“Aquests Jocs tenen dos ob-
jectius. El benestar dels espor-
tistes, que s’ho passin bé com-
petint, i la normalització, per-

La flama més ‘Special’
La torxa dels Jocs Special Olympics va recórrer ahir el centre de Lleida escortada per centenars de 
persones || Avui arriba a la Seu, que és una de les seus, i la competició arranca demà

ESPORT ADAPTAT JOCS SPECIAL OLYMPICS

Mario Soler i Miki Feliu van ser els encarregats de cobrir l’últim relleu de la torxa i d’encendre el peveter.

ITMAR FABREGAT

ITMAR FABREGAT

El recorregut de la torxa dels Jocs va començar a la Seu Vella.

què quan fem esport tots som 
iguals”, va afirmar.

La torxa s’estarà a Lleida fins 
avui, quan viatjarà cap a la Seu 
d’Urgell, on recorrerà el cen-
tre de la ciutat abans que de-
mà dijous els Jocs s’inaugurin a 
Andorra la Vella, on es donarà 
el tret de sortida a tres dies de 
competició amb 1.500 espor-
tistes de més d’una dotzena de 
països.

ITMAR FABREGAT

L’alcalde Larrosa entrega la torxa a la primera rellevista.
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XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ Lleida volvió a volcar-
se ayer con los Jocs Special 
Olympics como hace 30 años, 
cuando en 1988 fue la sede de 
la primera edición de esta com-
petición para discapacitados in-
telectuales. La llama olímpica 
que partió el pasado día 20 de 
septiembre de Barcelona llegó 
ayer por la tarde a la Seu Vella, 
desde donde arrancó, con algo 
de retraso, un recorrido hasta 
la plaza Paeria, donde se hizo 
la fiesta final. 

Deportistas de los Special 
(Marta Jové, Víctor Raya, Víctor 
Viscaralosaga, Judit Álvarez, 
Lorenzo Campos, Néstor Báez, 
Dani Manso, Andrea Sanfeliu y 
Mario Soler) compartieron los 
relevos con jugadores y juga-
doras de los principales clubes 
de Lleida y provincia, si bien la 
primera posta la cubrió el Sr. 
Postu. Le siguieron Javier Ale-
gre (Handbol Pardinyes), Raúl 
Fernández (Llista), Jenny Na-
na y Vicky Alférez (Associació 
Lleidatana), Blanca Rosell (Club 
Bàsquet Lleida), Jordi Latorre 
(CTT Borges), Pep Castarlenas 
(CE Ekke), Álex Albístegui 
(Lleida Esportiu) y Miki Feliu 
(Força Lleida), que fue el encar-
gado de cubrir el último tramo, 
atravesando un pasillo humano 
de decenas de personas hasta 
el pebetero, situado frente a la 
Paeria.

En los parlamentos, el presi-
dente de Special Olympics, el 
exbaloncestista Sergi Grimau, 
destacó el mensaje que lleva in-
trínseco el eslogan de esta edi-
ción, El millor és qui ho intenta. 
“Estos Jocs tienen dos objetivos. 
El bienestar de los deportistas, 
que se lo pasen bien compitien-
do, y la normalización, porque 

La llama más ‘Special’ 
La antorcha de los Jocs Special Olympics recorrió ayer el centro de Lleida escoltada por centenares 
de personas || Hoy llega a La Seu, que es una de las sedes, y la competición arranca mañana

DEPORTE ADAPTADO JOCS SPECIAL OLYMPICS

Mario Soler y Miki Feliu fueron los encargados de cubrir el último relevo de la antorcha y de encender el pebetero.

ITMAR FABREGAT

ITMAR FABREGAT

El recorrido de la antorcha de los Jocs comenzó en la Seu Vella.

cuando hacemos deporte todos 
somos iguales”, afirmó. 

La antorcha permanecerá en 
Lleida hasta hoy, cuando viajará 
hacia La Seu d’Urgell, donde 
recorrerá el centro de la ciudad 
antes de que mañana jueves los 
Jocs se inauguren en Andorra la 
Vella, donde se dará el pistoleta-
zo de salida a tres días de com-
petición con 1.500 deportistas 
de más de una docena de países.

ITMAR FABREGAT

El alcalde Fèlix Larrosa entrega la antorcha a la primera relevista.
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Carles Puyol: retirado del fútbol, pero no del
deporte

Europa Espanya Espanyol

Actualizado: 3 octubre 2018 - 12:24 CEST

Carles Puyol siempre ha hecho gala de una especial preocupación por cuidarse . Más allá de las
lesiones propias de su profesión y que a la postre le obligaron al colgar las botas , el ex futbolista
de Pobla de Segur , que actualmente tiene 40 años , siempre ha dado muestras de tener una
excelente preparación física y en la actualidad sigue entrenando como si le fuera la vida en ello .
No para.

Cuatro años después de su retirada , el mítico capitán del Barça, que alcanzó los 100 partidos
como internacional con la selección española, no ha dejado de experimentar y disfrutar con el
deporte . A lo largo de todo este tiempo, Puyol ha matado el gusanillo con actividades alejadas del
fútbol y otras no tanto que, en muchas ocasiones, perseguían un fin solidario o relacionado con el
fomento de hábitos saludables . Retirado del fúbol, pero no del deporte:

Running Como si de una pretemporada se tratase , el que fuera defensa imprescindible para todos
sus entrenadores y equipos, sigue disfrutando del running cada vez que tiene la ocasión y
habitualmente se le puede ver poniéndose a punto.

Pádel Una de sus aficiones favoritas que no duda en practicar siempre que puede con ex
compañeros de profesión como Fransceco Totti , que también se retiró hace poco más de un año,
o con algunos futbolistas del Barça como Busquets, Piqué o Jordi Alba . También con su
inseparable amigo Xavi Hernández .

Boxeo (de aquella manera) Sí. Carles Puyol también ha hecho sus pinitos golpeando el saco para
liberar el estrés , pero su técnica dista mucho de estar depurada y no se sabe muy bien quién se
impone en ese combate desigual.

Teqball El exfutblista catalán también ha probado suerte con el teqball, una modalidad deportiva
que se practica sobre una mesa similar a la de pin pon aunque curvada. "Fantástica experiencia
con teqball, un deporte muy completo con el que se pueden entrenar aspectos técnicos del juego y
pasarlo bien a la vez. Partidas rápidas y muy competitivas. Muy recomendable tanto para los
jóvenes que empiezan como para los profesionales" , asegura.

Deportes acuáticos En más de una ocasión se ha podido ver a Puyol disfrutando del mar y de los
deportes acuáticos, solo o en compañía de su pareja, Vanesa Lorenzo , y prefereiblemente en
Ibiza o en Formentera donde el catalán acude con cierta frecuencia.

Yoga Conviviendo con una experta en la materia como Vanesa Lorenzo, autora del libro 'Yoga: un
estilo de vida', era cuestión de tiempo que Carles Puyol se aficionara al yoga y lo practicara en
pareja. Hay que aprovechar cuando tienes a la profesora tan cerca.

Automovilismo También ha demostrado el ex jugador ser un apasionado del deporte de las cuatro
ruedas y ha tenido la oportunidad de subirse a un biplaza de la F1 para vivir una experiencia
cargada de adrenalina a velocidades de vértigo .

Gimnasio Como no podía ser de otra forma, Puyol también pasa horas en el gimnasio trabajando
la musculatura o, como él dice, "explorando nuevas disciplinas de entrenamiento" . Y es que el
catalán no le hace ascos a nada.



Baloncesto (en silla de ruedas) "Me siento orgulloso de ser patrón de la Fundación Cruyff y formar
parte de un equipo que está haciendo un trabajo increíble, ayudando a más de 300.000 niños en
más de 20 países a superar dificultades y poder practicar deporte" , asegura Puyol dando
muestras de su faceta más solidaria.

Gimnasia rítmica (más o menos) Otro ejemplo del carácter solidario de Carles Puyol. No es que se
le vean trazas de gran gimnasta , pero como reza el spot de los Jocs Special Olympics 2018 que
protagoniza, el mejor es quien lo intenta.

Fútbol (como no) La cabra siempre tira al monte y Carles Puyol es un apasionado del deporte que
practicó profesionalmente durante tantos años por lo que es habitual verle participar en
'pachangas' de diversa índole en las que, por si había alguna duda, no se guarda nada. "Competir
es pasión, motivación, concentración y esfuerzo" , comparte.



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/special-olympics-com-podem-aconseguir-lexit-amb-un-video/audio/1015563/
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Special Olympics: com podem aconseguir l'èxit
amb un vídeo

Europa Espanya Català
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E
ls Special Olympics són 

l’esdeveniment esportiu 
més important per a les 

persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Se celebra 

un cop cada 4 anys, des de l’any 
1988, i ha tingut lloc periòdicament 

en terres catalanes. La d’enguany és 
l’onzena edició, que es disputarà a 

Andorra la Vella i a la Seu d’Urgell des 
de demà dia 4 fins al 7 d’octubre so-

ta el lema “El millor és qui ho intenta”.  
Hi participen més de 1.500 espor-

tistes procedents de 15 països dife-
rents. Un total de 1.239 esportistes 

són catalans, 93 de l’estat espanyol i 
54 d’Andorra. La resta, 114, són es-

portistes de 13 delegacions diferents, 
entre les quals hi ha Bèlgica, Dina-

marca, Finlàndia, Portugal i Ale-
manya. La torxa dels Jocs 

Special Olympics va 
iniciar el seu recorre-

gut a Barcelona el 
dijous 20 de se-

tembre i aquests 
darrers dies ha 

continuat el seu 
recorregut fins a 

la Seu d’Urgell. 
Demà es dirigirà 

cap a Andorra la Ve-
lla, on se celebrarà la 

festa inaugural.  
La presentació oficial va 

tenir lloc el passat 18 de setembre al 
Palau de la Generalitat. Va estar en-

capçalada pel president Quim Torra 
i hi van assistir la cònsol major d’An-

dorra la Vella, Conxita Marsol, i l’al-

Arrenquen els Jocs Special Olympics 
2018, els Jocs de la superació

És l’esdeveniment esportiu i social més important per a tots els esportistes amb discapacitat intel·lectual

 

 PÀGINA ESPECIAL

calde de la Seu 
d’Urgell, Albert Ba-

talla. La presidenta de 
la Federació ACELL d’es-

ports per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual, Marina Gómez, va 

celebrar que es doni visibilitat a l’es-
port inclusiu i se’l posi al centre de la 

societat.  

El president de l’Special Olympics 
Catalunya, Sergi Grimau, va asse-

nyalar que aquests jocs són més que 
esport i va qüestionar la definició de 

normalitat: “Què és ser normal? És 
esforçar-se i superar-se un mateix, 

és compartir, és no tenir prejudicis 
per aquells que no són com jo, és ce-

lebrar fins i tot les derrotes, és res-

pectar les normes i trencar-les quan 
cal, és expressar el que sentim lliure-

ment en cada moment, ballar si sona 
la música, riure si estem contents, 

plorar si estem tristos i, sobretot, 
normal és ser feliç amb el que ens ha 

donat la vida. Aquesta és la norma-
litat que a mi m’ha ensenyat Special 

Olympics”, va dir Grimau. 

DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
I ESPORTS 

A Catalunya consten 57.547 
persones amb discapacitat 
intel·lectual (DI), de les quals 
més de 32.000 són ateses 
en centres especialitzats, 
escoles d’educació 
especialitzada, centres de 
dia i centres residencials, o 
bé tenen ocupació laboral 
mitjançant els centres 
especials de treball o serveis 
d’inserció. Són més de 
10.000 els professionals 
que es dediquen a l’atenció 
especialitzada. 

D’aquestes persones amb 
DI, són nombroses i van en 
augment les que practiquen 
esport regularment formant 
part activa de clubs 
esportius i associacions o 
des de l’esport escolar, i 
arriben als 3.815 els 
esportistes federats que 
participen en les 
competicions de la Federació 
ACELL.

AJUTS PER A LES FAMÍLIES 
A L’ESTIU I ELS CAPS DE SETMANA 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat desenvolupa actualment dos projectes adreçats a 
infants amb grau de discapacitat o dependència reconeguts i a 
les seves famílies. 

Un és el programa Respir - L’estiu és teu, que posa a disposició 
dels infants amb grau de discapacitat o dependència reconegut 
fins a un màxim de 50 places. Aquests nens i nenes s’incorporen 
a les estades de L’estiu és teu, que es realitzen en albergs propis 
de la Generalitat. El Departament es fa càrrec tant del cost de 
l’estada com del cost que suposa la incorporació de monitors 
addicionals. 

El segon programa és Caps de setmana de Respir en família, 
pensat per a aquelles famílies que tenen un infant menor de 
18 anys amb grau de discapacitat o grau de dependència 
reconegut. Aquestes famílies poden fer les seves prereserves 
en albergs propis de la Generalitat, i poden disposar 
d’habitacions amb bany amb un descompte del 15% sobre el 
cost total de l’estada.

En aquests Jocs el més important 
no són les marques o els resultats. 

Les sèries no superen les vuit perso-
nes, o els vuit equips, i el podi té 

igualment vuit llocs al mateix nivell. 
Tots els esportistes reben medalla. 

Destaquen les de primer, segon i ter-
cer lloc, i la resta de competidors re-

ben la medalla de participació. 

La família, suport fonamental 
Les famílies són el suport fonamen-

tal dels esportistes. Per aquest mo-
tiu, l’organització els facilitarà el su-

port als Jocs oferint allotjament, as-
sistència a l’acte inaugural i cloenda, 

informació de les competicions i 
guia. En paral·lel, més de 600 volun-

taris ajudaran en tasques de logísti-
ca, administratives, d’informació, fo-

tografia, allotjament, avituallament 
i acompanyament a les delegacions, 

protocol, esports i tasques a la fira 
del lleure, entre d’altres.  

L’exfutbolista del FC Barcelona 
Carles Puyol i la gimnasta lleidata-

na Àngela Mora han estat els prota-
gonistes de luxe de l’espot oficial 

dels Jocs Special Olympics d’aquest 
2018. A més, el jugador català de la 

NBA Pau Gasol, per la seva banda, 
també es va unir a la crida a fer-se 

voluntaris.

FOTOS: SPECIAL OLYMPICS
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l’ascensorprivat
Operació a  
la madrilenya
L’han batejat com a 
operació Boreas amb 
26 detinguts que a 
la tarda van quedar 
lliures després d’un 
matí de sobresalts. 
Com sol succeir amb 
aquestes operacions, 
se’n van assabentar 
abans a Madrid, on 
la van filtrar a deter-
minats mitjans, que 
a Lleida, i el mateix 
president de la Di-
putació es queixava 
d’haver conegut 
per la ràdio la seua 
detenció i l’opera-
ció estava penjada 
en algunes pàgines 
digitals abans que 
els Mossos d’Esqua-
dra arribessin a la 
Diputació. A alguns 
dels implicats els van 
anar a buscar als seus 
domicilis de forma 
simultània perquè no 
s’avisessin. En un cas, 
els Mossos van espe-
rar que el detingut 
pogués afaitar-se i 
a un altre el van re-
tenir al pàrquing de 
l’estació quan anava 
a agafar l’AVE a Bar-
celona. I tot el mateix 
dia del judici de la 
Nadia.

El jugador del Força 
Lleida de bàsquet va 
ser l’últim rellevista 
de la torxa dels Spe-
cial Olympics que va 
arribar a Lleida i que 
arranquen demà.

Miki Feliu

L’activista defen-
sora dels drets hu-
mans rep el premi 
Ànima, impulsat 
per l’ajuntament de 
Mollerussa i el cen-
tre Ángel Olaran.

Helena Maleno

Aquest catedràtic 
de lingüística i es-
criptor de Bellvís va 
impartir ahir la lliçó 
inaugural del nou 
curs acadèmic de la 
Universitat de Lleida.

Sebastià Serrano

El pare de la Nadia 
és el principal acusat 
d’estafa a l’haver-se 
aprofitat de la ma-
laltia de la seua filla, 
en el judici que es va 
encetar ahir a Lleida.

Fernando Blanco

Lleida, amb els 
Special Olympics
La flama olímpica de 
la màxima competició 
esportiva per a discapa-
citats intel·lectuals, que 
demà arranca a la Seu 
d’Urgell i Andorra, va 
passar ahir pel centre de 
Lleida, en un recorregut 
seguit per centenars de 
persones.

ITMAR FABREGAT

S
é que hi ha molts capellans, mon-
ges, frares, bisbes, arquebisbes, 
cardenals, que resen per la unitat 
d’Espanya. Però també en conec, 

alguns, que ho fan per la independència 
de Catalunya. Potser no exactament en 
forma de República, però sí que resen 
perquè l’Esperit Sant no abandoni la 
determinació, la clarividència, la intel-
ligència i la fe dels qui han de conduir el 
nostre poble cap a l’objectiu alliberador. 
Hi ha algun cardenal espanyol que està 
convençut que és l’Esperit Sant preci-
sament que ha tutelat, des de sempre, 
la unitat d’Espanya. Que la Pàtria espa-
nyola no és exactament una cosa dels 
homes i les dones, sinó que pertany a 
l’esfera del diví. Des d’una perspectiva 
religiosa, teologal, però, podria ser que 
fos així tant per a Espanya com per a Catalunya i els 
Països Catalans. Només em queda el dubte de si aquest 
Esperit Sant que ha presidit el conglomerat espanyol 
des de temps immemorials, també és el responsable 
de la corrupció, de la mentida, de la injustícia, de la 
violència, que practiquen els qui més avalen l’essència 
divina de la Pàtria. El problema que se’m planteja, que 
ens neguiteja als cristians, és saber quina de les dues fes 

és més autèntica, més evangèlica i, si fos 
el cas, més defensable fins a les últimes 
conseqüències, com han fet gala alguns 
cossos d’elit de l’exèrcit. 

Suposo que el cardenal Cañizares sap 
que hi ha catòlics practicants indepen-
dentistes. No sé si ho sap la conferència 
episcopal, la Cúria romana o el Col·legi 
Cardenalici. Però la realitat és que n’hi 
ha i molts i molt bones persones. I com 
els unionistes, que tenen Covadonga i 
l’Almudena, els catòlics independentistes 
tenen Montserrat, Núria, i si molt convé 
Poblet i Santes Creus. Deu ser a l’evangeli 
de Sant Mateu que Jesús diu als fariseus: 
doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a 
Déu el que és de Déu. I jo em pregunto: 
com es menja la contradicció que pot 
representar ser independentista catòlic 

practicant i creure, com ho fa l’espanyolista, que l’Es-
perit Sant ens guiarà i acompanyarà en el camí salvífic 
de la República Catalana? Una certa resposta a aquesta 
paradoxa ja la va donar el bisbe Torres i Bages quan 
va sentenciar que Catalunya serà cristiana o no serà. I 
algú em diu a l’orella, sí, sí, tot el que  tu vulguis, però 
al final sempre és una qüestió de quantitat. Hi ha més 
unionistes i espanyolistes catòlics que independentistes.

La fe

Hi ha més 

unionistes 

catòlics que 

independentistes

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE
Blog: xerric.cat
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el ascensorprivado
Operación a  
la madrileña 
La han bautizado 
como “Operación Bo-
reas” con 26 deteni-
dos que por la tarde 
quedaron libres des-
pués de una mañana 
de sobresaltos. Como 
suele suceder con 
estas operaciones, 
se enteraron antes 
en Madrid, donde la 
filtraron a determi-
nados medios, que 
en Lleida, y el mismo 
presidente de la Di-
putación se quejaba 
de haberse enterado 
por la radio de su 
detención y la opera-
ción estaba colgada 
en algunas páginas 
digitales antes de 
que los Mossos llega-
ran a la Diputación. A 
varios implicados les 
fueron a buscar a sus 
domicilios de forma 
simultánea para que 
no se avisaran. En 
un caso, los Mossos 
esperaron a que el 
detenido pudiera 
afeitarse y a otro le 
retuvieron en el par-
king de la estación 
cuando iba a coger 
el AVE a Barcelona. 
Y todo, el mismo día 
del juicio de Nadia. 

Este jugador del Força 
Lleida de baloncesto 
fue el último relevista 
de la antorcha de los 
Special Olympics que 
ayer llegó a Lleida y 
que arrancan mañana. 

Miki Feliu

Activista defensora 
de los derechos huma-
nos recibe el premio 
Ànima, impulsado 
por el ayuntamiento 
de Mollerussa y el 
centro Ángel Olaran.

Helena Maleno

Este catedrático de 
lingüística y escritor 
de Bellvís impartió 
ayer la lección inau-
gural del nuevo curso 
académico de la Uni-
versitat de Lleida. 

Sebastià Serrano

El padre de Nadia es 
el principal acusado 
de estafa al apro-
vechar la enferme-
dad de su hija en el 
juicio que arrancó 
ayer en Lleida.

Fernando Blanco

Lleida, con los 
Special Olympics
La llama olímpica de la 
máxima competición de-
portiva para discapaci-
tados intelectuales, que 
mañana arranca en La 
Seu d’Urgell y Andorra, 
pasó ayer por el centro 
de Lleida, en un recorri-
do seguido por centena-
res de personas. 

ITMAR FABREGAT

S
é que hi ha molts capellans, mon-
ges, frares, bisbes, arquebisbes, 
cardenals, que resen per la unitat 
d’Espanya. Però també en conec, 

alguns, que ho fan per la independència 
de Catalunya. Potser no exactament en 
forma de República, però sí que resen 
perquè l’Esperit Sant no abandoni la 
determinació, la clarividència, la intel-
ligència i la fe dels qui han de conduir el 
nostre poble cap a l’objectiu alliberador. 
Hi ha algun cardenal espanyol que està 
convençut que és l’Esperit Sant preci-
sament que ha tutelat, des de sempre, 
la unitat d’Espanya. Que la Pàtria espa-
nyola no és exactament una cosa dels 
homes i les dones, sinó que pertany a 
l’esfera del diví. Des d’una perspectiva 
religiosa, teologal, però, podria ser que 
fos així tant per a Espanya com per a Catalunya i els 
Països Catalans. Només em queda el dubte de si aquest 
Esperit Sant que ha presidit el conglomerat espanyol 
des de temps immemorials, també és el responsable 
de la corrupció, de la mentida, de la injustícia, de la 
violència, que practiquen els qui més avalen l’essència 
divina de la Pàtria. El problema que se’m planteja, que 
ens neguiteja als cristians, és saber quina de les dues fes 

és més autèntica, més evangèlica i, si fos 
el cas, més defensable fins a les últimes 
conseqüències, com han fet gala alguns 
cossos d’elit de l’exèrcit. 

Suposo que el cardenal Cañizares sap 
que hi ha catòlics practicants indepen-
dentistes. No sé si ho sap la conferència 
episcopal, la Cúria romana o el Col·legi 
Cardenalici. Però la realitat és que n’hi 
ha i molts i molt bones persones. I com 
els unionistes, que tenen Covadonga i 
l’Almudena, els catòlics independentistes 
tenen Montserrat, Núria, i si molt convé 
Poblet i Santes Creus. Deu ser a l’evangeli 
de Sant Mateu que Jesús diu als fariseus: 
doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a 
Déu el que és de Déu. I jo em pregunto: 
com es menja la contradicció que pot 
representar ser independentista catòlic 

practicant i creure, com ho fa l’espanyolista, que l’Es-
perit Sant ens guiarà i acompanyarà en el camí salvífic 
de la República Catalana? Una certa resposta a aquesta 
paradoxa ja la va donar el bisbe Torres i Bages quan 
va sentenciar que Catalunya serà cristiana o no serà. I 
algú em diu a l’orella, sí, sí, tot el que  tu vulguis, però 
al final sempre és una qüestió de quantitat. Hi ha més 
unionistes i espanyolistes catòlics que independentistes.

La fe

Hi ha més 

unionistes 

catòlics que 

independentistes

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE
Blog: xerric.cat



http://www.ccma.cat/premsa/la-cerimonia-inaugural-dels-special-olympics-a-esport3/nota-de-premsa/2878857/

Sección: Radio / Televisión
03/10/2018

La cerimònia inaugural dels Special Olympics, a
Esport3

Europa Espanya Català

Demà, a partir de les 18.40, per Esport3.cat, i de les 19.25 per Esport3, es podrà seguir en directe
la cerimònia d'inauguració dels Special Olympics, que es farà a Andorra

03/10/2018 - 16.11

Demà es dona el tret de sortida dels Special Olympics, amb l'acte inaugural a Andorra.

Els Special Olympics són un dels esdeveniments esportius més importants per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se celebren un cop cada 4 anys, des de l'any 1988, i s'han fet
periòdicament en terres catalanes. Aquesta és l'11a edició dels Jocs, i es disputarà a Andorra i la
Seu d'Urgell sota el lema "El millor és qui ho intenta". Hi participen 1.500 esportistes de tot el món.

A la cerimònia, conduïda per Pep Callau, hi actuaran entre d'altres Elena Gadel, Gisela i Txell
Sust.

Els comentaris durant la cerimònia seran de Marc Negre.

esport3.cat



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/popap-de-13-a-14-h-03102018/audio/1015567/

Sección: Radio / Televisión
03/10/2018

Popap, de 13 a 14 h - 03/10/2018

Europa Espanya Català

Tancar

El psicòleg Marc Masip, director i fundador del programa "Desconecta" i creador de l'app "Face
up", ens dona les claus per fer un ús racional del mòbil, arran de la publicació del seu llibre
"Desconecta". A l'"Informatiu xarxes" del "Popap", Mariola Dinarès parla amb Albert Montilla,
responsable de comunicació i premsa dels jocs Special Olympics 2018, de com s'han gestionat les
xarxes socials d'aquest esdeveniment esportiu. A l'espai del caçatendències Joan Arenyes,
descobrim que l'audiollibre és tendència, en conversa amb Antoni Bassas i amb Javier Celaya, de
Storytell.



http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/tot-a-punt-a-la-seu-durgell-per-acollir-els-jocs-special-olympics/video/5789687/

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
03/10/2018

Tot a punt a la Seu d'Urgell per acollir els Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català



http://cadenaser.com/emisora/2018/10/03/radio_ser_principat_d_andorra/1538582949_853870.html

Sección: Actualidad / Última Hora
03/10/2018

Demà arriba la flama dels Special Olympics

Europa Espanya Català

A dos quarts d'onze del matí s'iniciarà el recorregut des de l' Escola Especialitzada Nostra Senyora
de Meritxell i passarà per diversos indrets de la capital fins arribar al comú a dos quarts d'una del
migdia. La torxa estarà custodiada per relleus per 22 esportistes andorrans que competiran en
aquesta cita i estaran acompanyats de personalitats del món esportiu, social o institucional.

Serà el president d'Special Olímpics Andorra, Àlex Terés, qui farà el darrer relleu i entregarà la
flama a la cònsol major, Conxita Marsol, i a la ministra d'Esports, Olga Gelabert. Terès ha destacat
la importància de la participació dels 1.500 esportistes que prendran part de les proves des de
divendres fins diumenge tant a Andorra la Vella com a la Seu d'Urgell.

A la tarda, a dos quarts de set començarà la cerimònia inaugural al Poliesportiu d'Andorra la Vella
amb diverses actuacions musicals d'artistes com Beth o Gisela. L'acte comptarà amb la presència
del president de la Generalitat de la Catalunya, Quim Torra , el copríncep episcopal, Joan Enric
Vives i les autoritats del Principat.

D'altra banda, des del Govern han confirmat que la pista del pavelló Joan Alay no estarà llesta per
divendres . La pista havia quedat afectada arran de la tempesta que hi va haver el passat dissabte.
En aquest sentit la competició d'handbol es disputarà al pavelló del Lycée .



http://www.acn.cat/foto/item/pla-general-de-diversos-usuaris-del-taller-claror-que-participaran-als-jocs-special-olympics-de-la-seu-d-urgell-i-an

dorra-entrenant-per-a-la-competicio-de-petanca-al-pati-del-centre-el-2-d-octubre-de-2018-horitzontal

Sección: Multimedia / Música / Vídeo
03/10/2018

Pla general de diversos usuaris del Taller Claror
que participaran als Jocs Special Olympics de la
Seu d'Urgell i...

Europa Espanya Català



http://www.acn.cat/foto/item/pla-obert-de-diversos-usuaris-del-taller-claror-que-competiran-a-les-proves-d-atletisme-dels-jocs-special-olympic

s-de-la-seu-d-urgell-i-andorra-fent-estiraments-en-una-placa-propera-a-l-equipament-el-2-d-octubre-de-2018-horitzontal

Sección: Multimedia / Música / Vídeo
03/10/2018

Pla obert de diversos usuaris del Taller Claror que
competiran a les proves d'atletisme dels Jocs
Special Olympics de la...

Europa Espanya Català
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Els Special Olympics són un
dels esdeveniments espor-
tius més importants per a les
persones amb discapacitat
intel·lectual. Se celebren un
cop cada quatre anys, des
del 1988, i han tingut lloc pe-
riòdicament en terres catala-
nes. La d’aquest any és l’on-
zena edició, que es disputarà
a Andorra la Vella i a la Seu
d’Urgell des de demà dia 4
fins al 7 d’octubre sota el le-
ma: El millor és qui ho inten-

ta. Hi participen més de
1.500 esportistes procedents
de 15 països diferents. Un to-
tal de 1.239 esportistes són
catalans; 93, de l’Estat espa-
nyol, i 54, d’Andorra. La resta,
114, són esportistes de 13 de-
legacions diferents, entre les
quals hi ha Bèlgica, Dinamar-
ca, Finlàndia, Portugal i Ale-
manya.

La torxa dels Jocs Special
Olympics va iniciar el seu re-
corregut a Barcelona el di-
jous 20 de setembre i
aquests darrers dies ha con-
tinuat el seu recorregut fins a

la Seu d’Urgell. Demà es diri-
girà cap a Andorra la Vella, on
se celebrarà la festa inaugu-
ral. La presentació oficial va
ser el 18 de setembre passat
al Palau de la Generalitat, en-
capçalada pel president
Quim Torra, i a la qual van as-
sistir la cònsol d’Andorra la
Vella, Conxita Marsol, i l’alcal-
de de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla. En la presentació, la
presidenta de la Federació
ACELL d’esports per a perso-
nes amb discapacitat intel-
lectual, Marina Gómez, va ce-
lebrar que es doni visibilitat a

l’esport inclusiu i se’l posi al
centre de la societat.

El president de l’Special
Olympics Catalunya, Sergi
Grimau, va assenyalar que
aquests Jocs són més que
esport i va qüestionar la defi-
nició de normalitat: “Què és
ser normal? És esforçar-se i
superar-se un mateix, és
compartir, és no tenir preju-
dicis per aquells que no són
com jo, és celebrar fins i tot
les derrotes, és respectar les
normes i trencar-les quan
cal, és expressar el que sen-
tim lliurement en cada mo-

ment, ballar si sona la músi-
ca, riure si estem contents,
plorar si estem tristos i, so-
bretot, normal és ser feliç
amb el que ens ha donat la
vida. Aquesta és la normali-
tat que a mi m’ha ensenyat
Special Olympics”, va dir Ser-
gi Grimau, president dels
Special Olympics Catalunya.

En aquests Jocs el més
important no són les mar-
ques o els resultats. Les sè-
ries no superen les vuit per-
sones, o els vuit equips, i el
podi té igualment vuit llocs al
mateix nivell. Tots els espor-

tistes reben medalla, en què
destaquen les de primer, se-
gon i tercer lloc, i la resta de
competidors rebran la meda-
lla de participació.

La família, suport
fonamental
Les famílies són el suport
fonamental dels esportistes
i l’organització els facilitarà
el suport als Jocs oferint
allotjament, assistència a
l’acte inaugural i cloenda,
informació de les competi-
cions i guia. I més de 600
voluntaris ajudaran en tas-
ques logístiques, adminis-
tratives, informatives, foto-
gràfiques, en allotjament,
avituallament i acompanya-
ment a les delegacions, els
esportistes i en tasques a la
fira del lleure, entre d’altres.

L’exfutbolista del FC Bar-
celona Carles Puyol i la gim-
nasta Àngela Mora han es-
tat els protagonistes de luxe
de l’espot oficial dels Jocs
Special Olympics 2018. El
jugador de l’NBA Pau Gasol
també es va unir a la crida
del voluntariat.

a És l’esdeveniment esportiu i social més important per a tots els esportistes amb discapacitat intel·lectual

Redacció
GIRONA

Més Catalunya Jocs Special Olympics 2018 www.gencat.cat  

Arrenquen els Jocs Special
Olympics 2018, els Jocs
de la superació

Els voluntaris i els atletes ho tenen tot a punt per a l’esdeveniment que se celebra un cop cada quatre anys des del 1988. La presentació oficial dels Jocs es va fer el 18 de setembre passat al
Palau de la Generalitat i la torxa dels Jocs ha recorregut diverses ciutats catalanes com ara Girona, a baix a la dreta ■ REDACCIÓ

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generali-
tat desenvolupa actualment dos
projectes adreçats a infants
amb grau de discapacitat o de-
pendència reconeguts i a les se-
ves famílies.

Un és el programa Respir Estiu
és Teu, que posa a disposició
dels infants amb grau de disca-
pacitat o dependència recone-

Ajuts per a les famílies a l’estiu i els caps de setmana
gut fins a un màxim de 50 pla-
ces. Aquests nens i nenes s’in-
corporen en les estades de L’Es-
tiu és Teu, que es realitzen en al-
bergs propis de la Generalitat. El
Departament es fa càrrec tant
del cost de l’estada com del cost
que suposa la incorporació de
monitors addicionals.

Per altra banda, el segon pro-
grama és Caps de Setmana de

Respir en família per a aquelles fa-
mílies que tenen un infant menor
de 18 anys amb grau de discapa-
citat o grau de dependència re-
conegut. Aquestes famílies po-
den fer les seves prereserves en
albergs propis de la Generalitat i
poden disposar d’habitacions
amb bany, gaudint d’un des-
compte del 15% sobre el cost to-
tal de l’estada.

Discapacitat intel·lectual i esports
A Catalunya consten 57.547 persones amb discapacitat intel·lectual
(DI), de les quals més de 32.000 són ateses en centes especialitzats,
escoles d’educació especialitzada, centres de dia, centres residen-
cials o bé tenen ocupació laboral mitjançant els centres especials de
treball o serveis d’inserció. Són més de 10.000 els professionals que
es dediquen a l’atenció especialitzada.

D’aquestes persones amb DI, són nombroses i van en augment les
que practiquen esport regularment i que formen part activa de clubs
esportius, associacions, o des de l’esport escolar, i que arriben als
3.815 esportistes federats que participen en les competicions de la
Federació ACELL.



Si ho hagués fet expressa-
ment, Merritt Hempe no
hauria triat millor setma-
na per aterrar a la Seu

d’Urgell. El nou sostre del Cadí ha
estat sempre vinculada al progra-
ma basquetbolista dels Special
Olympics a la seva ciutat natal, a
Fredericksburg, a l’estat americà
de Virgínia. La pivot de 24 anys co-
mença a fer vida a la capital de l’Alt
Urgell just els mateixos dies que la
ciutat i Andorra  són l’escenari
d’una competició que acollirà
1.500 esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual. 

D’acabar de convèncer-la per-
què acceptés l’oferta de Cadí se’n
va encarregar, en part, Schacobia
Barbee. Merritt Hempe, la nova
center de l’equip urgellenc, va
coincidir amb l’exjugadora del
Mann-Filter, ara a Càceres, a la
Universitat de Geòrgia. Hempe
espera que el seu pas per la Lliga
Femenina li permeti aprendre

com ho ha fet a Alemanya i Rússia
en les seves dues primeres tem-
porades com a professional. 

Nascuda a final de juliol del
1994, els seus 191 centímetres no
van passar desapercebuts ni a
l’institut ni a la universitat. Encara
que després del seu cicle a Staf-
ford (high school) semblava que
els seus passos universitaris els fa-
ria a Virgínia, la sortida d’aquella
universitat d’un dels seus tècnics
més apreciats (Debbie Ryan) i una
beca de Geòrgia la van portar cap
a aquest darrer centre universita-
ri. I després de quatre anys amb
un bon bagatge esportiu i social i
un notable èxit en els estudis (ne-
gocis, màrqueting), Merritt Hem-
pe va iniciar la seva aventura de
bàsquet a Alemanya

La lliga russa
L’última temporada l’ha viscut a
la lliga russa, en la sempre llunya-
na Kazan (amb el Kazanochka).
«Després de jugar contra algunes
de les millors centers del món l’any
passat a Rússia, crec que estic pre-
parada per a aquest repte». I
aquest no és altre que ajudar el
Cadí la Seu al màxim i ser referent

en una lliga tan dura com l’espa-
nyola. «No sabia gran cosa ni de la
ciutat (la Seu) ni sobre l’equip
(Cadí), però sí que sabia que Es-
panya és una bona lliga», afirma
la jugadora americana.

Acabat l’últim curs esportiu a
Rússia, la pivot americana va estar
participant com a entrenadora
ajudant en un equip de noies de
17 anys i es va estar preparant
per poder rebre una oferta que la
convencés. «Vaig canviar a l’agost

d’agència de representació, i en-
cara que tenia ofertes, també tenia
clar que havia d’esperar fins que
sortís la correcta». I aquesta, cal
creure, li va arriba amb l’oportunitat
que li brindava el Sedis Bàsquet
després de tallar la també ameri-
cana Cassie Oursler. «Com a juga-
dora, treballo dur i m’agrada jugar
d’esquena a la cistella. Vaig al rebot
i defenso intensament. Intento fer
a cada moment allò que necessita
l’equip» diu Hempe.

El seu sentit social, solidari,
també la porta a desenvolupar
altres tasques no menys impor-
tants. «A la universitat estava molt
involucrada en el servei comuni-
tari i sempre he estat vinculada
al programa basquetbolista dels
Special Olympics de la meva ciu-
tat». Casualitat o no, aquesta set-
mana, la Seu i Andorra esdevenen
la capital d’una competició que
acollirà esportistes de quinze paï-
sos diferents. 

Una ‘center’ amb sentit social per al Cadí
Merritt Hempe, la nova pivot urgellenca, va tenir un pes important en els serveis comunitaris de
la universitat i sempre ha estat lligada als Special Olympics de la ciutat on va néixer, Fredericksburg

T. S.

Merritt Hempe en l’entrenament de dilluns del Cadí la Seu

Les urgellenques
juguen la prèvia 
de la Lliga Catalana

 El Cadí la Seu juga aquest
dimecres una prèvia de la
Lliga Catalana femenina. Les
urgellenques s’enfronten al
Snatt’s Femení Sant Adrià a
Santa Coloma de Queralt
(Esport 3 a les 19.30 h). El
guanyador d’aquest enfron-
tament accedirà a la final,
on espera l’Spar Citylift Giro-
na, el vigent campió, diu-
menge a 2/4 de 8 al pavelló
Fontajau de Girona, també
emès per Esport3. Enguany,
aquesta competició és pa-
trocinada per Rodi Motor.

Anàlisi
Toni Solanelles SEU D’URGELL

SE NECESITA CAMARE-
RO/A Y AYUDANTE DE
COCINA,para trabajar en
zona de Berga, interesa-
dos enviar C.V. a: restaura-
cion.portals@gmail.com

DELINEANT AMB CONEI-
XEMENT D’AUTOCAD 2D,
capacitat d’organització,
gestió i suport resta d’e-
quip. Mitja jornada a con-
venir. Ubicació Manresa.
rrhh@eprojecta.cat

XOFER ZONA BAGESRe-
quisits: carnet C, experièn-
cia en dúmper, formigone-
ra. Interessats truqueu
659660258 o sandrorio-
la84@hotmail.com

NOI, 63 anys, busca amis-
tat  amb noia 50-60
anys.628221519

¡NOVEDAD! ITALIANAte-
tona, culona, esbelta. 
50-70 euros. 
renatatetona.blogspot.com
632122715

MARIA, BRASILEÑA, MA-
DURITA. Delgadita, pec-
hugona. Tus deseos hec-
hos realidad. Desde 25.
Particular. 696222377. Sa-
lidas. 24 h

SCORT. PARTICULAR,be-
sucona, cariñosa. Discre-
ción. 24h. Desplazamien-
to. Aparcamiento privado.
635355170

ESPAÑOLA MADURITA
43, tetona, particular,
completísima, caliente, ca-
riñosa complaciente
698242935

MADURITA, pechos natu-
rales, besos novia, francés
sin, insaciable, masajes.
643741355

LAURA, CUBANA, 30
años, dulce, cariñosa, be-
sitos, francés completo.
612427909

NOVA DIRECCIO! MAS-
SATGISTA CATALANA,
sense preses, carinyosa.

Econòmic. Demane’m.
657631465

VENDA

PISOS

4 habitacions, menjador-estar,
cuina equipada, bany amb plat

de dutxa, ascensor, traster.
Exterior i molt assolellat.

PREU 115.000 €

PARTICULAR
VEN PIS A MANRESA
VALLDAURA – DOMINIQUES

Tel. 607 866 248

FEINA

DEMANDA

SERVEIS

AMISTATS

CONTACTES

688 417 228

MASAJES
ORIENTALES
PROFESIONALES

Nueva
casa

CLASSIFICATS

RECEPCIÓ D’ANUNCIS. LABORABLES DE 9 h a 13 h I DE 16 h a 18 h PER FAX :93 874 03 52 PER TELÈFON : 93 877 22 33 PER EMAIL: igrau@regio7.cat

PERSONALMENT A : SANT ANTONI MARIA CLARET, 32. MANRESA Detalleu el text i secció en la qual s'ha de publicar. Número de Visa amb la data de caducitat.  
I nom, DNI/NIF, telèfon i adreça del client en un document amb la signatura del titular.

ESOTERISME

iberpisos.es i ibercoches.es 
són els nous portals de classificats a Internet 
que Regió7 posa al teu abast

Necessites vendre casa teva? Estàs buscant un vehicle d’ocasió?

Regió7 posa a la teva disposició els portals de classificats 
més eficients del mercat, amb l’oferta més completa de tot l’estat. Amb ibercoches.es pots trobar de manera ràpida i senzilla el vehicle que 

necessites. Si estàs interessat a vendre el teu cotxe, ibercoches.es és el millor 
aparador per a la venda

ibercoches.es

Iberpisos.es t’ofereix una àmplia oferta d’anunis per comprar, vendre o llogar 
pisos, xalets, locals comercials, etc. Pots publicar els teus anuncis a través 

d’Internet, incloent-hi fotografies, vídeos i geolocalització. Conté, a més, una 
sèrie de serveis que t’ajudaran a assolir els teus objectius amb més facilitat: 

alertes, control de qualitat, serveis “premium”

iberpisos.es

Per a més informació: departament de publicitat de Regió7 93 877 22 33

Posi el seu anunci
trucant al

93 877 22 33 698 564 551

PARTICULAR

NICOLE
140 pecho.
Rubia.
Delgada.
Sín tabús.
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Sección: Agendas
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La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra
y a la Seu d'Urgell

Europa Espanya Espanyol

Los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra celebrarán este jueves por la tarde su acto
inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el jefe
de Gobierno andorrano, Toni Martí, el alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, y el obispo de
Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives.

Será un acto con animación y música, donde cantaran Beth y Gisela, entre otros, y desfilarán los
1.500 deportistas que participaran en los juegos.

De éstos, 120 provienen de delegaciones internacionales de países como Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Italia, India o Marruecos.

Los Special Olympics son una gran fiesta para dar visibilidad al deporte inclusivo, según defienden
sus organizadores, y deportistas como Pau Gasol o Carles Puyol han hecho campaña para
fomentar la participación y reunir el máximo de voluntarios, superando el millar.

Las disciplinas con más participantes son fútbol sala y natación y se repartirán más de 2.402
medallas durante los dos días de competición.

ANTORCHA OLÍMPICA

Los juegos ya han ido calentando motores con la antorcha olímpica, que ha recorrido varias
poblaciones catalanas de la mano de personas vinculadas al mundo social y deportivo, y también
de deportistas que participaran en los Special Olympics.

Este miércoles por la tarde ha llegado a la Seu d'Urgell, en piragua por el río Segre.

Deportistas y personalidades han hecho un recorrido por la localidad con la antorcha, hasta
encender el pebetero; la llama olímpica dormirá en La Seu, para viajar hasta Andorra el jueves
para la inauguración oficial.
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Sección: Radio / Televisión - Comarcal
03/10/2018

Demà comencen els Special Olympics amb
presència mataronina

Europa Espanya Català
Autor: Francesc Andrés

Demà comença a la Seu d'Urgell i Andorra el Special Olympics. Mataró hi serà representada
gràcies a la Fundació Fedamar, el Club FEM i el Ciutat de Mataró Adaptat. Tres entitats que
portaran a 62 esportistes, que fa setmanes que esperen aquest moment. Les últimes hores són les
més intenses.

Tot i que, com a tota competició, la voluntat és sortir a guanyar, el fet de ser-hi és molt important
pels esportistes. Sentir-se partícips d'un esdeveniment d'aquestes característiques.

A la Seu d'Urgell i Andorra els espera una bona rebuda. L'organització ha aconseguit, i amb
escreix, el número de voluntaris necessaris.

Recordem que els esportistes participaran en 14 disciplines diferents i que hi haurà la
representació de 15 paisos.
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Special Olympics set to kick off in Catalonia

Europa Espanya Anglès

Ready? Set? Go! Tomorrow, the Special Olympics kicks off in Catalonia. Running from Thursday
October 4 until Sunday October 7 , the event will take place between the Catalan town La Seu
d'Urgell and the principality of Andorra - the first, hosting over 600 athletes from the games.

"It's where I have a lot of fun," say athletes

Many belong to the Taller Claror, a nonprofit association for people with intellectual disability in La
Seu d'Urgell. Here, various activities are taking place to get ready for the games. As well as crafts
and even gardening, there's also warm-up for the athletic section and in that of petanque, a boules
sport which participants truly enjoy.

Gabriel Garcia, a Special Olympics athlete , spoke highly of his years playing petanque. Regards
the event, he said: "The Special Olympics seems like a very good thing to me, I like it very much,
and it's where I have a lot of fun."

Exercise helps calm the nerves, say trainers

Of course, with competition, come the nerves. But exercising, say trainers, helps. Maite Ferrer,
sports delegate and trainer from the Taller Claror, spoke of tips to calm down. "If we're nervous,"
she said, "we can do some physical activity, and feel like new again." Regards the Special
Olympics, she noted that, "since we're already nervous about winning and participating" doing
sports "helps us to relax, and go into it with eagerness."

Some 1,500 athletes will participate in the event . The majority are from Catalonia, but 95 come
from elsewhere in the Spanish state, with 48 more from Andorra and 122 from other countries.
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Inauguración de los Special Olympics en la Seu

Europa Espanya Espanyol

Noticia Asociada La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra y a la Seu d'Urgell Contenido:
Los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra celebrarán este jueves por la tarde su acto
inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el jefe
de Gobierno andorrano, Toni Martí, el alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, y el obispo de
Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives.
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Un usuari del Taller Claror, Gabriel Garcia, diu que
li agrada molt poder participar en els Jocs Special
Olympics.

Europa Espanya Català
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L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, explica
que durant els Jocs Special Olympics més de 600
esportistes i els...

Europa Espanya Català
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i
els seus acompanyants durant la celebració dels
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català
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CATALUNYA.-La gran fiesta del deporte inclusivo
llega a Andorra y a la Seu d'Urgell

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

Los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra celebrarán este jueves por la tarde su acto
inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el jefe
de Gobierno andorrano, Toni Martí, el alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, y el obispo de
Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives.

Será un acto con animación y música, donde cantaran Beth y Gisela, entre otros, y desfilarán los
1.500 deportistas que participaran en los juegos.

De éstos, 120 provienen de delegaciones internacionales de países como Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Italia, India o Marruecos.

Los Special Olympics son una gran fiesta para dar visibilidad al deporte inclusivo, según defienden
sus organizadores, y deportistas como Pau Gasol o Carles Puyol han hecho campaña para
fomentar la participación y reunir el máximo de voluntarios, superando el millar.

Las disciplinas con más participantes son fútbol sala y natación y se repartirán más de 2.402
medallas durante los dos días de competición.

ANTORCHA OLÍMPICA

Los juegos ya han ido calentando motores con la antorcha olímpica, que ha recorrido varias
poblaciones catalanas de la mano de personas vinculadas al mundo social y deportivo, y también
de deportistas que participaran en los Special Olympics.

Este miércoles por la tarde ha llegado a la Seu d'Urgell, en piragua por el río Segre.

Deportistas y personalidades han hecho un recorrido por la localidad con la antorcha, hasta
encender el pebetero; la llama olímpica dormirá en La Seu, para viajar hasta Andorra el jueves
para la inauguración oficial.
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La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra
y a la Seu d Urgell

Europa França Espanyol

Los Special Olympics de La Seu d Urgell y Andorra celebrarán este jueves por la tarde su acto
inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el jefe
de Gobierno andorrano, Toni Martí, el alcalde de la Seu d Urgell, Albert Batalla, y el obispo de
Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives.
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La torxa dels Jocs Specials Olympics arriba a
Lleida

Europa Espanya Català

La competició es celebra a partir de dijous i fins diumenge a la Seu d'Urgell i Andorra

La torxa dels Jocs Special Olympics ha recorregut aquesta tarda els carrers de Lleida, camí de la
Seu d'Urgell i Andorra, on se celebraran des d'aquest dijous fins a diumenge les competicions
esportives, amb 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual. El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha
estat l'encarregat d'entregar la torxa als primers rellevistes i ha aprofitat per animar als esportistes
a gaudir de l'experiència i per agrair la seva tasca a totes les persones que fan possible aquesta
"feina extraordinària per fer una societat més justa, més valenta i que anhela un millor futur".

"Aquesta és una ciutat que sempre ha estat amatent a les persones amb dificultats i que estima
les entitats que es dediquen a les persones que més ho necessiten. Tindran tot el suport de la
Paeria, com hem vingut fent i com seguirem fent en el futur", ha assegurat Larrosa.

La torxa ha sortit de la Seu Vella i ha passat pels carrers Sant Martí, Prat de la Riba, Salmerón, Pi i
Margall per davant de l'Auditori Enric Granados, per Magdalena, Portaferrisa i la plaça Sant Joan
per arribar finalment a la Paeria, al voltant de les 7 de la tarda. Allà, els portadors han lliurat la
torxa a la tinent d'alcalde i regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l'Educació
i els Esports, Montse Parra, qui ha estat l'encarregada d'encendre el peveter enmig d'una festa
amb gran participació d'esportistes i voluntaris.

La torxa romandrà a Lleida fins demà, quan partirà cap a la Seu d'Urgell. Dijous, 4 d'octubre, està
previst que recali a Andorra la Vella, finalitzant un recorregut que es va iniciar el 20 de setembre a
Barcelona.

Dels 1.500 esportistes inscrits als Special Olympics, 1.239 procedeixen de delegacions de
Catalunya; 93, de la resta d'Espanya; 52, d'Andorra, i 114, de delegacions d'altres països com
Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya, entre altres. El lema d'aquesta onzena edició
és "El millor és qui ho intenta".

Els Special Olympics proporcionen una oportunitat d'integració a través de l'esport. A Catalunya,
se celebren cada quatre anys des del 1988, quan van tenir lloc a Lleida i són una plataforma de
promoció i foment de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida.



DIMECRES, 3 OCTUBRE 2018 P À G I N E S E S P E C I A L S LAVANGUARDIA 11

definició de normalitat: “Què és ser normal?
És esforçar-se i superar-se a un mateix, és
compartir, és no tenir prejudicis per aquells
que no són com jo, és celebrar fins i tot les
derrotes, és respectar les normes i tren-
car-les quan cal, és expressar el que sentim
lliurement en cada moment, ballar si sona
la música, riure si estem contents, plorar si
estem tristos i, sobretot, normal és ser feliç
amb el que ens ha donat la vida. Aquesta és
la normalitat que amim’ha ensenyat Special
Olympics”,.
En aquests Jocs el més important no

són les marques o els resultats. Les sèries
no superen les vuit persones, o els vuit
equips, i el podi té igualment vuit llocs al
mateix nivell. Tots reben medalla, desta-
cant les de primer, segon i tercer lloc, i la
resta de competidors, rebran lamedalla de
participació.

LA FAMÍLIA, SUPORT FONAMENTAL
Les famílies són el suport fonamental dels
esportistes. Per aquest motiu, l’organitza-
ció els hi facilitarà el suport als Jocs oferint
allotjament, assistència a l’acte inaugural i
cloenda, informació de les competicions i
guia. En paral·lel, més de 600 voluntaris aju-
daran en tasques de logística, administra-
tives, d’informació, fotografia, allotjament,
avituallament, i acompanyament a les dele-
gacions, protocol, esports i tasques a la fira
del lleure, entre altres.
L’exfutbolista del FC Barcelona Carles

Puyol i la gimnasta lleidatana Àngela Mora
hanestat elsprotagonistesde luxede l’espot
oficial dels Jocs Special Olympics 2018. El ju-
gadorde l’NBA, PauGasol, per la sevabanda,
també es va unir a la crida de voluntariat.

ls Special Olympics són un
dels esdeveniments espor-
tius més importants per a les
persones ambdiscapacitat in-
tel·lectual. Se celebra un cop

cada 4 anys, des de l’any 1988, i ha tingut
lloc periòdicament en terres catalanes. La
d’enguany és l’onzena edició, que es dis-
putarà a Andorra la Vella i a La Seu d’Urgell
des de demàdia 4 fins el 7 d’octubre sota el
lema:“El millor és qui ho intenta”.
Hi participen més de 1.500 esportis-

tes procedents de 15 països diferents. Un
total de 1.239 esportistes són catalans, 93
de l’Estat espanyol i 54 d’Andorra. La resta,
114, són esportistes de 13 delegacions di-
ferents, entre les quals hi ha Bèlgica, Dina-
marca, Finlàndia, Portugal i Alemanya. La
torxa dels Jocs Special Olympics va iniciar
el seu recorregut a Barcelona dijous 20 de
setembre i aquests darrers dies ha conti-
nuat el seu recorregut fins La Seu d’Urgell.
Demà es dirigirà cap a Andorra la Vella, on
se celebrarà la festa inaugural.

VISIBILITAT A L’ESPORT INCLUSIU
La presentació oficial va ser el passat 18
de setembre al Palau de la Generalitat, en-
capçalada pel president Quim Torra, i a la
que van assistir la cònsol d’Andorra la Vella,
ConxitaMarsol i l’alcaldede La Seud’Urgell,
Albert Batalla. La presidenta de la Federa-
ció ACELL d’esports per a persones amb
discapacitat intel·lectual, MarinaGómez, va
celebrar que es doni visibilitat a l’esport in-
clusiu i se’l posi al centre de la societat.
El president de l’Special Olympics Catalu-

nya, SergiGrimau, vaassenyalarqueaquests
jocs són més que esport i va qüestionar la

E

NO IMPORTEN LES MARQUES NI ELS RESULTATS. En aquests Special Olympics tothom repmedalla; els competidors pel lloc en que queden, i la resta per competir-hi

És l’esdeveniment esportiu i social més important per als esportistes amb discapacitat intel·lectual

Arrenquen els Special Olympics 2018,
els jocs de la superació

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
desenvolupa actualment dos pro-
jectes, adreçats a infants ambgrau
de discapacitat o dependència re-
coneguts i a les seves famílies.

Un és el programa“Respir Estiu
és Teu”, que posa a disposició dels
infants ambgrau de discapacitat o
dependència reconegut fins a un
màxim de 50 places. Aquests nens
i nenes s’incorporen en les estades
de“L’Estiu és Teu”, que es realitzen
en albergs propis de la Generali-
tat. El Departament es fa càrrec

tant del cost de l’estada com del
cost que suposa la incorporació de
monitors addicionals.

El segon programa és “Caps
de Setmana de Respir en família”
per aquelles famílies que tenen
un infant menor de 18 anys amb
grau de discapacitat o grau de
dependència reconegut. Aques-
tes famílies poden fer les seves
prereserves en albergs propis de
la Generalitat, i poden disposar
d’habitacions amb bany, gaudint
d’un descompte del 15% sobre el
cost total de l’estada.

Ajuts per a l’estiu i caps de setmana

A Catalunya consten que viuen
57.547 persones amb discapaci-
tat intel·lectual (DI), de les que
més de 32.000 són ateses a cen-
tres especialitzats, escoles d’edu-
cació especialitzada, centres de
dia, centres residencials, o bé te-
nen ocupació laboral mitjançant
els centres especials de treball o
serveis d’inserció.

Són més de 10.000 els professi-

onals que es dediquen a l’atenció
especialitzada.

D’aquestes persones amb DI,
són nombroses i van en augment
les que practiquen esport regu-
larment formant part activa de
clubs esportius, associacions, o
des de l’esport escolar, arribant
als 3.815 esportistes federats que
participen en les competicions de
la Federació ACELL.

Discapacitat intel·lectual i esports
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Esport i medalles per recuperar la perspectiva
social

Europa Espanya Català
Autor: Gonzalo Romero Barcelona
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La torxa olímpica arriba a la Seu d'Urgell, una de les dues seus dels Jocs Special Olympics. /
SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

La torxa olímpica arriba a la Seu d'Urgell, una de les dues seus dels Jocs Special Olympics. /
SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

La Seu d'Urgell i Andorra la Vella viuran des d'aquest dijous i fins al 7 d'octubre (diumenge) els
Jocs Special Olympics 2018. El campionat per excel·lència per a esportistes amb discapacitat
intel·lectual veu la llum. La cerimònia d'obertura va tancar ahir dos anys de converses, trucades i
acords per modelar un projecte tan ambiciós com necessari. "L'expectació és molt gran, com la
nostra il·lusió", assenyala Sergi Grimau. El president de l'organització Special Olympics Catalunya
va atendre l'ARA abans que la torxa olímpica arribés finalment a la capital de l'Alt Urgell.

"El 2016 vam començar a planificar-ho tot. Van ser les primeres pautes. Són moltes hores de feina
perquè tot estigui enllestit. Els esportistes tenen ganes de viure el campionat, de conviure amb els
altres companys", explica, desgranant-ne les dades. Els Jocs mobilitzaran 3.000 persones en un
total de 14 disciplines: 1.600 esportistes, 400 entrenadors i més de 1.000 voluntaris. Professionals,
familiars i seguidors arrodoniran l'acte, convertint-lo en un dels epicentres de l'esport internacional.
"És un esdeveniment de país (de dos països, de fet), organitzacions, institucions i organismes
públics. Mou moltíssima gent, i la seva envergadura en proporció a la població de la Seu és
enorme", comenta.

El màxim dirigent de l'organisme defensa l'essència del torneig, més enllà de la taula de resultats i
dels medallistes. Les victòries i els rècords, una obsessió per a la família olímpica, són secundaris.
"Els Jocs tenen dos objectius. El de l'oci, per als aficionats i especialment per als jugadors, i el
simbòlic. L'esdeveniment és un missatge de normalització per a totes les mirades. La gent, la
societat, mira amb por aquestes persones. L'esport ens iguala. Tots perdem, tots guanyem. Ells
ens descobreixen l'esport sense números, amb els valors que hauria de tenir sempre. Guanyar
està bé, però no ho és tot", assegura.

Una lliçó de vida Grimau fa una radiografia social molt encertada. La seva posició, des del cor de
l'organització, el porta a la reflexió, no a l'optimisme sense argumentari. L'exjugador celebra la
feina feta, però fa una crida a la constància. "Aquests Jocs es veuen com una cosa menor,
malauradament. Hem de treballar perquè es valorin. La gent veu partits amb esportistes diferents.
No ho són. Les seves capacitats els fan especials, res més. Hem d'igualar els conceptes,
normalitzar-los. És un èxit que se'n parli, que estiguem als mitjans de comunicació. Serà un fracàs
si a poc a poc ens allunyem del dia a dia, si desapareixem", afirma.

L'ara directiu s'atura i fa un matís. "D'això hi entenc una mica. Soc el germà del Roger (excapità
del Barça Lassa de bàsquet), però també he tingut carrera esportiva", diu, entre rialles. El seu punt
de vista té, com els protagonistes que exalça, una sensibilitat especial. Grimau repassa en qüestió
de segons els seus records, els moments sota els focus més mediàtics i les cistelles guanyadores.
"Em quedo amb els esportistes special. Són el regal de la meva vida". L'afirmació és contundent.
La repeteix fins a quatre vegades. "Jo soc una persona molt natural. Quan ets així, la gent et mira
d'una manera estranya i la resposta és cohibir-te. Hi va haver una vegada que vaig dubtar si



estava fent les coses bé, si era la millor opció. Els esportistes d'aquests Jocs m'han ensenyat que
s'ha de ser així. Ells no fingeixen, són autèntics. Fan les coses perquè les senten. No els importa
el què diran. És la seva lliçó. Descobrir-la, descobrir-los, ha sigut el més especial que he tingut
després de formar la meva família".

Etiquetes

Sergi grimau Jocs Special Olympics
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La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i
els seus acompanyants durant la celebració dels
Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

Més d'una vintena dels 1.500 participants en l'esdeveniment esportiu provenen de clubs de la
capital alturgellenca

La Seu d'Urgell allotjarà més de 600 esportistes i els seus acompanyants durant la celebració dels
Jocs Special Olympics. Més d'una vintena dels 1.500 participants en l'esdeveniment esportiu
provenen de clubs de la capital alturgellenca.

Els Special Olympics es duran a terme entre el 4 i el 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la
Vella. A banda de l'impacte econòmic que això pugui suposar, la voluntat és que l'esdeveniment
també tingui una "petjada social" al territori, tal com explica l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert
Batalla.

Dins l'organització dels Jocs s'han integrat uns 600 voluntaris, els quals s'ocuparan de la part
logística de l'esdeveniment esportiu. Pel que fa als esportistes, malgrat que la gran majoria són de
Catalunya, 95 provenen de la resta de l'estat espanyol, 48 més d'Andorra i 122 d'altres països.
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finicióndenormalidad:“¿Qué es ser normal?
Es esforzarse y superarse a uno mismo, es
compartir, es no tener prejuicios por aque-
llos que no son como yo, es celebrar incluso
las derrotas, es respetar las normas y rom-
perlas cuando es necesario, es expresar lo
que sentimos librementeencadamomento,
bailar si suena lamúsica, reír si estamos con-
tentos, llorar si estamos tristes y, sobre todo,
normal es ser feliz con lo que nos ha dado la
vida. Esta es la normalidad que a mí me ha
enseñado Special Olympics“.
En estos Juegos lomás importante no son

las marcas o los resultados. Las series no su-
peran las ochopersonas, o los ochoequipos,
y el podio tiene igualmente ocho lugares al
mismo nivel. Todos reciben medalla, desta-
cando las de primer, segundo y tercer lugar.
El resto de competidores reciben la medalla
la participación.

LA FAMILIA, APOYO FUNDAMENTAL
Las familias son el soporte fundamental de
los deportistas. Por este motivo, la organi-
zación les ofrecerá alojamiento, asistencia a
los actos inaugural y de clausura, informa-
ción de las competiciones y guía. En para-
lelo, más de 600 voluntarios les ayudarán
en tareas de logística, administrativas, de
información, fotografía, alojamiento, avitu-
allamiento, y acompañamiento a las dele-
gaciones, protocolo, deportes y trabajos de
la feria del ocio, entre otras.
El ex futbolista del FC Barcelona Carles Pu-

yol y la gimnasta leridana Ángela Mora han
sido los protagonistas del spot oficial de los
Juegos Special Olympics 2018. El jugador de
la NBA, Pau Gasol, por su parte, también se
ha unido a la llamada del voluntariado.

os Special Olympics son uno
de los acontecimientos de-
portivos más importantes
para las personas con disca-
pacidad intelectual. Se cele-

bran una vez cada cuatro años, desde 1988,
y han tenido lugar periódicamente en tie-
rras catalanas. La de este año es la undéci-
ma edición, que se disputará en Andorra la
Vella y en La Seu d’Urgell desde mañana
día 4 hasta el 7 de octubre bajo el lema: “El
mejor es quien lo intenta”.
Participan más de 1.500 deportistas pro-

cedentes de 15 países diferentes. Un total
de 1.239 proceden de Catalunya, 93 de Es-
paña y 54deAndorra. El resto, 114, pertene-
cen a 13 delegaciones diferentes, entre ellas
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal y
Alemania. La antorcha de los Juegos Special
Olympics inició su recorrido en Barcelona
el jueves 20 de septiembre y estos últimos
días ha continuado su andadura hasta La
Seud’Urgell.Mañana sedirigirá aAndorra la
Vella, donde se celebrará la fiesta inaugural.

VISIBILIDAD AL DEPORTE INCLUSIVO
La presentación oficial tuvo lugar el pasa-
do 18 de septiembre en el Palau de la Ge-
neralitat. El acto lo encabezó el presidente
Quim Torra. Asistieron la cónsul de Ando-
rra, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu
d’Urgell, Albert Batalla. La presidenta de la
Federación ACELL de deportes para perso-
nas con discapacidad intelectual, Marina
Gómez, celebró que se dé visibilidad al de-
porte inclusivo.
El presidente del Special Olympics Cata-

lunya, Sergi Grimau, señaló que estos jue-
gos sonmás que deporte y cuestionó la de-

L

NO IMPORTAN LAS MARCAS NI LOS RESULTADOS. En estos Special Olympics todas las personas participantes obtienenmedalla; por el lugar que ocupan en la competición,y por participar

Es el evento deportivo y social más importante para los deportistas con discapacidad intelectual

Arrancan los Special Olympics 2018,
los juegos de la superación

El Departament de Treball, Afers
Social i Família de la Generalitat
desarrolla actualmente dos pro-
yectos, dirigidos a niños con grado
de discapacidad o dependencia
reconocidos y a sus familias.

Uno es el programa“Respir Estiu
és Teu”, que pone a disposición de
los niños con un grado de discapa-
cidad o dependencia reconocido,
hasta un máximo de 50 plazas.
Estos niños y niñas se incorporan a
las estancias de“ElVerano esTuyo”,
que se realizan en albergues de la
Generalitat. El Departament se

hace cargo del coste de la estancia
y de la incorporación demonitores
adicionales.

El segundo programa es “Caps
de Setmana Respir en Família”
para aquellas familias que tienen
un niño menor de 18 años con
grado de discapacidad o grado
de dependencia reconocido. Estas
familias pueden hacer sus prerre-
servas en albergues propios de la
Generalitat, y podrán disponer de
habitaciones con baño, disfrutan-
do de un descuento del 15% sobre
el coste total de la estancia.

Ayudas para el verano y fines de semana

En Catalunya viven 57.547 perso-
nas con discapacidad intelectual
(DI). Más de 32.000 de ellas son
atendidas en centros especializa-
dos –sean escuelas de educación
especial, centros de día o residen-
ciales–, o bien tienen ocupación
laboral en los centros especiales
de trabajo o servicios de inserción.

Sonmás de 10.000 los profesio-
nales que se dedican a la atención

especializada a este colectivo.
De estas personas con DI, son

muy numerosas –y cada vez son
más– las que practican deporte
de manera regular. Ellas son y for-
man parte activa de clubes depor-
tivos, asociaciones, y a través del
deporte escolar. En total suman
los 3.815 deportistas federados
que participan en las competicio-
nes de la Federación ACELL.

Discapacidad intelectual y deporte
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Más de 20 deportistas de Martorell participan en
los Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

23 deportistas de la Fundació Arc de Sant Martí de Martorell que participarán en los 11s Juegos
Special Olympics que se celebran en La Seu d'Urgell y Andorra La Vella desde este jueves 4 de
octubre y hasta el domingo.

La expedición la componen 23 deportistas, 5 entrenadores, 2 personas de apoyo y unos 25
familiares. El equipo de fútbol sala jugará en Andorra, mientras que los de petanca lo harán en La
Seu d'Urgell entre el jueves 4 y el domingo 7 de octubre. Los Juegos, organizados por la
Federación ACELL y con el apoyo de los ayuntamientos y la Generalitat, tendrán como eslogan
'Lo mejor es que lo intenta', y acogerán unos 1.400 deportistas, 1.293 de los cuales catalanes y
114 de 13 delegaciones de España y del resto de Europa.

La gerente de la fundación, Rosa Cadenas, lamentó que "no nos hayan seleccionado más, pero
intentaremos esforzarnos para que la próxima vez incrementamos la cifra". En todo caso,
reconoció que "están todos muy ilusionados y de vuelta del verano llevamos haciendo 3 sesiones
de entrenamientos semanales. El objetivo es que se lo pasen muy bien y conozcan mucha gente,
y que, a ser posible, consigan muchas medallas ".

El alcalde Xavier Fonollosa , que organizó una recepción para los deportistas este 2 de octubre, ha
animado a los participantes a vivir la experiencia. Todos juntos se han hecho la fotografía de
familia y han recibido como obsequio una bandera de Martorell para que la luzcan durante el
evento.
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La flama dels Special Olympics recorrera Santa
Coloma i Andorra la Vella

Europa Andorra Català

Accediu al diari »
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La flama dels Special Olympics recorrera aquest
dijous al mati Santa Coloma i Andorra la Vella

Europa Andorra Català

Una trentena de personalitats i institucions acompanyaran els 22 esportistes andorrans que duran
la torxa

La torxa olimpica que donara inici, aquest dijous a la tarda, als Jocs Special Olympics d'Andorra la
Vella i la Seu d'Urgell arribara aquest dijous al mati a la capital, despres de recorrer durant dues
setmanes diferents poblacions catalanes on s'han realitzat els jocs anteriorment. La flama sortira a
dos quarts d'onze des de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i recorrera l'avinguda
d'Enclar, l'avinguda Santa Coloma, la Baixada del Moli, el carrer Prat de la Creu, el carrer Joan
Maragall, el carrer Na Maria Pla fins al carrer de la Unio i l'avinguda Meritxell fins acabar el
recorregut al comu d'Andorra la Vella cap a dos quarts d'una. Des de l'organitzacio es convida tota
la ciutadania a sortir al carrer per donar suport als esportistes durant el recorregut.

La torxa estara custodiada per relleus per 22 dels esportistes andorrans que competiran als jocs
acompanyats de persones vinculades al mon social, esportiu o institucional fins arribar a mans de
la consol major. Durant el recorregut, i com a acompanyants, hi haura Pilar Diez i Celine Mandico
(Escola de Meritxell); Anna Parramon (Federacio d'Atletisme); els Bombers d'Andorra (estaran en
el tram de l'avinguda d'Enclar 25 cap a les 10.40 hores); Victor Santos i Koldo Alvarez (Federacio
Andorrana de Futbol); Mimi Guitierrez, Lluis Marin, Marc Oliveras i Axel Esteve (Federacio
Andorrana d'Esqui); Jordi Llanso i Quim Fenoll (Creu Roja Andorana); Marc Abello (Federacio
Andorrana de Rugbi); Xavi Mujal (RTVASA); Gorka Aixas (Basquet Club Andorra); Monica Bonell,
Albert Llovera, Cristina Llovera (estaran en el tram de Prat de la Creu i La Poste cap a les 11.20
hores); Laura Orgue, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i Coia Sedo (Special Olympics Andorra);
Joaquim 'Purito' Rodriguez (a l'avinguda Meritxell, a l'altura de Zara a les 12.10 hores); Albert
Turne (Andorra Telecom); Ivan Armengol (Pyrenees) i Alex Teres, que com a president d'Special
Olympics Andorra fara entrega de la torxa a la consol major, Conxita Marsol, i a la ministra de
Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, a dos quarts d'una al comu.

A la tarda se celebrara al Poliesportiu d'Andorra la cerimonia d'inauguracio, que tindra molta
musica i animacio amb actuacions, entre d'altres, de Beth, Gisela, el Cor Rock d'Encamp o el Cor
dels Petits Cantors d'Andorra-, la presencia de les mascotes Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500
esportistes que participen en els jocs. L'acte comptara amb la presencia de nombroses autoritats,
entre les quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del coprincep episcopal,
Joan-Enric Vives, que sera l'encarregat d'inaugurar oficialment els jocs. L'esdeveniment, presentat
per l'andorra Marc de las Heras i per la catalana Marta Bayarri, sera retransmes en directe per
Andorra Televisio i per Esport 3 (Televisio de Catalunya) a partir de les 20 hores.

Etiquetes

Special Olympics
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Telenotícies vespre - 03/10/2018

Europa Espanya Català

Emissió del "Telenotícies vespre" del 03/10/2018

CLIPS

Anterior

Següent

Reproduir. L'ultimàtum de Torra a Sánchez i la bandera d'Arrimadas, protagonistes del debat de
política general

00:02:28

L'ultimàtum de Torra a Sánchez i la bandera d'Arrimadas, protagonistes del debat de política
general

Reproduir. Sindicats policials demanen responsabilitats i explicacions a Interior per l'operatiu de l'1
d'octubre

00:00:39

Sindicats policials demanen responsabilitats i explicacions a Interior per l'operatiu de l'1 d'octubre

Reproduir. El Suprem confirma els 4 anys i mig de presó per a Rodrigo Rato per les targetes
"black"

00:01:43

El Suprem confirma els 4 anys i mig de presó per a Rodrigo Rato per les targetes "black"

Reproduir. L'FMI avisa del perill de vincular pensions i IPC

00:01:11

L'FMI avisa del perill de vincular pensions i IPC

Reproduir. May intenta fer oblidar la divisió al seu partit pel Brexit ballant i cridant al patriotisme

00:01:20

May intenta fer oblidar la divisió al seu partit pel Brexit ballant i cridant al patriotisme

Reproduir. Putin sobre Skripal: "És escòria!" I sobre els espies: "Tan importants com la prostitució"

00:01:28

Putin sobre Skripal: "És escòria!" I sobre els espies: "Tan importants com la prostitució"

Reproduir. Trump, Kavanaugh i la defensa de l'home blanc

00:01:52

Trump, Kavanaugh i la defensa de l'home blanc

Reproduir. Creen uns anticossos que dirigeixen el sistema immunitari del pacient només al tumor

00:01:28



Creen uns anticossos que dirigeixen el sistema immunitari del pacient només al tumor

Reproduir. Els metges contradiuen el pare de la Nadia sobre la gravetat de la malaltia

00:01:13

Els metges contradiuen el pare de la Nadia sobre la gravetat de la malaltia

Reproduir. La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar fa fallida

00:01:25

La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar fa fallida

Reproduir. La jutge no veu delicte en l'ensorrament de 144 nínxols de Montjuïc

00:01:10

La jutge no veu delicte en l'ensorrament de 144 nínxols de Montjuïc

Reproduir. El Macba tindrà les obres de la col·lecció exposades de manera permanent

00:01:49

El Macba tindrà les obres de la col·lecció exposades de manera permanent

Reproduir. Anna Todd, a Barcelona, tot un fenomen literari per a joves que neix a les xarxes

00:01:58

Anna Todd, a Barcelona, tot un fenomen literari per a joves que neix a les xarxes

Reproduir. Ferrao i Esquerdinha decideixen una difícil estrena a la Champions

00:00:53

Ferrao i Esquerdinha decideixen una difícil estrena a la Champions

Reproduir. Tot a punt a la Seu d'Urgell per acollir els Jocs Special Olympics

00:01:14

Tot a punt a la Seu d'Urgell per acollir els Jocs Special Olympics

Reproduir. El temps VESPRE - 03/10/2018

00:04:29

El temps VESPRE - 03/10/2018

Reproduir. El cotxe elèctric, l'estrella del Saló de l'Automòbil de París

00:01:40

El cotxe elèctric, l'estrella del Saló de l'Automòbil de París

Reproduir. Un Bugatti a escala real fet amb un milió de peces Lego ja circula per França

00:01:11

Un Bugatti a escala real fet amb un milió de peces Lego ja circula per França

Reproduir. Els diners

00:02:17

Els diners
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Quatre atletes de Cardedeu participen als Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català

Se celebren a La Seu d'Urgell aquest cap de setmana. Quatre atletes cardedeuenques
participaran als Jocs Special Olympics que se celebren a La Seu d'Urgell - Andorra La Vella del 4
al 7 d'octubre. Hi competiran amb l'escola Montserrat Montero de Granollers:

- Martina Altés: atletisme

- Marc Pujades: natació

- Estel Teixidó: atletisme

- Ona Teixidó: atletisme

La torxa olímpica va arribar a Granollers el divendres 28 de setembre. Les atletes Estel i Ona
Teixidó la van dur, per relleus, fins a la Porxada.

Molta sort, esportistes!
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L'Ajuntament trasllada el seu suport als
esportistes de la Fundació Privada Rosella que
seran als Special Olympics

Europa Espanya Català

Un dels integrants de l'equip ha rebut una beca de Serveis Socials per poder participar a la
competició

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha rebut aquesta setmana la quinzena d'esportistes de la
Fundació Privada Rosella que participaran als Jocs Special Olympics per expressar-los el suport
municipal i desitjar-los molta sort en la competició. Aquesta fundació, amb seu al barri
castellvinenc de Miralles, tindrà representació en les competicions de petanca i de futbol sala dels
Jocs, que es faran a La Seu d'Urgell i Andorra la Vella del 4 al 7 d'octubre.

El grup d'esportistes i acompanyants de la Fundació Privada Rosella que aniran als Special
Olympics va ser dimarts al matí a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes, on van ser rebuts per
l'alcalde, Joan Carles Almirall; el regidor de Benestar Social i Esports, Josep M. Mitjans, i la
treballadora social, Marta Miralles. Tots ells es van interessar per com serà la competició i per les
modalitats en què participarà Rosella i els van desitjar molta sort i una molt bona estada. Els
esportistes van rebre l'obsequi, de mans de l'alcalde i del regidor, d'una gorra i una bossa en què
podran guardar-hi objectes personals aquests dies.

La representació de la Fundació Privada Rosella a la modalitat de petanca estarà integrada per
tres tripletes, que competiran a La Seu d'Urgell, mentre que l'equip de futbol sala competirà a
Andorra la Vella.

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes, a través dels Serveis Socials municipals, ha becat la
participació d'un dels esportistes de Rosella als Special Olympics.

La cerimònia d'obertura es podrà veure dijous 4 d'octubre a la tarda pel canal Esport3 (19.25h).

La Fundació Privada Rosella participa als Special Olympics des de l'any 2000, en què aquests van
celebrar-se a la localitat empordanesa de Figueres.

Castellví de Rosanes, 3 d'octubre del 2018
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A poques hores dels Jocs Special Olympics, el
Club Esportiu l'Estel finalitza els entrenaments

Europa Espanya Català

Ells són la Judit i l'Aleix, dos dels sis nedadors que formen l'equip de natació del Club Esportiu
l'Estel als Jocs Special Olympics que se celebraran des d'aquest dijous i fins diumenge a la Seu
d'Urgell i Andorra la Vella. Aquest dimecres realitzen els darrers entrenaments abans de l'inici de
la competició.

A poques hores de començar la seva aventura ells tenen molt clar quin és el seu objectiu.

Amb l'ajuda de monitors especialitzats, els esportistes porten diverses setmanes entrenant per
arribar el millor possible als Jocs.

Un total de vint-i-quatre esportistes del El Club Esportiu l'Estel acompanyats per sis entrenadors
competiran també en les disciplines de bàsquet i petanca a la Seu d'Urgell i Gimnàstica Rítmica a
la capital Andorrana.

Informa: Anna Requena
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La torxa dels Jocs Specials Olympics arriba a
Lleida

Europa Espanya Català

El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha entregat la torxa als rellevistes a la Seu Vella i ha assegurat que
la Paeria sempre donarà suport a les entitats que treballen per les persones que més ho
necessiten

La torxa dels Jocs Special Olympics ha recorregut aquesta tarda els carrers de Lleida, camí de la
Seu d'Urgell i Andorra, on se celebraran des d'aquest dijous fins a diumenge les competicions
esportives, amb 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual. El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha
estat l'encarregat d'entregar la torxa als primers rellevistes i ha aprofitat per animar als esportistes
a gaudir de l'experiència i per agrair la seva tasca a totes les persones que fan possible aquesta
"feina extraordinària per fer una societat més justa, més valenta i que anhela un millor futur".

"Aquesta és una ciutat que sempre ha estat amatent a les persones amb dificultats i que estima
les entitats que es dediquen a les persones que més ho necessiten. Tindran tot el suport de la
Paeria, com hem vingut fent i com seguirem fent en el futur", ha assegurat Larrosa.

La torxa ha sortit de la Seu Vella i ha passat pels carrers Sant Martí, Prat de la Riba, Salmerón, Pi i
Margall per davant de l'Auditori Enric Granados, per Magdalena, Portaferrisa i la plaça Sant Joan
per arribar finalment a la Paeria, al voltant de les 7 de la tarda. Allà, els portadors han lliurat la
torxa a la tinent d'alcalde i regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l'Educació
i els Esports, Montse Parra, qui ha estat l'encarregada d'encendre el peveter enmig d'una festa
amb gran participació d'esportistes i voluntaris.

La torxa romandrà a Lleida fins demà, quan partirà cap a la Seu d'Urgell. Dijous, 4 d'octubre, està
previst que recali a Andorra la Vella, finalitzant un recorregut que es va iniciar el 20 de setembre a
Barcelona.

Dels 1.500 esportistes inscrits als Special Olympics, 1.239 procedeixen de delegacions de
Catalunya; 93, de la resta d'Espanya; 52, d'Andorra, i 114, de delegacions d'altres països com
Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Alemanya, entre altres. El lema d'aquesta onzena edició
és "El millor és qui ho intenta".

Els Special Olympics proporcionen una oportunitat d'integració a través de l'esport. A Catalunya,
se celebren cada quatre anys des del 1988, quan van tenir lloc a Lleida i són una plataforma de
promoció i foment de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida.
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Differently-abled but determinedly different

Àsia Índia Anglès
Autor: Ramesh Susarla

Their determination and achievements dwarf their disabilities with which Balakrishna and
Kullaiamma were born. Hailing from remote villages in Anantapur district of Andhra Pradesh, the
two have won laurels for the country many times at the Special Olympics.

Four boys and two girls from Anantapur have found a place in the national badminton team to
represent India at Andorra Special Olympics to be held this month. Balakrishna and Kullaiamma
are part of the team that left for Barcelona on Tuesday, en route to Andorra. The team includes:
Shameela Dhanekula, Assefa Pendekanti, Ganesh pasuvula, Sreenivasulu Chakali, Sivaiah
Komalli, and Balakrishna Nallabothu.

Player to coach Daughter of a farm-labourer couple of Kothapalli village, Kullaiamma was born with
Intellectual disability (ID), also known as general learning disability, short of hearing and visual
disability with extreme squint. But has won gold medals in badminton at Los Angeles in 2013 and in
Australia in 2015. Unable to afford studies, Kullaiamma began working at a juice centre and took to
tailoring to supplement the family income, but the Community-Based Rehabilitation Centre of Rural
Development Trust (RDT) at Bathalapalli gave her a new lease of life.

Her talent was spotted by the RDT coaches and she began training in 2011. Today, Kullaiamma
has graduated to assistant coach accompanying a six-member badminton team, part of the Indian
contingent at the Special Olympics at Andorra and Spain. Differently-abled Balakrishna (short of
hearing and needs trainer to explain in sign language) from Marrireddipalli, is the son of a
farm-labourer couple. The shuttler has three gold medals so far in his kitty. Studying at Industrial
Training Institute, he wants to make it big in the international badminton arena. Their cradle is the
state-of-the-art indoor badminton court at Bathalapalli and stadium at Anantapur which have
produced several world-class players. After its inception in 2008, it produced gold medallists in
2009 Athens Special Olympics. Baba Fakruddin won a gold and a silver in athletics, while two girls
were also there in the country's contingent. They were born different but they made a big
difference.



http://www.andorradifusio.ad/noticies/flama-special-olympics-recorrera-andorra-la-vella

Sección: Radio / Televisión - Nacional
03/10/2018

La flama dels Special Olympics recorrerà dijous al
matí Santa Coloma i Andorra la Vella

Europa Andorra Català

La torxa olímpica que donarà inici als Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell
arribarà aquest dijous al matí a la capital, després de recórrer durant dues setmanes diferents
poblacions catalanes on s'han realitzat els jocs anteriorment.

La flama sortirà a les 10.30h des de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i recorrerà
l'avinguda d'Enclar, l'avinguda Santa Coloma, la Baixada del Molí, el carrer Prat de la Creu, el
carrer Joan Maragall, el carrer Na Maria Pla fins al carrer de la Unió i l'avinguda Meritxell fins
acabar el recorregut al comú d'Andorra la Vella cap a les 12.30h. Des de l'organització es convida
tota la ciutadania a sortir al carrer per donar suport als esportistes durant el recorregut.

La torxa estarà custodiada per relleus per 22 dels esportistes andorrans que competiran als jocs
acompanyats de persones vinculades al món social, esportiu o institucional fins arribar a mans de
la cònsol major.

Personalitats i esportistes del país acompanyaran la flama

Durant el recorregut, i com a acompanyants, hi haurà Pilar Diez i Celine Mandicó (Escola de
Meritxell); Anna Parramon (Federació d'Atletisme); els Bombers d'Andorra (estaran en el tram de
l'avinguda d'Enclar 25 cap a les 10.40 hores); Víctor Santos i Koldo Álvarez (Federació Andorrana
de Futbol); Mimi Guitiérrez, Lluís Marín, Marc Oliveras i Axel Esteve (Federació Andorrana
d'Esquí); Jordi Llansó i Quim Fenoll (Creu Roja Andorana); Marc Abelló (Federació Andorrana de
Rugbi); Xavi Mujal (RTVASA); Gorka Aixàs (Bàsquet Club Andorra); Mònica Bonell, Albert Llovera,
Cristina Llovera (estaran en el tram de Prat de la Creu i La Poste cap a les 11.20 hores); Laura
Orgué, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i Coia Sedó (Special Olympics Andorra); Joaquim
'Purito' Rodríguez (a l'avinguda Meritxell, a l'altura de Zara a les 12.10 hores); Albert Turné
(Andorra Telecom); Ivan Armengol (Pyrénées) i Àlex Terés, que com a president d'Special
Olympics Andorra farà entrega de la torxa a la cònsol major, Conxita Marsol, i a la ministra de
Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, a les 12.30h al comú.

Cerimònia inaugural en directe per ATV i andorradifusio.ad

A la tarda se celebrarà al Poliesportiu d'Andorra la cerimònia d'inauguració (en directe per ATV i
andorradifusio.ad a partir de les 19.15h).

Comptarà amb molta música i animació -amb actuacions, entre d'altres, de Beth, Gisela, el Cor
Rock d'Encamp o el Cor dels Petits Cantors d'Andorra-, la presància de les mascotes Nuc i Bruna,
i la desfilada dels 1.500 esportistes que participen en els jocs.

L'acte comptarà amb la presència de nombroses autoritats, entre les quals el president de la
Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que serà
l'encarregat d'inaugurar oficialment els jocs.

L'esdeveniment, presentat per l'andorrà Marc de las Heras i per la catalana Marta Bayarri, serà
retransmès en directe.

Informa: Agència ANA

Imatge: comú d'Andorra la Vella

Special Olympics





http://www.balaguer.tv/a-poques-hores-dels-jocs-special-olympics-club-esportiu-estel-finalitza-entrenaments/

Sección: Actualidad / Última Hora - Regional
03/10/2018

Darrers entrenaments del Club Esportiu l'Estel
abans del Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

Ells són la Judit i l'Aleix, dos dels sis nedadors que formen l'equip de natació del Club Esportiu
l'Estel als Jocs Special Olympics que se celebraran des d'aquest dijous i fins diumenge a la Seu
d'Urgell i Andorra la Vella. Aquest dimecres realitzen els darrers entrenaments abans de l'inici de
la competició.

A poques hores de començar la seva aventura ells tenen molt clar quin és el seu objectiu.

Amb l'ajuda de monitors especialitzats, els esportistes porten diverses setmanes entrenant per
arribar el millor possible als Jocs.

Un total de vint-i-quatre esportistes del El Club Esportiu l'Estel acompanyats per sis entrenadors
competiran també en les disciplines de bàsquet i petanca a la Seu d'Urgell i Gimnàstica Rítmica a
la capital Andorrana.

Informa: Anna Requena



https://www.elnacional.cat/es/deportes/seu-urgell-antorcha-special-olympics_310533_102.html

Sección: Deportes
03/10/2018

La Seu d'Urgell recibe la antorcha de los Juegos
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

La antorcha de los Juegos Special Olympics llega a la Seu d'Urgell después de pasar por
Barcelona y recorrer diferentes ciudades de todo Catalunya . Está previsto que la llama olímpica
entre este miércoles (18.00 horas) en piragua por el canal de aguas tranquilas en manos de la
palista urgelense Núria Vilarrubla y un deportista de los Specials.

Entre diferentes deportistas del Taller Claridad y Sedis Airam, la antorcha seguirá su recorrido por
las escalas de los Voluntarios Olímpicos hasta llegar a la plaza Soldevila, el segundo punto de
cambio de relevistas. El Ayuntamiento supondrá el punto final de la llama, que será recibida por el
alcalde de la Seu, Albert Batalla, y otras autoridades.

El último relevista será el encargado de encender el pebetero olímpico, antes de proyectarse un
vídeo donde diferentes deportistas y personalidades hablarán del lema de estos Juegos: 'El mejor
es quien lo intenta'. El fuego olímpico dormirá en la Seu d'Urgell esperando marcharse, al día
siguiente, hacia Andorra la Vella y protagonizar la ceremonia de inauguración de los Juegos
Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella.

Los Juegos Special Olympics se inaugurarán este jueves en el pabellón polideportivo de Andorra
la Vella (18.30 horas). El acto se podrá seguir en directo por Esport3.



http://www.catalannews.com/sports/item/special-olympics-set-to-kick-off-in-catalonia
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Special Olympics set to kick off in Catalonia

Europa Espanya Anglès

The event runs until Sunday and brings more than 600 athletes to the north of the country

Ready? Set? Go! Tomorrow, the Special Olympics kicks off in Catalonia. Running from Thursday
October 4 until Sunday October 7 , the event will take place between the Catalan town La Seu
d'Urgell and the principality of Andorra - the first, hosting over 600 athletes from the games.

"It's where I have a lot of fun," say athletes

Many belong to the Taller Claror, a nonprofit association for people with intellectual disability in La
Seu d'Urgell. Here, various activities are taking place to get ready for the games. As well as crafts
and even gardening, there's also warm-up for the athletic section and in that of petanque, a boules
sport which participants truly enjoy.

Gabriel Garcia, a Special Olympics athlete , spoke highly of his years playing petanque. Regards
the event, he said: "The Special Olympics seems like a very good thing to me, I like it very much,
and it's where I have a lot of fun."

Exercise helps calm the nerves, say trainers

Of course, with competition, come the nerves. But exercising, say trainers, helps. Maite Ferrer,
sports delegate and trainer from the Taller Claror, spoke of tips to calm down. "If we're nervous,"
she said, "we can do some physical activity, and feel like new again." Regards the Special
Olympics, she noted that, "since we're already nervous about winning and participating" doing
sports "helps us to relax, and go into it with eagerness."

Some 1,500 athletes will participate in the event . The majority are from Catalonia, but 95 come
from elsewhere in the Spanish state, with 48 more from Andorra and 122 from other countries.



http://www.capgros.com/mataro/retrat-escrit/cantant-a-ple-pulmo-als-grans-teatres_716378_102.html

Sección: Gente
04/10/2018

Cantant a ple pulmó als grans teatres

Europa Espanya Català

Fitxa

Nom: Josep Fad Bruguet

Tenor lric d'pera

Desprs de representar al Liceu va fer el gran salt amb l'obra Il Trovatore.

El mataron ha realitzat moltes obres a la Sala Cabanyes, on va comenar amb Els Pastorets

Josep Fadó va començar en el món de la música al cor de l'escolania. Poc després va fer de
Benjamí als Pastorets de la Sala Cabanyes i aquestes dues facetes, la de cantant i la d'actor l'han
portat a ser un dels cantants lírics més destacats del territori.

Després de formar-se en estudis musicals, va compaginar la seva feina a una oficina de Mataró de
Caixa Laietana amb el món artístic fins que va haver de prendre una decisió que va canviar la
seva vida. Va deixar la seva feina i va apostar per la seva passió. Des de llavors es dedica
plenament al cant i l'òpera i ha realitzat representacions tant a teatres nacionals com el Liceu com
a altres països com Rússia, França, Àustria o Perú.

El lligam amb el món de la música li ve de família?

L'únic antecedent que tinc és el meu avi patern que tocava a la banda municipal de Mataró.
També el meu pare perquè estava relacionat amb el centre catòlic de la Sala Cabanyes.

S'ha de tenir un do especial per ser tenor o cantant o és més de l'estudi i la pràctica?

Jo crec que és un conjunt de les dues coses. És important tenir el gen artístic i evidentment
treballar, estudiar i preparar-te. Jo no em vaig començar a dedicar professionalment fins l'any 98
però prèviament havia trepitjat molt teatre amateur.

Vas estar durant molts anys combinant la faceta artística amb la banca.

Sí. Vaig estar 14 anys treballant a la Caixa Laietana i els darrers tres anys ho vaig compaginar
amb el món artístic amb contractes amb el Liceu. L'any 2.000 vaig prendre la decisió de deixar la
meva feina i dedicar-me plenament a ser cantant líric. Va ser una decisió molt meditada.

Quines obres l'han marcat més?

L'opera Il Trovatore de Verdi és la que m'ha marcat des dels inicis perquè va ser arrel d'aquesta
obra que vaig prendre la decisió de dedicar-me plenament a l'òpera Al llarg dels anys he arribat a
representar-la en vuit produccions diferents i és l'obra que he cantat més vegades. Estic bastant
especialitzat en les obres de Verdi, he cantat pràcticament tots els seus títols. La trama de el
trobador també m'ha marcat perquè l'any 2000 la meva mare va morir i la temàtica de l'obra em va
tocar molt.

Participa en projectes a Mataró?

Al llarg de la meva trajectòria sempre que m'han demanat participar en algun projecte a la ciutat he
tingut la voluntat de fer-ho. He participat en projectes benèfics i col·laboro sovint amb Càrites de
Mataró. De fet, Càrites ha preparat un disc per celebrar els seus 50 anys i he posat veu a un dels
temes.

Com és el seu dia a dia?



Per preparar-me una obra prèviament ho faig des de casa i amb el pianista a Barcelona. Quan
arribes al lloc fas assajos tot el dia fins que arriben les funcions, que és el resultat final. Quan
treballes en teatres importants l'exigència és màxima.

Quins són els seus propers projectes?

El proper 4 d'octubre estic a Andorra perquè participo a la cerimònia d'apertura dels Special
Olympics. A partir d'aquí marxo cap Oviedo a fer Tosca. Al gener vaig a Bilbao a fer I Lombardi de
Verdi. La següent producció és Semiramide de Rossini, torno aquí i vaig al Liceu a fer l'òpera de
Hamlet.



2104/10/2018 diarimésSERVEIS
CINEMA. Cartellera

TARRAGONA / OCINE TARRAGONA 

1 Los futbolísimos 16:15 - 18:20 / matinal dg: 12:15 
1 Los futbolísimos 18:20 
1 The equalizer 2 20:30 
1 The equalizer 2 20:30 - 22:45 
1 Megalodon 17:15 - 22:45 / golfa dv, ds i vigílies: 00:45
1 Megalodon 17:15 - 19:30 - 21:45 
2 La monja 19:30 / golfa dv, ds i vigílies: 23:45
2 Johnny English, de nuevo en acción 21:45 
3 Al aire, patos matinal dg: 12:00 
3 Milla 22 16:00 - 18:00 - 20:30 - 22:30 / golfa dv, ds i vigílies: 00:30
4 El Papa Francisco, un hombre de palabra 16:00 - 18:00 - 20:00 / matinal dg: 12:00 
4 Enamorado de mi mujer 16:15 - 22:00 
4 Enamorado de mi mujer 16:15 
4 Jurassic world: el reino caido 18:00 / golfa dv, ds i vigílies: 23:45
5 Los increibles 2 16:00 - 18:25 - 20:15 / matinal dg: 12:00 
5 Book club 20:45 
5 Matar a Dios 22:45 
6 Searching 16:15 - 18:20 - 20:30 - 22:40 / golfa dv, ds i vigílies: 00:45
6 Searching 18:20 - 20:30 - 22:40 
7 Mentes poderosas matinal dg: 12:15 
7 Un pequeño favor 16:00 - 18:15 - 22:30 
7 Alpha 20:30 
8 Alpha - atmos - 16:00 - 17:45 / matinal dg: 12:00 
8 Misión imposible: fallout - atmos - 19:30 - 22:15 
9 Vaya bichos! matinal dg: 12:15 
9 Yucatan 18:00 - 20:00 - 22:30 
9 Yucatan 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:30 
10 Predator - atmos - 16:15 - 18:20 - 20:30 - 22:40 / matinal dg: 12:15 

 / golfa dv, ds i vigílies: 00:45
11 El mejor verano de mi vida 21:00 
11 El mejor verano de mi vida 16:15 - 21:00 
11 Mamma mia: una y otra vez 22:45 
12 Campeones 22:00 / matinal dg: 12:00 
12 Anna y Bruno 16:15 
12 I love dogs 18:00 
12 I love dogs 16:00 
12 El escándalo de Ted Kennedy 20:15 - 22:30 
13 Johnny English, de nuevo en acción 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:45 

 / matinal dg: 12:15 / golfa dv, ds i vigílies: 00:45
14 Todos lo saben 16:00 - 18:30 - 20:15 - 22:45 / golfa dv, ds i vigílies: 00:30
14 Hotel Transilvania 3 18:30 / matinal dg: 12:00 
15 Hell fest 16:15 - 18:15 - 22:45 / golfa dv, ds i vigílies: 00:45
16 Teen titans go! 16:00 / matinal dg: 12:15 
16 El reino 16:00 - 17:45 - 20:15 - 22:45 / golfa dv, ds i vigílies: 00:30
17 La monja - atmos - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 
9 Milla 22 -dimarts versió original- 18:00 
16 Johnny English, de nuevo en acción -dimarts versió original- 22:45  

YELMO PARC CENTRAL

Alpha 18:00 
André Rieu. Concierto de Maastricht 2018: Amore dv: 20:30 - 20:45 
El mejor verano de mi vida dl, dt i dj: 16:05 
Johnny English: de nuevo en acción diariament excepte dv: 

15:45 - 17:40 - 19:35 - 21:30 / dv: 16:15 - 18:15 - 21:00 - 22:50
La monja 16:40 - 18:45 - 20:50 - 22:50 
Los futbolísimos dv, ds, dg i dc: 15:50 
Los increíbles 2 diariament excepte dv: 16:55 / dv: 16:00 
Predator diariament excepte dv: 20:00 - 22:15 
Searching diariament excepte dt: 16:20 - 18:30 - 20:35 - 22:40 

 / dt: 18:30 - 20:35 - 22:40 
Searching -vose- dt: 16:20 
Todos lo saben diariament excepte dv: 19:20 / dv: 18:25 
Un pequeño favor diariament excepte dt: 17:00 - 19:25 - 21:50 / dt: 19:25 - 21:50 
Un pequeño favor -vose- dt: 17:00 
Yucatán diariament excepte dv: 22:00                

CAMBRILS / RAMBLA DE L’ART

Enamorado de mi mujer dv: 18:45 - 22:30 / ds: 21:00 - 22:30 / dg: 20:00 
 / dl: 17:15 - 20:30 / dt: 18:45 - 22:00 -vose- / dc: 20:30 / dj: 17:00 - 22:15 -vose- 

The rider dv: 20:30 / ds: 19:30  / dg: 18:00 - 21:30 -vose- / dl: 18:45 / dt: 20:15 
 / dc: 17:00 - 22:00 -vose- / dj: 18:30 

Al aire, patos ds: 16:00 / dg: 16:30 
Book club dv: 17:00 / dl: 22:00 / dt: 17:00 
Madame Hyde -vose- ds: 17:30 / dc: 18:45                           

VILA-SECA / OCINE VILA-SECA

1 El reino dv a dc: 16:00
1 Hell fest dv, ds, dg i dj: 18:30 - 20:30 - 22:30 / dl, dt i dc 18:30 - 20:30 

 / dv i ds: 00:30
1 The equalizer 2 dl, dt i dc: 22:30
2 Milla 22 dv a dc: 16:00
2 Un pequeño favor 18:00 - 20:15 - 22:30 / dv i ds: 00:40
3 Los futbolísimos dv a dc: 16:00 / dj: 20:15
3 Los increíbles 2 dv a dc: 18:00 - 20:15 / dj: 18:00
3 Megalodón 22:30 / dv i ds: 00:40
4 Jhonny English: de nuevo en acción dv a dc: 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 

 / dj: 18:30 - 20:30 - 22:30 / dv, ds i dl: 00:30
5 La monja dv a dc: 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 / dj: 18:00 - 20:00 - 22:00 

 / dv i ds: 00:00
6 El mejor verano de mi vida dv a dc: 16:00
6 Todos lo saben dv a dc: 17:45 - 20:15 / dj: 17:30 - 20:00
6 Book club dv a dc: 22:40 / dj: 22:30
6 The equalizer 2 dv i ds: 00:40
7 Un pequeño favor dv a dc: 16:00
7 Milla 22 18:15 - 20:15 - 22:15 / dv i ds: 00:30
8 Predator dv a dc: 16:00 - 20:30 - 22:30 / dj: 20:30 - 22:30 / dv i ds: 00:40
8 Yucatán 18:00
9 Hotel Transilvania 3 dv a dc: 16:00 / dj: 17:45
9 Alpha dv a dc: 17:45 / dj: 20:00
9 Jhonny English: de nuevo en acción dv, ds i dg: 19:40
9 Yucatán dv, ds, dg i dj: 22:00 / dl, dt i dc 19:40 - 22:15 / dv i ds: 00:30
10 Teen titans go dv a dc: 16:00
10 El reino dv a dc: 17:45 - 20:15 - 22:40 / dj: 17:30 - 20:00 - 22:30

VILALLONGA DEL CAMP / de Cinema del Centre Recreatiu 

Los futbolísimos -dilluns 8 (fira)- 17:00 - 19:15

AVUI 
FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Francesc d’Assís, Petroni i Àurea.

TELEVISIÓ. Programació

06:00 Notícies 3/24
08:00 Els Matins
12:00 12 - 14
13:55 Telenotícies comarques
14:30 Telenotícies migdia
15:42 Cuines
16:00 Com si fos ahir
16:42 Tot es mou
20:15 Està passant
21:00 Telenotícies vespre
21:57 Polònia
22:36 Els meus pares
23:36 Quan arribin els marcians
00:19 Més 324
01:54 Gran Reserva
02:49 Ritmes a l’aula
03:19 Cava de Blues
04:05 Fusió i swing a l’estudi
04:50 Jazz a l’estudi
05:49 Videoclips catalans

TV3
10:57 Plantes que es porten 

malament
11:51 Expedició al Rift Valley
12:44 A la recerca de la vella 

Rússia
13:39 Forquilla i motxilla
14:57 L’os rentador
15:42 Els habitants de la fi del 

món
16:25 Xarxa Natura
16:32 De Berlín a Tòquio
17:25 Futbol Sala
19:11 Top Motor
19:26 Cerimònia Inaugural Special 

Olympics
21:36 Ajustaments Esports
21:47 Programes Externs Esports
22:13 Aire Lliure
23:00 El Club de la Mitjanit
01:01 324 Esports

ESPORT 3
15:28 Pat, el carter
16:10 El petit drac Coco
16:36 La caleta de la Lily
17:13 Loopdidoo
17:39 El Mic i els seus amics
18:04 Bola & Bill
18:42 Pat, el gos
19:16 En Miku i la Fant
19:30 Info K
19:46 Les Sisters
20:00 Els germans Kratt
20:51 El detectiu Conan
 
CANAL 33
21:23 Com si fos ahir
21:59 Quarts de nou
22:27 Glops
22:52 Rurals
23:47 La gent del riu
00:41 Quarts de nou

CANAL SUPER3

06:30 Telediario Matinal
08:30 Los desayunos de TVE
10:00 La mañana de La 1
12:00 Más desayunos
13:30 Torres en la cocina
14:00 L’Informatiu
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:00 L’Informatiu
16:12 El tiempo
16:25 Servir y proteger
17:20 Acacias 38
18:15 Centro médico
19:25 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
22:05 Desafía tu mente
22:40 Cuéntame cómo pasó
01:15 Ochéntame otra vez
02:05 La noche en 24H

TVE1
06:15 Las noticias de la mañana
08:30 Un café con Susanna
09:00 Espejo Público
13:15 Karlos Arguiñano 
13:40 La ruleta de la suerte
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Karlos Arguiñano 
16:03 Tu tiempo con Roberto 

Brasero
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero 3.0
22:40 El asesino (War)
00:50 Malas influencias

ANTENA3
06:30 Documental
07:00 Zoom tendencias
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
09:00 Pueblo de Dios
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
10:55 Documenta2
11:45 Documental
12:20 La ciudad maldita
13:50 Fortunata y Jacinta
18:20 Documenta2
19:15 Documental
20:10 Punts de vista
20:35 Amb identitat
21:00 ¡Atención Obras!
21:30 Documental
22:00 Documaster
23:50 Gigantes
00:45 Documental

TV2

07:00 El zapping de Surferos
07:10 Gym Tony XS
08:15 El encantador de perros
09:25 Alerta Cobra
12:25 Mujeres y hombres y 

viceversa
13:25 El concurso del año
14:15 Noticias Cuatro
14:45 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
16:10 Hawai 5.0
18:00 NCIS
19:50 Noticias Cuatro
20:20 El tiempo
20:25 Deportes Cuatro
20:30 Bienvenidos a mi hotel
21:30 First dates
22:45 13 horas: Los soldados 

secretos de Bengasi
01:45 Retrato de familias

CUATRO
07:30 Previo Arusitys
09:00 Arusitys
11:00 Al rojo vivo
14:00 laSexta Noticias
14:55 Jugones
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 laSexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:30 Todos los caminos  

conducen a Roma
00:25 Presencia oscura
02:10 Crímenes imperfectos
02:30 Campeonato Europeo de 

Póquer
03:00 Comprando en casa
03:30 Minutos musicales

LA SEXTA
06:15 Informativos Telecinco 

matinal
08:55 El programa de Ana Rosa
13:30 Ya es mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El tiempo
16:00 Sálvame limón
17:00 Sálvame naranja
20:05 Pasapalabra
21:00 Informativos Telecinco
21:40 El tiempo
21:50 Deportes
22:00 Gran Hermano VIP 2018
01:45 Gran Hermano VIP 2018 

Directo
02:40 Horóscopo de Esperanza 

Gracia
02:45 La tienda en casa
03:00 Miramimúsica

TELECINCO 

12:00 Avui per demà 
12:30 Avui Cambrils 
13:00 Programes de La Xarxa 
13:30 Refresh 
14:00 Notícies Canal Reus TV
14:30 Avui Cambrils 
15:00 Notícies Canal Reus TV 
15:30 Programes de La Xarxa 
16:00 Notícies Canal Reus TV 
16:30 Refresh 
17:00 Notícies Canal Reus TV 
17:30 Programes de La Xarxa 
18:00 Programes de La Xarxa 
20:00 Notícies Canal Reus TV 
20:30 Avui Cambrils 
21:00 Notícies Canal Reus TV 
21:30 Avui per demà 
22:00 Notícies Canal Reus TV 
22:30 Avui Cambrils 
23:00 Programes de La Xarxa

CANAL REUS TV
15:26 Cuando el mundo se 

tambalea
16:31 ¡Llama a la comadrona!
18:39 Erica
19:35 Hora B
20:35 8 al dia
20:55 La nit a 8tv
23:00 The Game
02:04 Clips
  
PARAMOUNT CHANNEL
12:10 La casa de la pradera
15:00 Agatha Christie
16:55 Colombo
18:20 Se ha escrito un crimen
20:15 Candice Renoir
22:15 Starship Troopers 
00:45 Monsters
02:20 Un curita cañón
03:55 El juego de la verdad

8TV
10:00 Ben trobats 
12:00 Caminant per Catalunya 
12:30 Tremolors 9 
13:00 Saló de plens 
14:00 Notícies 12 
14:30 Saló de plens 
15:15 Tremolors 10
16:00 Notícies 12 
16:30 reemissió 
19:00 Connecti:cat 
20:00 Notícies 12 
20:30 Deuwatts 
21:00 Territori Contemporani 
21:30 Caminant per Catalunya 
22:00 Notícies 12 
22:30 Deuwatts 
23:00 Territori Contemporani 
23:30 Caminant per Catalunya 
00:00 Notícies 12

TAC 12

FARMÀCIES

TARRAGONA:

Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5. Tlf. 977 
219 704 (servei diürn i nocturn).

Andreu Prats, M. Dolors. Deltebre Edf. Mont-roig 
(Autovia Tarragona - Reus) (La Granja). Tlf. 977 547 870 
(servei diürn).

REUS:

Valveny Llurba, Maria Neus. Sant Antoni M. Claret, 14. 
Tlf. 977 771 022 (servei diürn).

Guillen-Navàs-Sentis-Villanueva. Av. Països Catalans, 
116 dreta. 977 322 751 (24 hores).

AGENDA

TARRAGONA. Literatura: «L’hora del conte: ‘Un 
malson al meu armari i altres contes’». Biblioteca 
Pública. A les 17.30 h.

REUS. Concert: «Els Amics de les Arts». Teatre Fortuny. 
A les 21 h.
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Exemple d'il·lusió i superació

Europa Andorra Català

"La gran festa de l'esport inclusiu". Així mateix va batejar els Jocs Special Olympics la cònsol
major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Els 1.500 esportistes sí que són un autèntic exemple
d'il·lusió i superació i ells viuran fins diumenge uns dies ben especials. Avui, a les 18.30 hores, es
celebra la inauguració al Poliesportiu d'Andorra amb moltíssimes actuacions com les de Beth,
Gisela, el cor Rock d'Encamp o el Cor dels Petits Cantors d'Andorra. L'acte tindrà també al
president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del copríncep episcopal, Joan Enric Vives
ell serà l'encarregat d'inaugurar oficialment els Jocs. Abans de la inauguració i la festa grossa la
flama dels Special Olympics recorrerà avui al matí Santa Coloma i Andorra la Vella. Una trentena
de personalitats i institucions acompanyaran els 22 esportistes andorrans que duran la torxa.

L'inici del recorregut serà a partir de les 10.30 hores a l'Escola Especialitzada de Nostra Senyora
de Meritxell fins al carrer de la Unió. També passarà per l'avinguda Meritxell i arribarà al Comú
d'Andorra la Vella a les 12.30 hores. Durant el recorregut hi haurà molts acompayants relacionats
amb el món de l'esport i esportistes d'alt nivell.

Fins a 1.235 participants provenen de les delegacions i equips catalans i 95 de la resta de
comunitats autònomes espanyoles. I 122 de països estrangers com l'Índia, Austràlia, Marroc,
Bèlgica o Dinamarca. De la delegació andorrana hi haurà 50 participants. Comencen uns jocs on
molts àngels hi seran presents. Tot un exemple d'il·lusió i superació. Un esport amb un caire molt
diferent al que tots estan acostumats a veure a la televisió.

FOTO: AJUNTAMENT DE LA SEU
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Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special
Olympics 2018

Europa Andorra Català

La flama dels Specials Olympics 2018 ha arribat aquest dijous a Andorra la Vella de la mà d'alguns
dels esportistes i voluntaris d'aquests jocs. L'encesa del peveter, situat al davant del comú de la
parròquia, s'ha produït cap a dos quarts d'una del migdia i ha comptat amb l'assistència de la
cònsol major, Conxita Marsol, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert i el
president dels Specials Olympics Andorra, Àlex Terés. L'esdeveniment ha comptat amb una gran
assistència de públic que, des d'abans de les dotze del migdia, ja esperava l'arribada de la torxa.

Marsol ha destacat la magnitud d'aquests jocs i tot el que representa. "Estem parlant de molt més
que esport, estem parlant d'una realitat que moltes persones no coneixen i és molt important
implicar-nos amb els esportistes" ha dit, i assegura que aquests jocs representen més que uns de
convencionals. La cònsol ha reiterat que aquesta "és la gran festa de l'esport inclusiu" ja que els
esportistes "ens transmeten la seva il·lusió, el seu esperit de superació i les seves ganes de formar
part de l'esport". A més, Marsol ha afirmat que espera gaudir d'aquests quatre dies i ha agraït
l'esforç, el treball i la dedicació de totes les persones que l'han fet possible.

Per la seva banda, Gelabert s'ha mostrat satisfeta sobre la inclusió d'aquestes persones en
l'esport, ja que com ha dit "no només dediquem l'esport a un sol tipus de persona. En el nostre
país s'inclou a tothom en el món de l'esport". La ministra ha titllat aquest dia com a "memorable" i
pel que fa a tots els voluntaris ha afirmat que "Andorra és un país molt solidari i sempre que hi ha
una demanda de voluntaris tothom es volca" en referència als gairebé 500 voluntaris que han
participat per part d'Andorra la Vella. Pel que fa a la repercussió que poden tenir aquests jocs al
Principat, Gelabert ha dit que "ens ensenyareu al món ja que moltes persones ens coneixeran
gràcies a vosaltres" dirigint-se als esportistes.

Per últim, el president dels Specials, ha valorat molt positivament que el transcurs dels jocs es
produeixi a Andorra perquè com ha afirmat "per a tota la família dels Specials aquests són els jocs
més especials que hem fet mai perquè se celebren a casa". A més, ha defensat que "el més
important no és la competició sinó que tothom ho passi bé" i ha conclòs la seva intervenció dient
què "els jocs de la il·lusió han arribat a Andorra".

El passat dimecres al vespre, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, va rebre la flama olímpica
conduïda per la palista urgellenca, Núria Vilarrubla i un esportista del Taller Claror. Aquest va estar
l'últim pas abans d'arribar aquest dijous al Principat.
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El club Bellissens de la Fundació Villablanca
representa la demarcació en la desfilada inaugural
dels Special Olympics

Europa Espanya Català

El Club Bellissens de la Fundació Villablanca (Grup Pere Mata) ha estat seleccionat per
representar la demarcació de Tarragona en la desfilada inaugural dels jocs Special Olympics que
tindrà lloc aquest dijous a dos quarts de 7 de la tarda al Poliesportiu d'Andorra.

El grup de Bellissens està format per 25 persones que fins al diumenge 7 d'octubre competiran en
les modalitats d'atletisme, futbol sala, petanca i natació. En aquesta edició dels Special Olympics
les competicions es desenvoluparan entre la Seu d'Urgell i Andorra la Vella amb el lema
#MillorQuiHoIntenta, ja que les persones que ho intenten confien en elles mateixes i és la primera
pedra per avançar.

En total hi prendran part 1.600 esportistes provinents de diverses comunitats autònomes de l'estat
espanyol i d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria o Índia, entre altres. També prenen part
600 voluntaris, 400 tècnics esportius i delegats, i 80 persones de l'organització.
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Arriba a la Seu l'exposició itinerant de la Fundació
Naturgy

Europa Andorra Català

La Fundació Naturgy apropa aquesta setmana a la Seu d'Urgell la seva exposició itinerant sobre
energia, amb motiu de la celebració dels XI Special Olympics Catalunya. L'entitat col·labora en
aquest esdeveniment esportiu inclusiu amb l'objectiu de fer accessible la seva acció social i
cultural a tots els col·lectius de la societat. L'Energytruck restarà instal·lat des d'aquest divendres i
fins diumenge al passeig de Joan Brudieu, cantonada amb el carrer de Lluís de Sabater. L'horari
de visita serà de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.30 h, mentre que diumenge estarà obert de 10.00
a 12.00 h. La mostra s'ha pogut veure també aquest dijous al pàrquing del Doctor Peiró.

La mostra itinerant ha recorregut, des de la seva posada en marxa el gener de 2016, més de
53.000 quilòmetres, i ha visitat 295 municipis de la geografia espanyola amb l'objectiu de fer
arribar a la població coneixements relacionats amb l'energia, el medi ambient i el patrimoni
industrial d'una forma amena i interactiva, amb activitats didàctiques conduïdes per educadors
especialitzats. Prop de 175.700 persones han visitat l'exposició, 67.600 dels quals són alumnes de
grups escolars de primària, batxillerat i formació professional.

Un gran camió sostenible amb un ampli equipament tecnològic

El camió compta amb un motor dual de gas natural que genera entre un 15% i un 20% menys
d'emissions de CO2 que els motors convencionals de gasoil. Mitjançant el sistema dual i un
consum de combustibles aproximat del 70% de dièsel i el 30% de gas natural comprimit, el vehicle
contribueix a la millora de la qualitat de l'aire, en reduir un 39% les emissions de partícules i un
30% les emissions d'NOx respecte a un vehicle amb només combustible dièsel.

Al llarg dels seus 70 metres quadrats, l'espai mòbil acull un ampli equipament tecnològic, format
per continguts audiovisuals, interactius i multimèdia, a més de panells informatius. Es tracta d'una
exposició on es pot experimentar amb els continguts a través d'activitats pràctiques centrades en
el propi visitant. El projecte també inclou l'oferta de tallers i activitats pedagògiques participatives
conduïdes per educadors especialitzats, que divulgaran coneixements de ciència i tecnologia. Les
activitats, que són gratuïtes, estan dirigides a tots els públics i estan adaptades a persones amb
discapacitat.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada l'any 1992 per la companyia energètica, té com a missió la difusió,
formació, informació i sensibilització de la societat en matèria d'energia i medi ambient. També
desenvolupa programes d'Acció Social tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint
especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l'àmbit cultural,
promou accions orientades a la preservació i difusió del patrimoni històric del sector del gas i
l'electricitat.
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La Seu s'aboca en uns Special Olympics que han
d'estendre el tarannà integrador

Europa Espanya Català

La Seu d'Urgell i la seva àrea d'influència viuen des d'avui tres dies de competicions i activitats
socials al voltant dels Jocs Special Olympics, la cerimònia d'inaguració dels quals se celebra
aquest vespre a Andorra la Vella.

La Seu rebrà, durant aquests tres dies, més d'un miler de persones, entre els 700 esportistes
d'arreu del país, d'Espanya i d'altres estats, i els seus acompa-nyants i famliars, que s'allotjaran en
establiments de la Seu i de la vora. Més enllà de l'impacte econòmic d'un esdeveniment compartit
amb Andorra que sumarà 1.500 participants, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, remarca la
«petjada social» que deixarà al ter-ritori gràcies a la participació d'uns 600 voluntaris de la Seu i la
seva àrea d'influència, així com la presència d'un village al passeig Joan Brudieu i la mateixa
assistència a les competicions esportives per part dels veïns dels Pirineus.

Als Jocs Special Olympics que organitzen la Seu i Andorra, hi prenen part 1.235 persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya, 95 de la resta de l'Estat, 48 d'Andorra i 122 d'altres països
d'arreu del món. Una vintena seran de la mateixa Seu d'Urgell, els quals formen part dels clubs del
Taller Claror i del Sedis Airam. En aquest sentit, els usuaris del Taller Claror encaren aquests
últims dies abans de les competicions de bàsquet i petanca amb nervis i il·lusió. L'esport ocupa
una tercera part de les activitats que realitzen al Taller diàriament.

L'Egiba hi aporta sis gimnastes

L'Egiba estarà representat als Special Olympics amb sis gimnastes: Amaia Valentín (gimnàstica
artística nivell II en terra, barra i salt, i gimnàstica rítmica amb cinta i pilota); Tania Cordón
(gimnàstica artística nivell II en terra, barra i salt, i en gimnàstica ritmica amb pilota); Julie Oliver
Tous (gimnàstica artística nivell I en terra, barra i salt, i en gimnàstica rítmica amb pilota; Anna
Torres (gimnàstica artística nivell II en terra, barra i salt); Júlia Rueda (en gimnàstica artística nivell
II en terra, barra i salt); i Carles Calavera (gimnàstica artística nivell II en terra i salt). L'entrenadora
és Cristina Jiménez.
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Comencen els Jocs amb l'arribada de la torxa i la
inauguració

Europa Andorra Català

La presència del símbol olímpic al país i la cerimònia d'obertura (18.30 h) aixecaran el teló

Ha arribat el gran dia. Avui es donarà oficialment el tret de sortida a l'onzena edició dels Jocs
Special Olympics, que enguany acullen la Seu d'Urgell i Andorra la Vella des d'avui fins diumenge.
En total hi participaran prop de 1.500 esportistes de 13 països diferents que competiran sota el
lema El millor és qui ho intenta. La delegació tricolor tindrà una cinquantena de representants.

El símbol olímpic per excel·lència, la torxa, arriba aquest matí al Principat amb un recorregut que
començarà a les 10.30 hores i que realitzaran 22 esportistes andorrans. El trajecte, que comença
a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora
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Perseguint dinosaures

Europa Espanya Català
Autor: Jordi Basté

Perseguint dinosaures

00:00 04:02

Carta a tots els nens i nenes que estan escoltant aquest programa :

Els adults que apugin una mica el volum.

Estimades criatures,

Hi ha un llibre preciós que es diu el

El meu germà persegueix dinosaures

que explica la història d'un nen que es diu Giovanni i que ha nascut amb un cromosoma de més.

En Giovanni, a qui li agraden els dinosaures, va al cinema amb una amigueta, torna a casa i crida:
"M'he casat".

D'un nen, Giovanni, que balla sol al mig de la plaça, sol al mig de la plaça, amb un músic de carrer
que l'acompanya. És un nen diferent, que té els ulls allargats, que té l'anomenada síndrome de
Down, una alteració que fa que el nen sigui com nosaltres , però una mica diferent perquè tot li
costa una mica més d'entendre. Són diferents, però són com nosaltres. Juguen, riuen, estudien,
ploren i estimen. I estimen com poca gent estima i els estimem com els vostres pares us estimen a
vosaltres... com a mínim.

Aquests nens i altres similars s'uneixen aquests pròxims dies a la Seu d'Urgell i Andorra per jugar
tots junts. Es diuen Special Olympics i ens demanen que els anem a veure, que els animem i que
els aplaudim. A ells, els costa una mica més fer esport que a nosaltres perquè, de vegades, són
menys endreçats i fan menys cas als entrenadors, però en saben. I molt. I, de cop, a casa nostra,
venen nens i nenes com ells de tot el món (eh, però de tot el món mundial) per jugar junts: a
petanca, a tenis, a ciclisme, a bàsquet...

Com el Giovanni, que persegueix dinosaures. Tots els amics del Giovanni seran a Catalunya i no
els podem oblidar ni deixar sols . Ja sé que us agrada el futbol i que sou del Barça, de l'Espanyol,
del Girona, del Nàstic, de la Penya, del Voltregà, del Reus, del Lleida... però tots aplaudim els
esportistes dels nostres clubs i, en canvi, a ells, els Giovannis que seran a Catalunya aquests dies,
els coneix molt poca gent.

Tenen un cromosoma més que nosaltres. En això ens guanyen, però tenen menys seguidors que
el Messi . Potser que demanem als pares o als avis que ens acompanyin a aplaudir-los. No sabeu
com us ho agrairan. Són diferents, però són com nosaltres. Persegueixen dinosaures i, sembla
estrany, però jo, quan era petit, també ho feia. Perseguia dinosaures per l'habitació fent ombres
jugant amb les llums de la làmpada de la tauleta de nit. Per això els acompanyaré, els aplaudiré i,
si cal, ballaré sol al mig de la plaça de la Seu d'Urgell. Com el Giovanni.

En tinc moltes ganes. Són Special , però són Olympics . Què vol dir això d' Specials i d' Olympics ?
Això que us ho expliquin els vostres pares o avis

.
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La flama arriba a la Seu d'Urgell i encén els Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics va arribar ahir al Ràfting Parc de la Seu d'Urgell, escenari
juntament amb Andorra dels Jocs que començaran avui. El foc olímpic va arribar en una piragua
conduïda per la palista Núria Vilarrubla i una esportista del Taller Claror i va ser rebuda per la
tinent d'alcalde, Anna Vives, i una altra de les esportistes urgellenques que hi participen. La flama
va recórrer els carrers més cèntrics i, de la mà de quinze rellevistes, va arribar fins a la plaça dels
Oms, on l'últim la va entregar a l'alcalde, Albert Batalla, que va encendre el peveter i que estava
acompanyat pel president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, i la de la Federació
ACELL, Maria Gómez.



La sede de LaLiga abrió sus 
puertas a la Asobal para una 
reunión entre los máximos 

dirigentes de ambas instituciones. 
El presidente de LaLiga, Javier Te-
bas, recibió en Madrid al presiden-
te de Asobal, Adolfo Aragonés, 
en una reunión de trabajo que sirvió 
para hacer un análisis de los prime-
ros meses del acuerdo entre Asobal 
y LaLiga que ha supuesto entrar en 
una nueva etapa de balonmano en 
abierto, una reivindicación histórica 
de los aficionados a este deporte.
A la apuesta de LaLiga por el ba-
lonmano Asobal, gracias a su APP 
LaLigaTV y a su acuerdo con el ca-
nal GOL, se han sumado la auto-
nómica de Castilla y León, La8, 

balonmano► novedades en la app

laliga y la asobal analizan 
sus primeros meses juntos

además de Barça TV, en una 
muestra del interés creciente que 
suscita el balonmano tanto para 
los medios de comunicación co-
mo para los amantes del deporte. 
La APP incluye esta semana una 
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nueva mejora. Además de poder 
disfrutar de los directos de los en-
cuentros de la Liga Asobal y de 
los resúmenes en LaLigaTV, ahora 
también se podrán visualizar los 
partidos más allá del directo.

Javier Tebas, ayer junto a Adolfo Aragonés, presidente de la ASOBAL
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(Digital), Marta Bilbao (Publicidad 
Nacional), Esther Tapia (Revistas), 
Carlos Jiménez (Organización y 
Personas), Josep Sicart (Financiera).

▄ La Unión Ciclista Internacional (UCI) desveló 
ayer los calendarios de todas las modalidades para 
la próxima temporada. La Vuelta a España se dis-
putará entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre, 
con la salida confirmada desde las salinas de Tor-
revieja (Alicante). El Tour de Francia se iniciará el 
sábado 6 de julio y finalizará el 28 del mismo mes, 
mientras el Giro de Italia se desarrollará entre el 11 
de mayo y el 2 de junio, más tarde que otras veces.

ciclismo ► se retrasa el arranque del giro

la UCI descubre 
su calendario 2019

  
jUDO
Sherazadishvili apunta a 
Tokio 2020 sin complejos
“Habrá presión, pero estoy preparado. 
Para mí, los Juegos quedan aún muy lejos, 
hay muchas competiciones antes y tengo 
que defender el número uno antes”.

bALONmANO
Dura derrota de Ademar ante el Teucro 
El Abanca Ademar León sufrió su segunda derrota en la 
Liga Asobal en la pista del Condes de Albarei Teucro (26-
24), en otro mal partido del conjunto leonés, demasiado 
blando en defensa durante todo el primer tiempo y sin 
continuidad ni ideas en el ataque posicional.

polI 
depor 
tIvo

▄ La antorcha de los Juegos Special Olympics 
llegó ayer a la Seu d’Urgell para encender el pe-
betero después de pasar por Barcelona y recorrer 
diferentes ciudades catalanas. El fuego olímpico 
durmió allí esperando marcharse —lo hará hoy—, 
hacia Andorra la Vella y protagonizar la ceremo-
nia de inauguración en el pabellón polideportivo de  
Andorra la Vella (18.30 horas).

JJ.oo. ► ceremonia de inauguración en andorra

arrancan los Juegos 
special olympics

▄  La selección española de hockey hierba 
femenina fue recibida ayer por el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Galán, en la sede de 
la compañía en Madrid, en un acto que tam-
bién sirvió para entregar el premio MVP de 
la pasada Liga a Lucía Jiménez, jugadora del 
Club de Campo Villa de Madrid.
Las 13 jugadoras de la selección española, 
el equipo técnico y el presidente de la Fe-

deración, Santiago Deó, entregaron al presi-
dente de Iberdrola una réplica de la medalla 
de bronce lograda por el equipo en el Mun-
dial celebrado en Londres el pasado mes de 
agosto.  Las capitanas del equipo, Carlota 
Petchamé, María López y Rocío Gutiérrez, 
fueron las encargadas de entregar la répli-
ca de la medalla en agradecimiento al apo-
yo de Iberdrola a su deporte. 

hockey hierba femenino ► la selección visitó la sede de iberdrola en madrid

lucía Jiménez recibe el mvp de la liga

46 sport total JUEVES 4
OCTUBRE 2018

las loterÍas

SUPER 10 3 3.10.2018
3-4-5-7-11-14-15-16-19-20-26-27-29-34-40-
49-54-55-58-62                     Diana: 40                     

PRImITIVA 3 29.9.2018
7-8-22-34-39-45 C-25   R-4
JOKER: 6509406
ACERTANTES  EUROS

6+R 0  BOTE
6 1  1.599.769,20
5+C 3 79.988,46
5 212 2.452,48
4 11.719 71,67

LOTTO 6/49 33.10.2018
14-25-30-35-45-48          C-41  R-4  PLUS-6
JOKER: 368891
ACERTANTES  EUROS

6/6+ Plus 0 8.330.864,78       
6/6  0 4.165.432,39        
5/6+ C Plus 0 81.945,96      
5/6 1 4.740,68       
4/6   88 70,03   

bONOLOTO 3 3.10.2018
11-15-16-32-40-41     C-29  R-9
ACERTANTES  EUROS

6 0 BOTE
5+C 2 82.872,87
5 61 1.358,57
4 3.491 37,59
3 66.751 4,00

TRIO 33.10.2018
9 3 2

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

EUROmILLONES 32.10.2018
7-17-29-37-45 Estrellas: 3 y 11

GORDO DE LA PRImITIVA 3 30.9.2018
11-26-37-41-47 R-8
ACERTANTES  EUROS

1ª CAT (5+1) 0 BOTE
2ª CAT (5+0) 1 164.604,41
3ª CAT (4+1) 13 2.302,16
4ª CAT (4+0)  174 200,67
5ª CAT (3+1) 838 47,62
6ª CAT (3+0) 8.251 15,72
7ª CAT (2+1) 14.155 7,05
8ª CAT (2+0) 133.869 3,00

7/39 31.10.2018
1-4-5-13-23-24-29
Reintegro: 1

EL CUPóN 3 3.10.2018

67817         EUROS

67817          35.000

7817  200

817  20

17  6

6  1,50

7  1,50

67816 y 67818  500

El presidente de Iberdrola, con las jugadoras de la selección // IBERDROLA



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/comencen-els-special-olympics-a-la-seu-durgell-i-andorra-la-vella/audio/1015637/

Sección: Actualidad / Última Hora
04/10/2018

Comencen els Special Olympics a la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella

Europa Espanya Català

Avui comencen els Jocs Special Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra. Durant tres dies, més de
1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual competiran en catorze modalitats, repartides entre
aquestes dues ciutats pirinenques. Els jocs han suposat un repte organitzatiu per al territori, que
ha hagut de reservar prop de 2.000 places hoteleres entre la Seu i el principat d'Andorra
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Ha arribat el
gran dia. Avui es
donarà oficial-
ment el tret de
sortida a l’onze-
na edició dels

Jocs Special Olympics, que en-
guany acullen la Seu d’Urgell i
Andorra la Vella des d’avui fins
diumenge. En total hi participa-
ran prop de 1.500 esportistes de
13 països diferents que competi-
ran sota el lema El millor és qui
ho intenta. La delegació tricolor
tindrà una cinquantena de repre-
sentants. 

El símbol olímpic per excel·lèn-
cia, la torxa, arriba aquest matí al
Principat amb un recorregut que
començarà a les 10.30 hores i que
realitzaran 22 esportistes andor -
rans. El trajecte, que comença a
l’Escola Especialitzada Nostra
Senyora de Meritxell, estarà custo-
diat per una trentena de persona-
litats i institucions que acompa -
nyaran els esportistes, passarà per
tota l’avinguda Meritxell i arribarà
al comú d’Andorra la Vella a les
12.30 hores. Ahir, la torxa es va
passejar per la Seu d’Urgell. A par-
tir de les 18.30 hores tindrà lloc al

Poliesportiu la cerimònia d’inau-
guració dels Jocs, que tindrà molta
música i animació. Hi haurà ac-
tuacions, entre d’altres, d’artistes
destacats com Beth, Gisela –repre-
sentant d’Andorra al Festival d’Eu-
rovisió del 2008–, el cor Rock
d’Encamp o el cor dels Petits Can-
tors d’Andorra i la desfilada dels

esportistes participants. L’acte
també comptarà amb la presència
de diferents autoritats, com ara el
cap de Govern, Toni Martí, el pre-
sident de la Generalitat de Cata-
lunya, Quim Torra, o el Copríncep
episcopal, Joan-Enric Vives –que
serà l’encarregat d’inaugurar ofi-
cialment els Jocs–. 

REDACCIÓ
Andorra la Vella

La presència del símbol olímpic al país i la cerimònia d’obertura (18.30 h) aixecaran
el telóTActuacions de Beth, Gisela, el cor Rock d’Encamp i els Petits Cantors

EOLIMPISMEAONZENA EDICIÓ DELS SPECIAL OLYMPICS

22 esportistes
andorrans faran el
recorregut, que
s’iniciarà a l’EENSM

LA TORXA ARRIBA AVUI

SPECIAL OLYMPICS

La selecció andorrana sub-19
de futbol intensifica la prepa-
ració de cara a la fase prèvia
classificatòria per a l’Europeu
de la categoria que es disputa-
rà a Armènia. Els nois de Jesús
Lucendo disputaran un tor-
neig preliminar a Basilea del
10 al 16 d’aquest mes que tin-
drà Espanya, Bielorússia i
l’amfitriona, Suïssa, com a ri-

vals del combinat tricolor. L’e-
quip viatja amb les idees cla-
res i el seleccionador té clar
que serà un torneig molt com-
plicat: “Hi anem a competir, a
créixer com a selecció i a fer-
ho cada vegada millor.” Andor-
ra debutarà davant Espanya el
dia 10, a la una del migdia; “la
selecció de més nivell”, apunta
Lucendo. El segon partit, el dia
13 a les quatre de la tarda, serà
amb Suïssa, “que està un punt
per sobre de Bielorússia”, i el
dia 16, a les sis de la tarda, la
tricolor clourà aquest Preeu-
ropeu davant el combinat bie-
lorús.

L’equip sub-19 
ja prepara la fase
prèvia de
classificació 
per a l’Europeu

FUTBOLA

El regatista Marcel Lescano va
aconseguir el cap de setmana
passat el tercer lloc a la 30a edi-
ció de les jornades nàutiques pi-

tiüses. Amb un Grand Soleil 42 R
Yrcus de l’armador rus Yrcus
Onoprenco, Lescano va fer sis
regates a Eivissa, aconseguint
dos segons llocs. Amb aquests
resultats, l’andorrà va assolir l’es-
mentada tercera plaça de la seva

categoria Ri classe A, a només
un punt del segon classificat,
d’un total de 24 vaixells en la se-
va classe i 60 en general.

REDACCIÓ
Eivissa

EVELAAJORNADES NÀUTIQUES PITIÜSES

La presidenta de la Federació
Motociclista d’Andorra (FMA),
Natàlia Gallego, entra com a no-
va membre de la comissió de
sostenibilitat de la FIM (CID),

segons va publicar la federació
internacional. També va estar
acceptada la candidatura de Jo-
sep Puntí, actual director espor-
tiu de l’FMA, per mantenir la se-
va plaça a la comissió de trial de
la FIM, la CTR. Puntí en forma
part des del 2007.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

MOTOCICLISMEACOMISSIONS
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SPECIAL OLYMPICS 3 NOVA EDICIÓ

L
a flama dels Special Olym-
pics recorre avui al matí 
Santa Coloma i Andorra la 
Vella. Una trentena de per-

sonalitats i institucions acompa-
nyaran els 22 esportistes andor-
rans que duran la torxa. Iniciarà 
el recorregut a dos quarts d’onze 
a l’escola especialitzada Nostra Se-
nyora de Meritxell fins al carrer de 
la Unió, passarà per tota l’avinguda 
Meritxell i arribarà al comú d’An-
dorra la Vella a dos quarts d’una.

Els acompanyants seran Pilar 
Díez i Celine Mandicó de l’Escola 
de Meritxell, Anna Parramon de la 
Federació d’Atletisme, els Bombers 
d’Andorra, Víctor Santos i Koldo 
Álvarez de la Federació Andorrana 
de Futbol, Mimi Guitiérrez, Lluís 
Marín, Marc Oliveras i Axel Esteve 

La flama recorre 
aquest matí 
Andorra la Vella 
i Santa Coloma
Una trenta de personalitat i institucions 
acompanyaran als 22 esportistes andorrans

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA

de la Federació Andorrana d’Esquí, 
Jordi Llansó i Quim Fenoll de la 
Creu Roja Andorana, Marc Abelló 
de la Federació Andorrana de Rug-
bi, Xavi Mujal d’RTVASA, Gorka 
Aixàs del Bàsquet Club Andorra, 
Mònica Bonell, Albert Llovera, Cris-
tina Llovera, Laura Orgué, Gual-
bert i Aitor Osorio, Carles Riba i Co-
ia Sedó dels Special Olympics An-
dorra, Joaquim Purito Rodríguez, 
Albert Turné d’Andorra Telecom, 
Ivan Armengol de Pyrénées i Àlex 
Terés, que com a president d’Speci-
al Olympics Andorra farà entrega 
de la torxa a la cònsol major, Con-
xita Marsol, i a la ministra de Cul-
tura, Joventut i Esports, Olga Ge-
labert. 

A la tarda se celebrarà al Poli-
esportiu d’Andorra la cerimònia 
d’inauguració, que tindrà molta 
música i animació i comptarà amb 
nombroses autoritats. H

FUTBOL 3 SELECCIÓ NACIONAL 

La sub19, cap a 
Suïssa per disputar 
el Pre-Europeu
L’equip de Lucendo jugarà contra els amfitrions, a més 
de contra Bielorússia i la poderosa Espanya

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

L’equip de Jesús Julián Lucendo 
viatja a Suïssa on es trobarà amb 
l’equip amfitrió, amb Espanya i 
Bielorússia per a disputar un rep-
te en majúscules per al Pre-Euro-
peu de Suïssa. L’equip viatja amb 
les idees molt clares, sabent que 
serà un torneig complicat amb 
rivals com l’equip espanyol, que 
compta amb grans jugadors de 
primer nivell que han debutat ja 

a importants competicions.
En aquest sentit, Lucendo assegu-

rava que es «vol competir i cada ve-
gada ser millors com a selecció, des-
prés vindran els resultats, a tots ens 
agrada guanyar». «Quan sortim al 
camp hem de donar una imatge de 
selecció que anem cap endavant», re-
iterava. «Espero una Espanya molt 
superior a Suïssa i Bielorússia, Su-
ïssa també ha sigut campiona del 
món sub-19 i sub-20 i Bielorússia es-
tà creixent molt», concloïa. H

FAF

33 La selecció sub-19 prepara el Pre-Europeu, aquesta setmana. 

ESCACS 3 OLIMPÍADES

Andorra va aconseguir ahir a les 
Olimpíades Batumi una contun-
dent victòria contra Angola que 
col·loca als andorrans amb el 50 
per cent dels punts a falta de du-
es rondes per al final de la com-
petició.

Robert Alomà va fer un joc 
molt agressiu contra David Sil-
va davant la defensa Índia de Rei 
plantejada pel seu adversari que 
va provocar que l’adversari no 
pogués salvar la partida. Òscar 
de la Riva, per la seva banda, es 
va imposar a Sergio Miguel, amb 
una Defensa Siciliana i un peó 
que va resultar decisiu.

A més, Cristofer Luke va em-
patar contra Luciano Oliveira en 
una partida molt igualada on no 
va obtenir avantatge en cap mo-
ment.

Així mateix, Daniel José va fer 
una obertura Escocesa i va obte-
nir una avantatge que va anar 
mantenint fins a la victòria.

Per un altre costat, ahir tam-
bé es van celebrar les eleccions 
a la presidència de la FIDE on va 
resultar guanyador, contra tot 
pronòstic, la candidatura d’Ar-
kady Dvorkovich que serà el setè 
President de la Federació Inter-
nacional d’Escacs. H

Victòria 
contundent 
contra Angola

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY
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Ràdio Transports
ALSINA GRAELLS (827 397)
Andorra-Barcelona: 6 / 6.45 / 10.30 / 15 / 17 / 19.15
Barcelona-Andorra: 6.15 / 6.30 / 7.30 / 10.30 / 13 / 15 
/ 17 / 19
Andorra-Lleida: 8.15 / 16.15 
Lleida-Andorra: 9.30 diumenge / 11.30 de dilluns a diven-
dres / 16 de dilluns a diumenge

CAMINO BUS LAZARA (865 500)
Andorra-Galicia-Portugal: dc / dj / dg: 15.30
Portugal-Galicia-Andorra: dm / dj / dv: 15.30

HISPANO IGUALADINA (902 447 726)
Andorra-Reus: 17.00. Servei diari
Reus-Andorra: 7.40. Servei diari

HISPANO ANDORRANA (807 000)
Escaldes-La Seu: de 8 a 21. Cada hora
La Seu-Escaldes: de 7 a 20. Cada hora
Dg: Escaldes-Engordany-La Seu d’Urgell: 8.15 / 10.30 
/ 13 / 17 / 19.15
La Seu d’Urgell-Escaldes-Engordany: 7.45 / 9.10 / 12 
/ 16 / 18.30
Estació d’autocars-l’Ospitalet: 5.45 / 17 
L’Ospitalet-Estació d’autocars: 7.35 / 19.45
Estació d’autocars-Costa Daurada: 8.00
Costa Daurada-Estació d’autocars: 17.30 (dl a dv)

NOVATEL (803 789)
 Andorra-Barcelona: 

Andorra-Aerop.Tolosa-Tolosa: 5.00h, 15.00h
Tolosa-Aerop. Tolosa-Andorra: 10.30h, 19.30h
* consultar: 803 789

MONTMANTELL (807 444)
Andorra-Lleida: 6 / 8 / 11.30 / 15.30 / 18

Lleida-Andorra: 10.15 / 14 / 16 / 20 i 22

DIRECT BUS-NADAL JULIÀ (805 151)
Andorra-Barcelona aeroport: 3.30 / 6.15 / 8.15 /

 11.15 / 13.15 / 15.15 / 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15

Barcelona aeroport (Terminal 1 planta 0)-Andorra: 7.30 

9.30 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.30 / 20.00 / 21.30 / 23.00

Barcelona aeroport (Terminal 2 Mural Miró)-Andorra: 7.45 

/ 9.45 / 11.15 / 13.15 / 15.15 / 17.45 / 20.15 / 21.45 / 23.15

Barcelona Sants (estació de ferrocarril)-Andorra:6.15/8.15 

/10.15/11.45/13.45/15.45/18.15/20.45/22.15/23.45

SOLDEVILA  (Amb reserva prèvia 828 117)
Andorra - Lleida: 8.00 / 15.45 Lleida - Andorra: 12.00 / 20.15

TAXIS
ATA 863 000 / 861 005
MÉS TAXI 828 000 / 862 488
TAXI EXPRES 812 345

And.Estació T2 T1
5.00h 8.00h. 8.15h.
7.00h 10.00h 10.15h
9.00h 12.00h 12.15h
11.00h 14.00h 14.15h
13.00h 16.00h 16.15h
15.00h 18.00h 18.15h

T1 T2 And.Estació
10.00h 10.15h 13.15h
12.00h 12.15h 15.15h
14.00h 14.15h 17.15h
16.00h 16.15h 19.15h
18.00h 18.15h 21.15h
20.00h 20.15h 23.15h

SUDOKU  

Solucions del 
dia anterior:

D
IF

ÍC
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N
O

R
M

A
L
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C

IL

Fàcil:

Normal:

Difícil:

 

Programació tv

FM

Cadena Dial 
Andorra

88.1

R7P

89.0

Pròxima FM 
Andorra

89.5

RNA

91.4

Màxima FM 
Andorra

92.1

M80 Ràdio

92.6

Ràdio Valira 
(Punto ràdio)

93.3

Flaix FM

93.8

RNA

94.2

Andorra 1

96.0

Ràdio Valira 
(Onda Cero)

98.1

NRJ

100.6

AD Ràdio

101.5

France Inter

101.8

Ràdio Ser 
P. d’Andorra

102.3

France 
Musique

102.6

40 Principals 
Andorra

103.3

France 
Culture

104.0

Catalunya 
Ràdio

104.6

Ràdio 4

106.0

Ràdio 1

106.8

Ràdio Seu

107.2

Ràdio 
Principat

107.5

Ràdio 3

107.9

ANDORRA TV

07:00
Club Piolet

08:00
Ara i Aquí (RNA)

12:00
Memòries d’arxiu

13:00
Andorra Actualitat (RNA)

13:40
El Trànsit

13:45
Informatiu migdia

14:15
La rèplica

15:00
Informatiu migdia

15:30
Becaris

18:00
Informatiu Tarda

18:30
Informatiu France 24

19:00
Fons Històric Arxiu Nacional

19:15
Cerimònia d’Inauguració dels Jocs 
Special Olympics

21:25
El Trànsit

21:35
Informatiu vespre

22:05
La rèplica

22:50
Ara i aquí 2.0

23:15
Informatiu vespre

01:00
Àrea Andorra Difusió

Club Piolet07:00

 

Farmàcies de 
guàrdia

Les guàrdies començaran a les 9.30h del matí del dia assenyalat i acabaran a les 9.30h del matí següent. 

Poden variar, cal confirmar-les al telèfon: 829 914

Dijous 4 
F. el Consell 

C/ Prat de la Creu, 87 

Andorra la Vella

Tel. 819219

Divendres 5 
F. Edelweiss 

C/ Bra. Riberaygua, 31 

Andorra la Vella

Tel. 831227

Dissabte 6 
F. Carlemany 

Av. Carlemany 83 

Escaldes 

Tel. 805444

Diumenge 7 
F. Edelweiss 

C/ Bra. Riberaygua 31 

Andorra la Vella

Tel. 831227



ESPORTS20 DIJOUS, 4 D’OCTUBRE DEL 2018

La selecció sub-19, dirigida per 
Jesús Julián Lucendo, ja està a 
punt per marxar a Basilea (Suïs-
sa) per jugar a partir de dimecres 
el PreEuropeu contra Espanya, 
l’amitriona i Bielorrússia. El 
combinat andorrà, que encara 
no ha donat la llista oicial de 

convocats, buscarà la sorpresa 
contra tres seleccions de força 
més nivell. De fet, Espanya, di-
rigida per l’exdefensa central de 
l’Albacete i l’Atlètic de Madrid, 
Santi Denia, tindrà tres jugadors 
provinents del FC Barcelona i 
que juguen amb el segon equip 
com el porter Arnau Tenas, Abel 
Ruiz i Juan Miranda.

La sub-19 apura els últims 
dies abans del PreEuropeu

Futbol

Redacció

ANDORRA LA VELLA

Lucendo, en un entrenament al Comunal.

FAF

Motociclisme Futbol

La presidenta de la Federa-
ció Motociclista d’Andorra 
(FMA), Natàlia Gallego, for-
marà part de la Comissió de 
Sostenibilitat de la Federació 
Internacional de Motociclis-
me (FIM). Gallego serà una 
dels 44 nous membres volun-
taris que entren a les 13 co-
missions de treball de la FIM. 
Mentrestant, Josep Punti se-
guirà a la comissió de trial.

El CE Carroi i l’Immobiliària 
CISA la Massana colíderen 
la Lliga Unida, és a dir, la se-
gona divisió de futbol. El CE 
Carroi va golejar per 0 a 18 al 
CE Jenlai i els massanencs es 
van imposar per 3 a 1 a l’At-
lètic Escaldes. El Fundació 
Kalilu Jammeh FC Encamp 
B va empatar 1 a 1 contra 
el Nova Constructora Penya 
Encarnada.

Natàlia Gallego, 
a la FIM

Colideratge a 
la Lliga UNIDA

La selecció femenina de bàs-
quet 3x3 sub-23 es va estre-
nar al Mundial que es disputa 
a Xi’An (Xina) amb dues der-

rotes. Les jugadores andor-
ranes –Clàudia Guri, Clàudia 
Brunet, Anna Mañà i Cristina 
Andrés– van perdre el primer 
partit contra Rússia per 10 a 
16 i en el segon partit van cau-
re derrotades davant d’Iran per 
11 a 21. Les russes –Alexandra 
Andrushchenko, Elizaveta Ko-
marova, Anna Pozdnyakova i 

Veronika Varlamova– van haver 
de picar pedra contra les andor-
ranes. Per la seva banda, Iran va 
jugar un bon partit i no va tenir 
massa problemes per guanyar la 
selecció. Divendres, segona jor-
nada del Mundial sub-23 contra 
Sri Lanka, que va perdre 5 a 21 
contra Iran, i contra Malàisia, 
que va vèncer 21 a 3 a Sri Lanka.

La sub-23 s’estrena amb dues 
derrotes al Mundial de Xi’An

Bàsquet 3x3

Clàudia Brunet busca anotar en una entrada a cistella davant l’oposició d’una russa.

FIBA.COM
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Visita de nivell 
al Comunal

Andorra supera 
a Angola 

AtletismeEscacs

El president de l’Asociació 
Europea d’Atletisme (AEA), 
el noruec Svein Arne Han-
sen, i el director executiu de 
l’AEA, Christian Milz, van 
visitar ahir a la tarda l’Estadi 
Comunal, on van mantenir 
una reunió amb el Comitè 
Olímpic Andorrà (COA), el 
Comú de la capital i la Fe-
deració d’Atletisme. Un cop 
inalitzada la reunió van 
atendre als mitjans de comu-
nicació i també van observar 
detenidament les pistes de 
l’Estadi Comunal.

La selecció d’Andorra d’es-
cacs es va imposar ahir a la 
novena jornada de les Olim-
píades que es disputen a Ba-
tumi (Geòrgia) a Angola per 
1,5 a 3,5. Òscar de la Riva, 
Robert Alomà i Daniel José 
es van imposar a Sergio Mi-
guel, David Silva i Catarino 
Domingos, respectivament. 
Per la seva banda, Cristofer 
Luke va fer taules contra 
Luciano Oliveira. Una vic-
tòria que serveix per resca-
balar-se de les taules contra 
Trinitat i Tobago de la vuite-
na jornada. 

Redacció

ANDORRA LA VELLA

Redacció
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Visita internacional a l’atletisme.

K. P.

Andorra va guanyar ahir a Angola.

ESCACSANDORRA.COM

“La gran festa de l’esport inclu-
siu”. Així mateix va batejar els 
Jocs Special Olympics la cònsol 
major d’Andorra la Vella, Conxi-
ta Marsol. Els 1.500 esportistes 
sí que són un autèntic exemple 
d’il·lusió i superació i ells viu-
ran ins diumenge uns dies ben 
especials. Avui, a les 18.30 ho-
res, es celebra la inauguració al 
Poliesportiu d’Andorra amb les 
actuacions de Beth, Gisela, el 
cor Rock d’Encamp i el Cor dels 
Petits Cantors d’Andorra, entre 
d’altres. L’acte comptarà també 
amb la presència del president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
i del copríncep episcopal, Joan 
Enric Vives –ell serà l’encarregat 
d’inaugurar oicialment els Jocs. 
Abans de la inauguració i la fes-
ta grossa, la lama dels Special 
Olympics recorrerà avui al matí 
Santa Coloma i Andorra la Vella. 
Una trentena de personalitats i 
representants de diverses insti-
tucions acompanyaran els 22 es-
portistes andorrans que duran 
la torxa. 

 El recorregut començarà a 
les 10.30 hores a l’Escola Es-
pecialitzada de Nostra Senyo-
ra de Meritxell ins al carrer 
de la Unió. També passarà per 
l’avinguda Meritxell i arribarà 
al Comú d’Andorra la Vella a les 
12.30 hores. Durant el recorre-
gut hi haurà molts acompayants 
relacionats amb el món de l’es-
port i esportistes d’alt nivell. 
 Fins a 1.235 participants 

provenen de les delegacions i 
equips catalans, 95 de la resta 
de comunitats autònomes es-
panyoles, i 122 de països com 
l’Índia, Austràlia, Marroc, Bèlgi-
ca i Dinamarca. De la delegació 
andorrana hi haurà 50 partici-
pants. Tot un exemple d’il·lusió 
i superació, i amb uns esports 
de caire molt diferent al que tots 
estan acostumats a veure a la te-
levisió.

Exemple d’il·lusió i superació
Arrenquen els Special Olympics amb la inauguració, avui al Poliesportiu d’Andorra

Special Olympics

La torxa dels Special Olympics arriba avui a Andorra la Vella després d’estar a la Seu.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Redacció

ANDORRA LA VELLA
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La gran festa de l'esport inclusiu arriba a Andorra i
a la Seu d'Urgell

Europa Espanya Català

Els Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra van celebrar aquest dijous a la tarda el seu acte
inaugural, amb la presència d'autoritats com ara el president de la Generalitat, Quim Torra , el cap
de Govern andorrà, Toni Martí, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla , i el bisbe de la Seu i
copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives.

Va ser un acte amb animació i música, on van cantar Beth i Gisela , entre d'altres, i van desfilar els
1.500 esportistes que participaran en els Jocs fins el diumenge dia 7.

D'aquests, 120 provenen de delegacions internacionals de països com Bèlgica, Dinamarca,
Alemanya, Itàlia, l'Índia o el Marroc.

Els Special Olympics són una gran festa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, segons defensen
els seus organitzadors, i alguns esportistes com Pau Gasol o Carles Puyol han fet campanya per
fomentar la participació i reunir el màxim de voluntaris -s'ha superat el miler.

Les disciplines amb més participants són futbol sala i natació i es repartiran més de 2.402
medalles durant els dos dies de competició.

Els jocs ja han anat escalfant motors amb la torxa olímpica, que ha recorregut diverses poblacions
catalanes de la mà de persones vinculades al món social i esportiu, i també d'esportistes que
participaran en els Special Olympics.



POLIDEPORTIVO

La Seu recibe la llama Special
Eﾉ ヮWHWデWヴﾗ ┞; Hヴｷﾉﾉ; Wﾐ ﾉげAﾉデ UヴｪWﾉﾉ ┞ ｴﾗ┞ ヮ;ヴピヴ= ｴ;Iｷ; AﾐSﾗヴヴ; 
ヮ;ヴ; IWﾉWHヴ;ヴ ﾉ; IWヴWﾏﾗﾐｷ; SW ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ JﾗIゲ
La Seu d’Urgell
REDACCIÓN

La llama de los Jocs Special Olym-

pics ya descansa en la Seu d’Ur-

gell, donde hoy se iniciará la 

IﾗﾏヮWピIｷﾙﾐ ﾃ┌ﾐデﾗ ; ﾉ; ゲWSW SW 
AﾐSﾗヴヴ;く Eﾉ a┌Wｪﾗ ﾗﾉｹﾏヮｷIﾗ ﾉﾉWｪﾙ 
en piragua por el canal de aguas 

デヴ;ﾐケ┌ｷﾉ;ゲ IﾗﾐS┌IｷSﾗ ヮﾗヴ ﾉ; ヮ;-

ﾉｷゲデ; ┌ヴｪWﾉﾉWﾐI; N┎ヴｷ; Vｷﾉ;ヴヴ┌Hﾉ; 
┞ ┌ﾐ SWヮﾗヴピゲデ; SW ﾉﾗゲ SヮWIｷ;ﾉゲく A 
ヮ;ヴピヴ SW ;ｴｹが ﾉ; ;ﾐデﾗヴIｴ; ヴWIﾗヴヴｷﾙ 
las calles de la localidad en ma-

ﾐﾗゲ SW SｷaWヴWﾐデWゲ SWヮﾗヴピゲデ;ゲ SWﾉ 
Taller Claror y Sedis Airam.  La en-

デヴ;S; SW ﾉ; ;ﾐデﾗヴIｴ; ﾗﾉｹﾏヮｷI; Wﾐ 
la Plaça dels Oms fue el momen-

デﾗ I┌ﾉﾏｷﾐ;ﾐデW SW ﾉ; ﾃﾗヴﾐ;S; ;ﾐデWゲ 
SWﾉ WﾐIWﾐSｷSﾗ SWﾉ ヮWHWデWヴﾗ ﾗﾉｹﾏ-

ヮｷIﾗく Eﾉ a┌Wｪﾗ ﾗﾉｹﾏヮｷIﾗ S┌ヴﾏｷﾙ 
Wﾐ Wﾉ Aﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ SW ﾉ; SW┌ ┞ ｴﾗ┞ 
ヮ;ヴピヴ= ｴ;Iｷ; AﾐSﾗヴヴ; ﾉ; VWﾉﾉ;が 
donde se realizará la ceremonia 

inaugural.
FOTO: SOC / Vilarrubla condujo la piragua que llevó el fuego olímpico a la capital de l’Alt Urgell
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TIRO OLÍMPICO

D┌ヴ;ﾐデW ﾉﾗゲ Sｹ;ゲ ヲΑ ;ﾉ ヲΓ SW ゲW-

ピWﾏHヴW ゲW ｴ; IWﾉWHヴ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; ﾉﾗ-

I;ﾉｷS;S SW V;ﾉSWﾏﾗヴﾗ Wﾉ C;ﾏヮWﾗ-

ﾐ;デﾗ SW Eゲヮ;ﾓ; SW RWIﾗヴヴｷSﾗゲ SW 
Tｷヴﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴWゲWﾐIｷ; SW Β ピヴ;Sﾗ-

ヴWゲ SWﾉ Cﾉ┌H SW Tｷヴ SW LﾉWｷS;く I┗=ﾐ 
EゲヮｹﾉW┣ a┌W ゲ┌HI;ﾏヮWﾙﾐ Wﾐ OヮWﾐが 
JﾗゲY L┌ｷゲ EゲヮｹﾉW┣ Wﾐ OヮWﾐ VWデWヴ;-

ﾐﾗゲ ┞ S┌ゲ;ﾐ; Sﾗﾓﾗヴ; a┌W HヴﾗﾐIWく

El Club de Tir 
Lleida logra tres 
podios en el 
Nacional

FOTO: CTL / Iván Espílez fue plata en la categoría Open

TAEKWONDO

L; ゲWIIｷﾙﾐ SW デ;Wﾆ┘ﾗﾐSﾗ SWﾉ CN 
LﾉWｷS; ヮ;ヴピIｷヮﾙ Iﾗﾐ ヲヶ SWヮﾗヴピゲデ;ゲ 
Wﾐ Wﾉ II OヮWﾐ SげAﾉI;ヴヴ<ゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
┞ デヴｹﾗ Wﾐ ﾉ; ﾏﾗS;ﾉｷS;S SW ヮ┌ﾏゲW 
┞ デYIﾐｷI;く Lﾗゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデWゲ SWﾉ 
Iﾉ┌H Iﾗﾐゲｷｪ┌ｷWヴﾗﾐ ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ﾐ┌W-

┗W ﾏWS;ﾉﾉ;ゲ SW ﾗヴﾗが ヱヱ ヮﾉ;デ;ゲ ┞ Β 
HヴﾗﾐIWゲく

El CN Lleida 
consigue 28 
medallas en el 
Open d’Alcarràs

FOTO: CN Lleida / La sección consiguió buenos resultados

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Open Pàdel del CN Lleida

Trofeo Mahou con 158 golistas

Los entrenadores de pádel del CT Urgell destacaron en el Open 
del CN Lleida. Alberto Sesé y Xavier Vilar fueron subcampeones 
en Primera y Carlos Coll y Josep Mestres en Segunda /FOTO: CTU 

El Torneo Mahou San Miguel reunió a 158 golistas en Raimat. 
Ramon Jardí, Carles Florensa y Núria Bieto fueron los vencedores 
de las diferentes categorías. /FOTO: RGC
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Els Special Olympics s'inauguren a Andorra amb
ple absolut al Poliesportiu

Europa Espanya Català

La cerimònia ha començat amb un reconeixement al miler de voluntaris que fan possibles els Jocs

Moment de la cerimònia inaugural

EP

Fotos de la notícia

El Poliesportiu d'Andorra s'ha omplert aquest dijous a la tarda per inaugurar els jocs Special
Olympics, sumant més de 2.700 persones : 1.500 esportistes i 1.200 persones de públic han donat
la benvinguda a l'esdeveniment que celebrarà a la Seu d'Urgell i Andorra.

L'acte ha servit també per homenatjar Francesc Martínez de Foix , que va ser president la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (Acell) i vicepresident
de Special Olympics Catalunya.

Per això, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha lliurat una placa
commemorativa a Joan Martínez de Foix, germà de qui va ser impulsor dels Special Olympics.

La cerimònia ha començat a les 18.30 amb un reconeixement al miler de voluntaris d'aquests
Jocs, i després han desfilat els esportistes, que han mostrat molt entusiasme en fer un volta a la
pista.

La festa de l'esport inclusiu ha comptat amb les actuacions dels artistes Elena Gadel, Beth, Gisela
--que va representar Andorra al festival d'Eurovisió de 2008 i que ha interpretat un fragment de 'La
Bella i la Bèstia' al costat de Josep Fadó--, Jofre Bardagí i Mónica Green, entre uns altres.



http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/sis-joves-indis-participen-als-special-olympics-gracies-a-la-fundacio-vicente-ferrer/video/
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Sis joves indis participen als Special Olympics
gràcies a la Fundació Vicente Ferrer

Europa Espanya Català
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La flama arriba a la Seu d’Urgell i 
encén els Jocs Special Olympics

ESPORT ADAPTAT COMPETICIÓ

La flama olímpica, ahir a la Seu d’Urgell amb Sergi Grimau i Albert Batalla en segon pla.

AJUNTAMENT DE LA SEU

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La flama dels 
Special Olympics va arribar 
ahir al Ràfting Parc de la Seu 
d’Urgell, escenari juntament 
amb Andorra dels Jocs que 
començaran avui. El foc olím-
pic va arribar en una piragua 
conduïda per la palista Núria 

Vilarrubla i una esportista del 
Taller Claror i va ser rebuda 
per la tinent d’alcalde, Anna 
Vives, i una altra de les espor-
tistes urgellenques que hi par-
ticipen. La flama va recórrer 
els carrers més cèntrics i, de 
la mà de quinze rellevistes, va 

arribar fins a la plaça dels Oms, 
on l’últim la va entregar a l’al-
calde, Albert Batalla, que va 
encendre el peveter i que esta-
va acompanyat pel president de 
Special Olympics Catalunya, 
Sergi Grimau, i la de la Fede-
ració ACELL, Maria Gómez.

El Barça debuta amb victòria a la UEFA Futsal Cup

❘ HALLE ❘ El Barcelona Lassa de futbol sala va iniciar amb 
bon peu la seua etapa per la UEFA Futsal Cup, superant el 
Kremlin Bicetre francès per 4-2 en la primera jornada de la 
Main Round, que es disputa a la localitat belga de Halle. El 
partit no va ser còmode per al Barcelona, que va doblegar els 
francesos amb un hat-trick de Ferrao i un gol d’Esquerdinha.

Campionat Català de motocròs de nens a Ponts

❘ PONTS ❘ El circuit El Bosquet, de Ponts, acollirà aquest dis-
sabte la penúltima prova del Campionat de Catalunya de 
motocròs de nens, en el qual es disputen sis categories. Els 
entrenaments començaran a partir de les 9.00, mentre que 
les carreres seran a partir de les 10.30.

L’RFEF subvencionarà futbolistes embarassades

❘ MADRID ❘ La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anun-
ciar ahir una sèrie de mesures per potenciar la igualtat de 
les dones futbolistes, entre les quals la possibilitat d’accedir 
a subvencions quan estiguin embarassades, així com ajuts 
per a guarderies i facilitar així la conciliació. També hi haurà 
subvencions per als equips que siguin finalistes i semifina-
listes de la Copa de la Reina.

El Tàrrega presentarà els seus equips diumenge

❘ TÀRREGA ❘ La UE Tàrrega presentarà tots els seus equips, des 
dels babies fins al de Primera Catalana, abans del derbi que 
disputarà aquest diumenge davant del Lleida B. El matx serà 
a les 17.30 i la presentació d’equips començarà a les 16.00, 
segons informa Francesc Gasull.

Feliciano López, eliminat a l’Open de la Xina

❘ PEQUÍN ❘ Feliciano López (71 al rànquing ATP) va caure eli-
minat ahir en vuitens de l’Obert de la Xina davant del serbi 
Filip Krajinovic (38 a la classificació), que va resoldre el partit 
per 7-6 (5) i 6-3, en què Feli no va saber mantenir la calma.
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La llama llega a La Seu d’Urgell y 
enciende los Jocs Special Olympics

DEPORTE ADAPTADO COMPETICIÓN

La llama olímpica, ayer en La Seu d’Urgell con Sergi Grimau y Albert Batalla en segundo plano.

AJUNTAMENT DE LA SEU

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La llama de los 
Special Olympics llegó ayer al 
Rafting Parc de La Seu d’Ur-
gell, escenario junto con An-
dorra de los Juegos que da-
rán comienzo hoy. El fuego 
olímpico llegó en una piragua 
conducida por la palista Núria 

Vilarrubla y una deportista del 
Taller Claror y fue recibida por 
la teniente de alcalde, Anna 
Vives, y otra de las deportistas 
urgelenses que participan.

La llama recorrió las calles 
más céntricas y, de la mano de 
15 relevistas, llegó hasta la pla-

za dels Oms, donde el último 
de ellos se la entregó al alcalde, 
Albert Batalla, que encendió el 
pebetero y que estaba acom-
pañado por el presidente de 
Special Olympics Catalunya, 
Sergi Grimau y de la Federació 
ACELL, Maria Gómez. 

El Barça debuta con victoria en la UEFA Futsal Cup

❘ HALLE ❘ El Barcelona Lassa de fútbol sala inició con buen pie 
su andadura por la UEFA Futsal Cup, superando al Kremlin 
Bicetre francés por 4-2 en la primera jornada de la Main 
Round, que se disputa en la localidad belga de Halle. El 
partido no fue cómodo para el Barcelona, que doblegó a los 
franceses con un hat trick de Ferrao y un gol de Esquerdinha.

Campeonato Catalán de motocross de niños en Ponts

❘ PONTS ❘ El circuito El Bosquet, de Ponts, acogerá este sábado 
la penúltima prueba del Campeonato de Catalunya de mo-
tocros de niños, en el que se disputan seis categorías. Los 
entrenamientos darán comienzo a partir de las 9.00, mientras 
que las carreras serán a partir de las 10.30.

La RFEF subvencionará a futbolistas embarazadas

❘ MADRID ❘ La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció 
ayer una serie de medidas para potenciar la igualdad de las 
mujeres futbolistas, entre ellas la posibilidad de acceder a 
subvenciones cuando estén embarazadas, así como ayudas 
para guarderias y facilitar así la conciliación. También habrá 
subvenciones para los equipos que sean finalistas y semifi-
nalistas de la Copa de la Reina.

El Tàrrega presentará a sus equipos el domingo

❘ TÀRREGA ❘ La UE Tàrrega presentará a todos sus equipos, 
desde los Babys al de Primera Catalana, antes del derbi que 
disputará este domingo ante el Lleida B. El encuentro será a 
las 17.30 y la presentación de equipos comenzará a las 16.00, 
según informa Francesc Gasull.

Feliciano López, eliminado en el Open de China

❘ PAKÍN ❘ Feliciano López (71 en el ránking ATP) cayó elimina-
do ayer en octavos del Abierto de China ante el serbio Filip 
Krajinovic (38 en la clasificación), que resolvió el partido 
por 7-6 (5) y 6-3, en el que Feli no supo mantener la calma.
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És l'hora dels Special Olympics

Europa Espanya Català

Tancar

Més de 1.500 esportistes competeixen a Andorra i la Seu d'Urgell sota el lema "el millor és qui ho
intenta".
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Andorra la Vella acull la inauguració de l'onzena
edició dels Jocs

Europa Espanya Català

"Millor és qui ho intenta." És el lema de l'onzena edició dels Jocs Special Olympics , i sota aquesta
premissa, la de creure en si mateix i lluitar contra el "no puc", s'ha fet aquest dijous al vespre la
cerimònia d'inauguració al Pavelló d'Andorra la Vella.

Una àmplia selecció dels 1.500 esportistes participants han donat cos a la tradicional desfilada, en
nom de les 29 delegacions de 15 països. Durant l'acte, s'ha presentat la nova mascota del
moviment Special, la Bruna, que des d'aquesta edició acompanya el Nuc.

Però el moment culminant ha estat, un cop més, l'arribada de la torxa al recinte , i els diversos
relleus que s'han fet dins del pavelló. L'últim l'ha fet l'atleta Marc Vilches, acompanyat pel capità
espanyol de Copa Davis Sergi Bruguera, un col·laborador habitual amb aquests Jocs.

Poc abans de les nou del vespre s'ha encès el peveter, i els Special Olympics han quedat
oficialment oberts. El foc olímpic cremarà durant els tres dies de competició, que inclouran quinze
esports diferents. Tots ells s'entestaran a demostrar que no és millor qui guanya, és millor qui ho
intenta.

Encesa del peveter olímpic amb una flama que ha recorregut la major part del territori català i que
ha arribat a @AndorraCapital i @ajlaseu per començar els #JocsSpecial18 ! #milloresquihointenta
pic.twitter.com/t2kYKB25bo

Special Olympics Cat (@SOCatalunya) October 4, 2018

"Un instant en el temps" ja ha sonat al Poliesportiu d'Andorra la Vella. Hissem la bandera
#SpecialOlympics #JocsSpecial18 pic.twitter.com/Or1zs06yAn

Special Olympics Cat (@SOCatalunya) October 4, 2018
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Esport i medalles per recuperar  
la perspectiva social

ho són. Les seves capacitats els fan es-
pecials, res més. Hem d’igualar els 
conceptes, normalitzar-los. És un èxit 
que se’n parli, que estiguem als mit-
jans de comunicació. Serà un 
fracàs si a poc a poc ens allu-
nyem del dia a dia, si des-
apareixem”, afirma. 
L’ara directiu s’atura i 
fa un matís. “D’això hi 
entenc una mica. Soc 
el germà del Roger (ex-
capità del Barça Lassa 
de bàsquet), però tam-
bé he tingut carrera es-
portiva”, diu, entre ria-
lles. El seu punt de vista té, 
com els protagonistes que ex-
alça, una sensibilitat especial. Grimau 
repassa en qüestió de segons els seus 
records, els moments sota els focus 
més mediàtics i les cistelles guanyado-

res. “Em quedo amb els esportistes 
special. Són el regal de la meva vida”. 
L’afirmació és contundent. La repe-
teix fins a quatre vegades. “Jo soc una 

persona molt natural. Quan ets 
així, la gent et mira d’una 

manera estranya i la res-
posta és cohibir-te. Hi va 

haver una vegada que 
vaig dubtar si estava 
fent les coses bé, si era 
la millor opció. Els es-
portistes d’aquests 

Jocs m’han ensenyat 
que s’ha de ser així. Ells 

no fingeixen, són autèn-
tics. Fan les coses perquè les 

senten. No els importa el què 
diran. És la seva lliçó. Descobrir-la, 

descobrir-los, ha sigut el més especi-
al que he tingut després de formar la 
meva família”.e

La torxa olímpica arriba a la Seu d’Urgell, una de les dues seus dels Jocs Special 
Olympics. SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

Comencen els Jocs Special Olympics de la Seu d’Urgell i Andorra la Vella

POLIESPORTIU

La Seu d’Urgell i Andorra la Vella viu-
ran des d’avui i fins al 7 d’octubre (diu-
menge) els Jocs Special Olympics 2018. 
El campionat per excel·lència per a es-
portistes amb discapacitat intel·lectu-
al veu la llum. La cerimònia d’obertu-
ra va tancar ahir dos anys de converses, 
trucades i acords per modelar un pro-
jecte tan ambiciós com necessari. 
“L’expectació és molt gran, com la nos-
tra il·lusió”, assenyala Sergi Grimau. El 
president de l’organització Special 
Olympics Catalunya va atendre l’ARA 
abans que la torxa olímpica arribés fi-
nalment a la capital de l’Alt Urgell.  

“El 2016 vam començar a planifi-
car-ho tot. Van ser les primeres pau-
tes. Són moltes hores de feina perquè 
tot estigui enllestit. Els esportistes te-
nen ganes de viure el campionat, de 
conviure amb els altres companys”, 
explica, desgranant-ne les dades. Els 
Jocs mobilitzaran 3.000 persones en 
un total de 14 disciplines: 1.600 espor-
tistes, 400 entrenadors i més de 1.000 
voluntaris. Professionals, familiars i 

seguidors arrodoniran l’acte, conver-
tint-lo en un dels epicentres de l’es-
port internacional. “És un esdeveni-
ment de país (de dos països, de fet), or-
ganitzacions, institucions i organis-
mes públics. Mou moltíssima gent, i la 
seva envergadura en proporció a la po-
blació de la Seu és enorme”, comenta.  

El màxim dirigent de l’organisme 
defensa l’essència del torneig, més en-
llà de la taula de resultats i dels meda-
llistes. Les victòries i els rècords, una 
obsessió per a la família olímpica, són 
secundaris. “Els Jocs tenen dos objec-
tius. El de l’oci, per als aficionats i es-
pecialment per als jugadors, i el simbò-
lic. L’esdeveniment és un missatge de 
normalització per a totes les mirades. 
La gent, la societat, mira amb por 
aquestes persones. L’esport ens igua-
la. Tots perdem, tots guanyem. Ells ens 
descobreixen l’esport sense números, 
amb els valors que hauria de tenir sem-
pre. Guanyar està bé, però no ho és 
tot”, assegura.  

Una lliçó de vida 
Grimau fa una radiografia social molt 
encertada. La seva posició, des del cor 
de l’organització, el porta a la reflexió, 
no a l’optimisme sense argumentari. 
L’exjugador celebra la feina feta, pe-
rò fa una crida a la constància. 
“Aquests Jocs es veuen com una cosa 
menor, malauradament. Hem de tre-
ballar perquè es valorin. La gent veu 
partits amb esportistes diferents. No 

BARCELONA
GONZALO ROMERO

No pot ser casualitat. Els 
equips considerats 
grans d’Europa tenen 
tots més o menys pro-
blemes. Els costa molt 

guanyar. I veus que els jugadors no 
acaben de girar del tot rodó. Mal de 
molts, consol de necis. Però certa-
ment, algun denominador comú hi 
deu haver.  

A la lliga espanyola el Barça i el 
Madrid han perdut més punts dels 
habituals en un mes de setembre. I hi 
podríem afegir també l’arrencada de 
l’Atlètic de Madrid. Massa ensopega-
des. Però si anem a Alemanya troba-
rem que el Bayern Munic no és líder, 
o si anem a Anglaterra, que el City de 
Guardiola va perdre a casa en el de-
but de la Champions i va guanyar als 
últims minuts en la segona jornada.  

La primera explicació fàcil la tro-
baríem en el Mundial. L’any de Co-
pa del Món de seleccions suposa una 
càrrega de partits extres per als ju-
gadors. Tant és que arribin a la final, 
l’important és la tensió acumulada, 
els amistosos previs, les concentra-
cions... Un Mundial castiga perquè 
fa que la temporada anterior s’allar-
gui al màxim de competició fins ben 
entrat el mes de juliol. I a l’agost ja 
has de tornar a començar. 

Però l’altre gran handicap són les 
pretemporades. Bé, el que en queda. 
Perquè s’han substituït per gires co-
mercials que t’obliguen a anar als Es-
tats Units o l’Àsia. A moure’t, a dor-
mir en diferents hotels, a combinar 
entrenaments amb actes de patroci-
nis i, el més important, a competir 
amb grans equips des del primer dia. 
S’han acabat aquells partits a Holan-
da contra equips de Tercera que aca-
baven amb golejada però servien per 
anar agafant el ritme de competició. 
Ara el Barça, el Madrid, el Juventus, 
el City o el United ja juguen entre ells 
a finals de juliol. D’acord, és amistós, 
però la tensió competitiva no és la 
mateixa que a Holanda. 

I això s’acaba pagant. En un mo-
ment en què el futbol és més físic, en 
què qualsevol equip t’iguala o, fins i 
tot, és més intens, el talent no ho és 
tot. I jugadors boníssims, ex-
cel·lents, únics, es troben competint 
amb d’altres que han passat un bon 
estiu, que han tingut una pretempo-
rada equilibrada, com per exemple el 
Leganés, i que et posen en veritables 
problemes per guanyar-los. 

No és l’única excusa; fallen altres 
coses, però sens dubte el punt físic, 
tan important en el futbol modern, és 
un aspecte que els grans clubs no cui-
den. Exploten i espremen tant els 
seus jugadors que, al final, potser els 
passarà com amb la gallina dels ous 
d’or: entre tots la matarem i ens 
n’adonarem quan ja no en podrà pon-
dre més. Que no sigui massa tard.e

Els problemes 
dels equips 

grans

DES DE LA CASTELLANA

CARLES 
FITÉ 

PERIODISTA

 
Sergi Grimau 
PRESIDENT DE SPECIAL OLYMPICS CAT. 
“L’esdeveniment és un 
missatge de normalització 
per a totes les mirades”

 

3.000 
 persones 

Els Special Olympics 
mouran 3.000 perso-

nes entre esportis-
tes, tècnics i 

voluntaris
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S'inauguren els onzens Special Olympics

Europa Espanya Català

1.500 esportistes competiran fins diumenge en 15 disciplines diferents
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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La gran fiesta del deporte inclusivo llega a Andorra
y a la Seu d'Urgell

Europa Espanya Espanyol

Los Juegos reunirán a 1.500 deportistas, la mayoría de delegaciones internacionales

Algunos de los deportistas que representan a India, con la llama olímpica /

FUNDACIÓN FERRER

Los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra celebraron este jueves por la tarde su acto
inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra , el
jefe de Gobierno andorrano, Toni Martí, el alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla , y el obispo de
Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives.

Será un acto con animación y música, donde cantaran Beth y Gisela , entre otros, y desfilarán los
1.500 deportistas que participaran en los Juegos hasta el domingo día 7.

De éstos, 120 provienen de delegaciones internacionales de países como Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Italia, India o Marruecos.

Los Special Olympics son una gran fiesta para dar visibilidad al deporte inclusivo, según defienden
sus organizadores, y deportistas como Pau Gasol o Carles Puyol han hecho campaña para
fomentar la participación y reunir el máximo de voluntarios, superando el millar.

Las disciplinas con más participantes son fútbol sala y natación y se repartirán más de 2.402
medallas durante los dos días de competición.

Los juegos ya han ido calentando motores con la antorcha olímpica, que ha recorrido varias
poblaciones catalanas de la mano de personas vinculadas al mundo social y deportivo, y también
de deportistas que participaran en los Special Olympics.

VER COMENTARIOS

0

Comentarios
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La festa de l'esport inclusiu

Europa Andorra Català
Autor: Ana

Una emotiva i divertida cerimònia inaugural endega els Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i
la Seu d'Urgell

Tret de sortida als Special Olympics 2018, els anomenats Jocs dels Pirineus. Unes 5.000 persones
han omplert el Poliesportiu d'Andorra, entre atletes, voluntaris i públic que no s'han volgut perdre
l'acte inaugural de l'onzena festa de l'esport inclusiu. Des d'aquest divendres i fins diumenge,
1.500 atletes de diversos països, però, sobretot, de Catalunya i d'Andorra, competiran en diverses
disciplines esportives en les dos seus dels Jocs, Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. La cònsol major
de la capital, Conxita Marsol, i l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, han participat en l'encesa del
peveter amb la flama olímpica durant la cerimònia. La festa ha durat tres hores, amb una primera
part per donar la benvinguda als atletes i gaudir de diverses actuacions musicals, i una segona
part més formal, emesa en directe per Andorra Televisió i Esport 3, amb parlaments, la
presentació de les delegacions de cada país participant, la hissada de la bandera dels Jocs,
l'arribada de la flama i més música i espectacles.

Durant la primera part, conduïda per Pep Callau, i després de l'efusiva benvinguda als clubs
esportius catalans, urgellencs i andorrans, els gegants d'Andorra la Vella han ofert un ball
inaugural. A continuació, s'han ofert diversos números musicals a càrrec d'Elena Gadel, Gisela i
Josep Fadó, Beth i Mònica Green, a més d'una demostració del ball de moda, el 'Swish-Swish',
amb la participació de dos atletes. L'acte més formal ha començat amb un homenatge a l'antic
president de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual
(ACELL), el difunt Francesc Martínez. El secretari general d'esports de la Generalitat de
Catalunya, Gerard Figueras, ha entregat una placa al seu germà, Joan Martínez.

L'andorrà Marc de las Heras i la catalana Marta Bayarri han conduït la segona part de la
cerimònia. En primer lloc, s'ha donat la benvinguda als representants de les delegacions. A més
dels atletes andorrans i catalans, també competeix una nombrosa xifra d'atletes d'Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Hongria, l'Índia, Itàlia, el Marroc, Mònaco, San Marino,
Portugal i Suïssa, a més de diverses comunitats d'Espanya. El futbolista Javier Saviola, resident al
Principat, ha acompanyat la delegació de Barcelona. Els presidents d'Special Olympics Catalunya i
Andorra, Sergi Grimau i Àlex Terés, respectivament, han felicitat tots els participants i els han
encoratjat a esforçar-se, però, sobretot, a gaudir. La presidenta d'ACELL, Marina Gómez, ha
desitjat una competició justa, equilibrada i digna. Tots tres han coincidit en qualificar els Jocs com
una gran festa de l'esport inclusiu.

La festa ha continuat amb un espectacle de bàsquet acrobàtic dels Crazy Punkers, un vídeo de
record dels Special Olympics 2014, celebrats a Barcelona i a Calella, i Gisela i Elena Gadel han
actuat per presentar en Nuc, la mascota dels Jocs que, en aquesta ocasió, tindrà una companya,
la Bruna.
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Les cantants Beth i Elena Gadel donen la benvinguda a la Bruna, la mascota que acompanyarà el
Nuc, el drac dels Special Olympics. / E. J. M. (ANA)

Les cantants Beth i Elena Gadel donen la benvinguda a la Bruna, la mascota que acompanyarà el
Nuc, el drac dels Special Olympics. / E. J. M. (ANA)



Les actuacions musicals s'han encadenat en els moments d'hissar la bandera dels Special
Olympics i de la projecció d'un vídeo amb imatges de les ciutats amfitriones i dels seus respectius
països. La flama olímpica ha arribat portada per alguns atletes, que han fet relleus fins a pujar-la a
l'escenari, on un atleta, acompanyat de Batalla i Marsol, ha encès el peveter. Una emotiva
interpretació de l''Himne de l'alegria', amb les corals dels Petits Cantors i del conservatori de la
Seu i el tenor Josep Fadó, ha precedit la intervenció de diversos atletes que, en quatre idiomes,
han deixat clar un missatge: "Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en
l'intent".
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Els atletes llencen un missatge en diversos idiomes: "Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo,
deixeu-me ser valent en l'intent". / E. J. M. (ANA)

Els atletes llencen un missatge en diversos idiomes: "Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo,
deixeu-me ser valent en l'intent". / E. J. M. (ANA)

El moment dels parlaments ha estat breu, amb paraules d'ànim i d'alegria per l'acollida de
l'esdeveniment. A més dels discursos de Batalla, Marsol i Figueras, també han dirigit uns mots als
esportistes el cap de Govern, Toni Martí, i el copríncep episcopal Joan-Enric Vives, que ha
inaugurat formalment els Jocs.

La cerimònia ha acabat amb un espectacular fi de festa, amb música, acrobàcies i confeti. Ara toca
competir.

Contingut relacionat

Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special Olympics 2018

"La gran festa de l'esport inclusiu"

Torra, Batalla i Marsol presenten els Jocs Special Olympics 2018 al Palau de la Generalitat

Etiquetes

Special Olympics comú andorra la vella La Seu d'Urgell
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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La flama ja és aquí

Europa Espanya Català

Quan faltaven vint minuts per la una del migdia la torxa ha arribat al comú de la capital en què el
president d' Special Olympics Andorra i un dels esportistes andorrans l'han entregat a la cònsol
major, Conxita Marsol , i a la ministra d'Esports, Olga Gelabert .

El recorregut s'ha iniciat aquest matí des de l' Escola Espcialitzada Nostra Senyora de Meritxell en
què hi ha participat diverses personalitats de l'àmbit esportiu, social i institucional. Un centenar de
persones esperaven la flama davant del comú on Marsol ha destacat que aquest esdeveniment va
més enllà de l'esport i que l'important no és guanyar sinó demostrar l'esperit de superació.

De la seva banda, Olga Gelabert ha remarcat que avui és un gran dia pel país per tal de fomentar
l'esport inclusiu.

Aquesta tarda hi haurà la cerimònia d'inauguració al Poliesportiu d' Andorra la Vella en què els
1.500 esportistes participants desfilaran i demà començaran les competicions que es disputaran
entre la capital i la Seu d'Urgell .

Per cert, que l'handbol es disputarà al pavelló del Lycée , ja que el parquet del Joan Alay ha
quedat malmès per culpa de la tempesta del passat dissabte i segons Gelabert es trigarà un mes a
substituir-lo.
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Naturgy colabora con los XI Special Olympics en
La Seu d'Urgell y expone su Energytruck

Europa Espanya Espanyol

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

El camión sostenible Energytruck de la Fundación Naturgy

NATURGY

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.
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Naturgy colabora con los XI Special Olympics en
La Seu d'Urgell y expone su Energytruck

Europa Espanya Espanyol

LLEIDA, 4 (EUROPA PRESS)

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.
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La flama arriba a la Seu d'Urgell i encén els Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics va arribar ahir al Ràfting Parc de la Seu d'Urgell, escenari
juntament amb Andorra dels Jocs que començaran avui. El foc olímpic va arribar en una piragua
conduïda per la palista Núria Vilarrubla i una esportista del Taller Claror i va ser rebuda per la
tinent d'alcalde, Anna Vives, i una altra de les esportistes urgellenques que hi participen. La flama
va recórrer els carrers més cèntrics i, de la mà de quinze rellevistes, va arribar fins a la plaça dels
Oms, on l'últim la va entregar a l'alcalde, Albert Batalla, que va encendre el peveter i que estava
acompanyat pel president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, i la de la Federació
ACELL, Maria Gómez.
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Bona sort als nostres olímpics

Europa Espanya Català
Autor: Cugat Comas

La mateixa flama que el dilluns 24 es va passejar per Mataró encén aquest cap de setmana una
nova edició dels Special Olympics, en aquest cas a cavall de la Seu d'Urgell i Andorra. Si el
simbolisme i la iconografia pròpia de l'olimpisme sempre destil·la molta força, és indubtable que en
el cas dels Special i l'esport adaptat el seu missatge adquireix una tendresa especial.

Tots els qui vam sortir al pas de la flama pels carrers de la ciutat vèiem mirades enceses i unes
rialles contagioses, que els esportistes mantindran intactes durant tots els dies de competició
olímpica. És un esperit especial, que encomana una mena de valors purificats de l'esport que quan
són reclamats per l'alta competició semblen espuris. Gioconda Belli deia allò tan repetit que "la
solidaritat és la tendresa dels pobles", i pocs peveters encesos com el dels Special s'adiuen a la
màxima.

Mataró tindrà olímpics a la cita gràcies a la feina, l'empenta i la dedicació de tots els clubs que
vetllen perquè cap guspira s'encengui -ans al contrari- i la flamarada de l'esport adaptat ho acabi
encenent tot. M'agradava la música del que explica la gent del Club FEM, que explica com el seu
darrer objectiu és dissoldre's en el moment en què cada disciplina, a través dels mateixos clubs,
hagi assumit l'esport adaptat dins la seva pròpia estructura. Un dia una amiga s'astorava al
conèixer amb més detall quina era la tasca de la Fundació Maresme amb les persones amb
discapacitat, un cop ja havia gaudit de les Dissantes.

Reprenent conversa i arran del pas celebrat de la flama van entomar dissertació sobre la
importància que no hi hagi barreres que delimitin el camp d'acció de l'esport i arribi a tothom per
igual. Als Special Olympics no cal dignificar-los perquè en el dia a dia ja vessen d'exemplaritat.
Que gaudeixin en nom nostre. I que no deixin de somriure.
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Naturgy colabora con los XI Special Olympics en
La Seu d'Urgell y expone su Energytruck

Europa Espanya Espanyol

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.



Els propers 25 i 26 d’octubre,
Manresa acollirà la celebració de
la 28a edició de les Jornades de
Medicina, Esport i Salut. En-
guany, el comitè científic organit-
zador de les jornades ha volgut fer
més explícit que mai el nexe entre
salut i esport i ha optat per incor-
porar, per primera vegada, la pa-
raula salut a la denominació ofi-
cial de les jornades.

La nova implicació de la FUB
(UVic-UCC) en el comitè organit-
zador, mitjançant la doctora Olga
Borao, pretén incidir en aquesta
línia i injectar saba nova a l’equip
que les impulsa. 

Tal com és habitual, el certa-
men tornarà a oferir una progra-
mació on es combinaran els apre-
nentatges teòrics i pràctics. Els
cursos, els tallers teoricopràctics i
la taula rodona final es desenvo-
luparan només en dos dies, entre
dijous i divendres.

El 25 d’octubre, dos cursos
obriran l’edició d’aquest any: el

Curs de refresc (RCP+DEA),
d’una hora i mitja, i el Curs de su-
port vital bàsic (RCP+DEA), d’una
durada de sis hores. Divendres al
matí, a les dependències de la
FUB, el metge cardiòleg Gonzalo
Grazzioli impartirà el Curs d’elec-
trocardiograma de l’esportista, de
quatre hores.

A primera hora de la tarda, els
cinc  tallers teoricopràctics pren-
dran el relleu dels cursos. El cer-
tamen es tancarà amb la taula ro-
dona «On som i on anem en l’es-
port d’alt nivell», moderada pel
periodista Antoni Bassas i que tin-
drà cinc prestigiosos ponents: el
doctor Xavier Mir, metge del

Mundial de MotoGP i considerat
el millor traumatòleg de l’Estat
per la revista Forbes; Toni Nadal,
entrenador del tennista Rafa Na-
dal fins al 2017; Anna Espar, capi-
tana de la selecció estatal de wa-
terpolo; Josep Antoni Gutiérrez,
metge de l’equip d’handbol del
Barça, i Mireia Porta, nutricionista
clínica esportiva.

En la roda de premsa de pre-
sentació de les jornades, Albert
Estiarte, adjunt a la Direcció Ge-
neral de la Fundació Althaia, va
destacar que la clau de la conti-
nuitat del certamen durant trenta
anys ha estat «la seva capacitat de
reinventar-se i d’oferir temàtiques
d’interès». El regidor d’Esports,
Jordi Serracanta, va explicitar
«l’ADN esportiu dels organitza-
dors». La doctora Olga Borao, fi-
sioterapeuta i professora de la
FUB, va emfatitzar la creixent im-
portància de «l’exercici terapèutic
per al benestar dels ciutadans», i
el doctor Agustí Serra va recalcar
«la cura de l’organització per as-
solir la paritat entre els docents i
els ponents de les jornades».

MEDICINA ESPORTIVA

LLUÍS CUBERES I MARTÍ MANRESA

Les jornades de medicina emfatitzen
la vinculació del binomi esport i salut
Toni Nadal, Xavier Mir i Anna Espar participaran a la taula rodona moderada per Antoni Bassas

LLUÍS CUBERES I MARTÍ

Estiarte, Serracanta, Borao i Serra conviden a assisitir a les jornades
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Breus

ESQUAIX

Jaume inicia la lliga
anglesa amb triomf

El jugador anoienc Bernat Jau-
me juga diferents lligues europees
amb diferents equips: a Holanda,
Alemanya, Itàlia, França i a la po-
tent lliga anglesa. En aquesta dar-
rera, on juguen els millors del
món, Jaume ho fa amb el Bexley,
al sud de Londres. En la primera
jornada de la competició va supe-
rar Kale Finch, de Chichester
(4-1), amb punt de Jaume (11-8,
7-11 i 11-7). 

REDACCIÓ IGUALADA

BILLAR

El CB Manresa se situa
colíder a Segona Divisió

A la lliga catalana de billar a tres
bandes, a Segona Divisió, el CB
Manresa A va vèncer a domicili la
Colmena A, de Santa Coloma de
Gramenet, per 2 a 6 i se se situen
colíders. Els equips C i B,  descan-
saven. El proper cap de setmana,
a les instal·lacions del CB Manre-
sa es jugaran eliminatòries prè-
vies del campionat català de cin-
quena categoria amb Albert Mon-
toliu.

REDACCIÓ MANRESA

La Seu d’Urgell i la seva àrea
d’influència viuen des d’avui tres
dies de competicions i activitats
socials al voltant dels Jocs Special
Olympics, la cerimònia d’inagu-
ració dels quals se celebra aquest
vespre a Andorra la Vella. 

La Seu rebrà, durant aquests
tres dies, més d’un miler de per-
sones, entre els 700 esportistes
d’arreu del país, d’Espanya i d’al-
tres estats, i els seus acompa-
nyants i famliars, que s’allotjaran
en establiments de la Seu i de la
vora.  Més enllà de l’impacte eco-
nòmic d’un esdeveniment com-

partit amb Andorra que sumarà
1.500 participants, l’alcalde de la
Seu, Albert Batalla, remarca la
«petjada social» que deixarà al ter-
ritori gràcies a la participació
d’uns 600 voluntaris de la Seu i la
seva àrea d’influència, així com la
presència d’un village al passeig
Joan Brudieu i la mateixa assistèn-
cia a les competicions esportives
per part dels veïns dels Pirineus. 

Als Jocs Special Olympics que
organitzen la Seu i Andorra, hi
prenen part 1.235 persones amb
discapacitat intel·lectual de Cata-
lunya, 95 de la resta de l’Estat, 48
d’Andorra i 122 d’altres països
d’arreu del món. Una vintena se-
ran de la mateixa Seu d’Urgell, els

quals formen part dels clubs del
Taller Claror i del Sedis Airam. En
aquest sentit, els usuaris del Taller
Claror encaren aquests últims
dies abans de les competicions de
bàsquet i petanca amb nervis i
il·lusió. L’esport ocupa una tercera
part de les activitats que realitzen
al Taller diàriament.

L’Egiba hi aporta sis gimnastes 
L’Egiba estarà representat als Spe-
cial Olympics amb sis gimnastes:
Amaia Valentín (gimnàstica artís-
tica nivell II en terra, barra i salt, i
gimnàstica rítmica amb cinta i pi-
lota); Tania Cordón (gimnàstica
artística nivell II en terra, barra i
salt, i en gimnàstica ritmica amb

pilota); Julie Oliver Tous (gimnàs-
tica artística nivell I en terra, barra
i salt, i en gimnàstica rítmica amb
pilota; Anna Torres (gimnàstica ar-
tística nivell II en terra, barra i salt);

Júlia Rueda (en gimnàstica artísti-
ca nivell II en terra, barra i salt); i
Carles Calavera (gimnàstica artís-
tica nivell II en terra i salt). L’entre-
nadora és Cristina Jiménez.

POLIESPORTIU

M.S./ACN/REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La Seu s’aboca en uns Special Olympics
que han d’estendre el tarannà integrador

ACN

Esportistes del Taller Claror fent exercicis físics d’escalfament
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 con un reconocimiento al millar de voluntarios de estos
Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar una
vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Dijous comencen els Special Olympics amb
presència mataronina

Europa Espanya Català
Autor: Francesc Andrés

Demà comença a la Seu d'Urgell i Andorra el Special Olympics. Mataró hi serà representada
gràcies a la Fundació Fedamar, el Club FEM i el Ciutat de Mataró Adaptat. Tres entitats que
portaran a 62 esportistes, que fa setmanes que esperen aquest moment. Les últimes hores són les
més intenses. Tot i que, com a tota competició, la voluntat és sortir a guanyar, el fet de ser-hi és
molt important pels esportistes. Sentir-se partícips d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
A la Seu d'Urgell i Andorra els espera una bona rebuda. L'organització ha aconseguit, i amb
escreix, el número de voluntaris necessaris. Recordem que els esportistes participaran en 14
disciplines diferents i que hi haurà la representació de 15 paisos.
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La flama dels Special Olympics recorre Andorra la
Vella envoltada d'expectació i il·lusions

Europa Andorra Català
Autor: Joan A. Sarmiento

Complint escrupolosament l'horari establert, a les 10:30 la flama olímpica sortia de l'Escola
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, escortada per una part dels 1.500 esportistes que a
partir de divendres competiran en aquesta edició dels Special Olympics.

Cada 150 metres es feien els relleus per portar la flama, amb la participació de representants de
les principals entitats esportives del país, a més d'altres, com ara la Creu Roja, Bombers, Andorra
Telecom i també RTVA.

Després de rebre el suport del públic congregat als carrers per on passava, de la capital i
d'Escaldes-Engordany, cap a les 12.30h ha arribat a les portes del comú d'Andorra la Vella . Els
jocs són molt més que un esdeveniment esportiu, ha dit la cònsol major, Conxita Marsol. Remarca
que és " la festa de l'esport inclusiu amb 1.500 esportistes en tres dies entre Andorra i la Seu
d'Urgell". La cònsol ha posat també en relleu com els esportistes "transmeten il·lusió, superació i
ganes".

Uns 500 voluntaris ajudaran que aquests jocs siguin un èxit. En aquest sentit, la ministra d'Esports,
Olga Gelabert, destaca que "Andorra és un país molt solidari i sempre que hi ha demanda de
voluntaris, tothom s'hi bolca".

El recorregut de la torxa ha comptat amb més de 200 persones , fet que ha comportat un moment
molt emotiu amb l'organització, els atletets i les autoritats.

Informa: Joan A. Sarmiento

Imatge: Jordi Seabra

Special Olympics
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Tarda d'emocions a la cerimònia d'inauguració
dels Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Laura Massegú

Tarda vespre d'emocions la que s'ha viscut al poliesportiu d'Andorra amb la cerimònia inaugural
dels Jocs Special Olympics 2018.

Hi han participat els 1.500 esportistes que a partir de divendres competiran en una quinzena de
disciplines entre Andorra la Vella i la Seu d'Urgell.

L'acte ha comptat amb diverses actuacions musicals. Un dels moments més especials ha estat la
desfilada de tots els participants i de les banderes, amb una ovació especial quan han anomenat
les dues seus.

La cerimònia ha estat presidida pel cap de Govern, Antoni Martí, i pel copríncep episcopal,
Joan-Enric Vives, i hi ha assistit un bon nombre d'autoritats, tant del país com de Catalunya.

Informa: Laura Massegú

Imatge: Anna Ginestà / TV3

Special Olympics



Gehry da horren adierazle. «Ar-

kitektoak ez gara batere kritiko-

ak. Gai estetikoetan zentratzen

gara. Unibertsitatean oso ezero-

soa da arkitektura eta politika el-

karrekin lantzea. Apolitikoa izan

nahi da, hori ezinezkoa den

arren». Unibertsitatean egiten du

lana Iruretagoienak, EHUko Ar-

kitektura Sailean. Baita Fernan-

dez de Betoñok ere. Azken horrek

erantsi duenez, eraikin berriak ez

dira gentrifikaziorako ikur arki-

tektoniko bakarrak: «Beste asko

bezala, Gasteizko Alde Zaharra ia-

ia gauza arkitektoniko hutsa ba-

litz bezala —bertan jenderik biziko

ez balitz bezala— tratatzen ari dira.

Horrekin ez dut esan nahi zahar-

berritzea gaizki dagoenik, gure

ondarea ondo zainduta eduki be-

har dugulako, baina katedral za-

harra apaintzeko lanekin gentri-

fikazio prozesu bat hasi zen. Erai-

kinaren inguruko etxeak desjabe-

tzeko mehatxua ekarri zuen».

Zer kultura?
«Zein da kultura beti ahotan du-

ten politikarien kultur proiektua,

baina?», galdetu du Iruretagoie-

nak. Atzo bertan itxi zuen Donos-

tiako Tabakaleran Hiria eta bes-

telako politikak. Boterearen for-

mak eta geografia jardunaldien

aurtengo edizioa. 2013an sortu

zen egitasmo hori, abiapuntu ho-

nekin: «Gune publikoek jasan

duten eta hirigintzaren praktika

gidatu duen merkantilizazio pro-

zesua aitortzea; baita propaganda

kapitalista fordistan arkitektoak

jokatu duen aliatu rola ere. Ko-

munaren eraikuntzaren zentzu

galera eta subjektu politikoaren

desaktibatzea izan dira horren

ondorioak». Hiria kritikatzen ari

dira proiektu horretan, bai, «bai-

na Donostiako aldaketa urbanis-

tiko potenteenetako baten biho-

tzean egonda, Tabakaleran», Iru-

retagoienak berak azpimarratu

duenez. «Horrek sortzen dituen

kontraesanei buruz aritu nahi

dugu. Tabakaleran bitartekaritza

lantalde bat ere badute, gainera,

eta ikastetxeekin, auzotarrekin

eta immigranteekin lanean ari

dira. Kontraesan horien jakitun

direlako».

Donostiako Soho izan omen

daitekeen Egia auzora begira

dago Tabakalera Kultura Garaiki-

dearen Nazioarteko Zentroa.

2016an inauguratu zuten, Donos-

tia Europako kultur hiriburu izan

zen urtean. Egiatik begiratzen dio

Tabakalerari Harkaitz Cano idaz-

leak. Bertan bizi da 2000. urte ha-

sieratik, eta auzoko giroa alda-

tzen ikusi du. «Duela hogei urte

ez zen turista alerik heltzen hona,

jakina. Erdigunetik gertu, baina

pauso bat aparte, horrelako auzo-

ak oso golosoak dira, bereziki dis-

tantziak hain minimoak diren hi-

rietan. TAOari eta beste hainbat

konturi erreparatzen badiegu,

Egiari erdigunearen tratua ema-

ten zaio jada udaletik. Nori otuko

zitzaiokeen duela hamabost urte

ekitaldi instituzional bat Egian

egitea? Tabakalerako lanzadera

behar horretarako». Le Bukows-

ki tabernako —kultur aretoa ere

bada— buru Josu Bukowskik ez

du zalantzan jartzen kultura tres-

na politiko gisa erabiltzen denik,

baina Egiaren kasuan ez du ma-

murik ikusten: «Ez ahaztu hau

guztia fabrika erraldoi horrekin

zer egin ez jakitetik datorrela. Eta

kultura jostailu aparta da gabezia

horiek estaltzeko».

Kulturaren eta turismoaren ar-

teko identifikazio sistematikoari

eta mugen lausotzeari «perber-

tso» deritzo Canok. «Musika eta

zinema jaialdi handiak albo bate-

ra utzita, ez dut uste turistek Do-

nostiak kulturalki zerbait esan-

guratsua emateko daukala sines-

ten dutenik... Ez dut uste soilik eta

nagusiki kanpora begirako dina-

mika kulturalak sustatzeak zen-

tzu handirik duenik: barrura be-

girako kultur sustapen bat egin

beharko litzateke, batez ere. Hori

ongi egiten bada, piztuko du kan-

pokoen interesa edo ez».

Bukowskik zehaztu du kultu-

rak «sormena» behar duela eta

kultur administrazioak «dirua».

Eta ez du uste Tabakalerak alda-

keta berezirik ekarri duenik auzo-

ko giroan. Canoren aburuz, jada

existitzen ziren erakunde eta egi-

tasmoen «kultur kontenedore

zentralizatu baten sinergiak»

ekarri ditu eraikinak batez ere.

Eta halako azpiegiturak biziak

izan daitezen, donostiarren kon-

plizitatea lortzeaz gain, euskal he-

rritarrak erakartzea eta kanpoko

turistengan interesa piztea behar

da. «Baina zer proportziotan eta

nola?». Ez dauka erantzunik, bai-

na hausnartu beharreko kontuak

direla uste du. Ez dauka zalantza-

rik kultura gentrifikaziorako tres-

na gisa erabiltzen ari direla Egian

ere, «kafetegi diafano pare bate-

kin eta hiruzpalau jatetxerekin»

hori berdin-berdin lor daitekeen

arren. «Eta zaude: oraindik iriste-

ar da AHTaren geltokia». 

Bukowskik, aldiz, ez du «gen-

trifikazioaren ideia kosmopolita

hori» ikusten auzoan. «Egian ez

duzu ikusiko ez hotelik, ez franki-

zia ospetsurik; Inditex eta halako-

ek ibaiaren beste aldean jarraitu-

ko dute. Egiako frankiziak ban-

kuak eta okindegiak dira, auzo

arruntetan moduan».

Auzoak auzotarrek egiten di-

tuzte, izan ere. Bilbo Zaharreko

esperientziatik ikasitakoa gogo-

an, Oihane Sanchezek dio auzo el-

karteak artisten komunitatea bai-

no «modu eraginkorragoan» ari

direla erantzuten gentrifikazio

prozesuei. Gasteizko Alde Zaha-

rreko auzo elkartearen lana na-

barmendu du Fernandez de Be-

toño arkitektoak ere; eta, Gasteiz-

tik irten gabe, Errekaleor auzoko-

en gentrifikazio ereduaren aurka-

ko jarrera garbia. «Euskal

Herrian gaztetxeen inguruan gai

honi buruz sortu den mugimendu

guztia oso potentea iruditzen zait.

Ez dakit hedabide masiboetan ha-

lakoen berri ematen den, baina

hori, egon, badago», erantsi du.

Atzo zortzi, hainbat kolektibok

sortutako Piztu Bilbo, itzali MTV

ekitaldiak antolatuta, Botxo Egu-

na ospatu zuten Bilbon, MTV-Eu-

rope sarien banaketa Barakaldo-

ko BECera ekarri izanaren harira

Bizkaiko hiriburuan aktibatu du-

ten ekitaldi sortaren aurka. «Kul-

tura globalizatu eta kontsumista-

ren sinbolo bikaina den MTV mu-

sika kate estatubatuarraren ma-

kroekitaldia» diru publikoarekin

finantzatu izana eta erakunde pu-

blikoetatik bultzatzen den hiri eta

kultur eredua salatu zituen plata-

formak apirilean, bere aurkezpen

manifestuan.

Prekarizazioaz
«Kultur munduko jendearen

lana erabili nahi bada, oraindik

ere erabilgarria dela sinesten

dutelako da». Ironiaz dio Har-

kaitz Canok. «Baina politikariei,

orokorkeriaren arriskua nire gain

hartuz diot, mainstream-aren

barruan edo arrakastaren atari-

txoan dagoen kultura interesa-

tzen zaie gehien. Kulturaren

industria publiko honekin, kul-

tur mundu prekarizatuko hain-

bat jendek soldata bat lortu duela

esan liteke». Baina hor ere bada-

go desoreka handi bat, idazlearen

hitzetan, euren kasa dabiltzan

sortzaileen bizi baldintzak «oso

eskasak» baitira. «Ohitu behar

genuke gauza gutxiago eta hobe-

to pentsatuak eta hobeto ordain-

duak egitera. Eta baita sortzaileok

egiten duguna oihartzunik gabe-

koa denean autokritika egitera

ere».

Artisten «lan prekaritate han-

dia» salatu du  Sanchezek ere.

Fernandez de Betoñok garbi dau-

ka prekarizazio horren ondorio

bat: «Prekario baldin bazaude,

kritikarako askoz aukera gutxia-

go daukazu. Eta artistak eta kul-

tur arloko langileak oso prekari-

zatuta daude, sistema honetako

beste arloetakoak bezalaxe. Au-

sArt EHUren arte aldizkariaren

hurrengo alearen gaia da, esate-

rako, ea oraindik ere sistematik

kanpoko arterik egiten ote den.

Galdera horrek adierazten du zer-

bait, ez duzu uste?».
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‘Mainstream’-aren
barruko edo
arrakastaren ataritxoko
kultura interesatzen zaie
gehien politikariei»
Harkaitz Cano
Idazlea

«Beste asko bezala,
Gasteizko Alde Zaharra
gauza arkitektoniko
huts bat balitz bezala
tratatzen ari dira»
Unai Fernendez de Betoño
Arkitektoa

«Arkitektoak ez gara
batere kritikoak.
Unibertsitatean oso
ezerosoa da arkitektura
eta politika lotzea»
Ula Iruretagoiena
Arkitektoa

«Bilbo Zaharrean,
artea eta kultura beti
auzoaren estetizazio 
eta amabilizazio planen
menpe agertzen dira»
Oihane Sanchez Duro
This is Not a SoHo kolektiboko artista

«Zenbaitetan, biktima
ere badira artistak, baina
beti ez dira inuzente
hutsak gentrifikazio
prozesuetan»
Lorenzo Vicario
Soziologoa

‘‘

Donostiako Parte Zaharrean 2010eko irailean agertu zen grafitia. Banksyk egina zela uste izan zen hasieran. EFE
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Naturgy colabora con los XI Special Olympics en
La Seu d'Urgell y expone su Energytruck

Europa Espanya Espanyol

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.
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Sección: Internet
04/10/2018

The Arrival Of The Olympic Flame To Andorra La
Vella. The Start Of Special Olympics World Games
2018

Àsia Índia Anglès

The arrival of the Olympic flame to Andorra la Vella. The start of Special Olympics World Games
for athletes with intellectual disabilities 2018

photo: all-andorra.com

The post The Arrival of the Olympic Flame to Andorra la Vella. The start of Special Olympics World
Games 2018 appeared first on ALL ANDORRA.
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 con un reconocimiento al millar de voluntarios de estos
Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar una
vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth y
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.
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Gisela y Josep Fadó en la inauguración de los
Special Olympics en Andorra

Europa Espanya Espanyol

Noticia Asociada Los Special Olympics se inauguran en Andorra con lleno absoluto en el
Polideportivo Contenido: El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para
inaugurar los juegos Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y
1.200 personas de público.

Gisela y Josep Fadó en la inauguración de los Special Olympics en Andorra
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CATALUNYA.-Naturgy colabora con los XI Special
Olympics en La Seu d'Urgell y expone su
Energytruck

LLEIDA, 4 (EUROPA PRESS)

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.



https://www.youtube.com/watch?v=gi8JomVnSBc
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Els nostres campions als Special Olympics !

Autor: AMPANS

Els nostres millors esportistes ja són a Andorra pels Special Olympics amb el Club Egiba : El
Carles, la Tània, la Julie, l'Amaia, la Júlia i l'Anna #MillorÉsQuiHoIntenta #SpecialOlympics
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La flama recorre aquest matí Andorra la Vella i
Santa Coloma

Europa Andorra Català

L'inauguració dels Special Olympics. | Comú d'Andorra la Vella / T.Lara La flama dels Special
Olympics recorre avui al mati Santa Coloma i Andorra la Vella. Una trentena de personalitats i
institucions acompanyaran els 22 esportistes andorrans que duran la torxa. Iniciarà el recorregut a
dos quarts d'onze a l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell fins al carrer de la Unio,
passara per tota l'avinguda Meritxell i arribara al comu d'Andorra la Vella a dos quarts d'una.

Els acompanyants seran Pilar Diez i Celine Mandico de l'Escola de Meritxell, Anna Parramon de la
Federacio d'Atletisme, els Bombers d'Andorra, Victor Santos i Koldo Alvarez de la Federacio
Andorrana de Futbol, Mimi Guitierrez, Lluis Marin, Marc Oliveras i Axel Esteve de la Federacio
Andorrana d'Esqui, Jordi Llanso i Quim Fenoll de la Creu Roja Andorana, Marc Abello de la
Federacio Andorrana de Rugbi, Xavi Mujal d'RTVASA, Gorka Aixas del Basquet Club Andorra,
Monica Bonell, Albert Llovera, Cristina Llovera, Laura Orgue, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i
Coia Sedo dels Special Olympics Andorra, Joaquim Purito Rodriguez, Albert Turne d'Andorra
Telecom, Ivan Armengol de Pyrenees i Alex Teres, que com a president d'Special Olympics
Andorra fara entrega de la torxa a la consol major, Conxita Marsol, i a la ministra de Cultura,
Joventut i Esports, Olga Gelabert.

A la tarda se celebrara al Poliesportiu d'Andorra la cerimonia d'inauguracio, que tindra molta
musica i animació i comptarà amb nombroses autoritats.
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Comencen els Special Olympics a la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella

Europa Espanya Català

Avui comencen els Jocs Special Olympics a la Seu d'Urgell i Andorra. Durant tres dies, més de
1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual competiran en catorze modalitats, repartides entre
aquestes dues ciutats pirinenques. Els jocs han suposat un repte organitzatiu per al territori, que
ha hagut de reservar prop de 2.000 places hoteleres entre la Seu i el principat d'Andorra
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CATALUNYA.-Los Special Olympics se inauguran
en Andorra con lleno absoluto en el Polideportivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 con un reconocimiento al millar de voluntarios de estos
Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar una
vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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JJ.OO.- Los Special Olympics se inauguran en
Andorra con lleno absoluto en el Polideportivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special
Olympics 2018

Europa Andorra Català
Autor: Ana

La flama olímpica ha arribat aquest dijous a la capital andorrana

La flama dels Specials Olympics 2018 ha arribat aquest dijous a Andorra la Vella de la mà d'alguns
dels esportistes i voluntaris d'aquests jocs. L'encesa del peveter, situat al davant del comú de la
parròquia, s'ha produït cap a dos quarts d'una del migdia i ha comptat amb l'assistència de la
cònsol major, Conxita Marsol, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert i el
president dels Specials Olympics Andorra, Àlex Terés. L'esdeveniment ha comptat amb una gran
assistència de públic que, des d'abans de les dotze del migdia, ja esperava l'arribada de la torxa.

Marsol ha destacat la magnitud d'aquests jocs i tot el que representa. "Estem parlant de molt més
que esport, estem parlant d'una realitat que moltes persones no coneixen i és molt important
implicar-nos amb els esportistes" ha dit, i assegura que aquests jocs representen més que uns de
convencionals. La cònsol ha reiterat que aquesta "és la gran festa de l'esport inclusiu" ja que els
esportistes "ens transmeten la seva il·lusió, el seu esperit de superació i les seves ganes de formar
part de l'esport". A més, Marsol ha afirmat que espera gaudir d'aquests quatre dies i ha agraït
l'esforç, el treball i la dedicació de totes les persones que l'han fet possible.

Per la seva banda, Gelabert s'ha mostrat satisfeta sobre la inclusió d'aquestes persones en
l'esport, ja que com ha dit "no només dediquem l'esport a un sol tipus de persona. En el nostre
país s'inclou a tothom en el món de l'esport". La ministra ha titllat aquest dia com a "memorable" i
pel que fa a tots els voluntaris ha afirmat que "Andorra és un país molt solidari i sempre que hi ha
una demanda de voluntaris tothom es volca" en referència als gairebé 500 voluntaris que han
participat per part d'Andorra la Vella. Pel que fa a la repercussió que poden tenir aquests jocs al
Principat, Gelabert ha dit que "ens ensenyareu al món ja que moltes persones ens coneixeran
gràcies a vosaltres" dirigint-se als esportistes.

Per últim, el president dels Specials, ha valorat molt positivament que el transcurs dels jocs es
produeixi a Andorra perquè com ha afirmat "per a tota la família dels Specials aquests són els jocs
més especials que hem fet mai perquè se celebren a casa". A més, ha defensat que "el més
important no és la competició sinó que tothom ho passi bé" i ha conclòs la seva intervenció dient
què "els jocs de la il·lusió han arribat a Andorra".

El passat dimecres al vespre, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, va rebre la flama olímpica
conduïda per la palista urgellenca, Núria Vilarrubla i un esportista del Taller Claror. Aquest va estar
l'últim pas abans d'arribar aquest dijous al Principat.

Etiquetes

Special Olympics
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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La flama dels Special Olympics ja és a la Seu
d'Urgell

Europa Espanya Català

Ha arribat en una piragua conduïda per Núria Vilarrubla i un esportista del Taller Claror.

Aquesta tarda ha arribat al Rafting Parc de la Seu d'Urgell la flama olímpica dels Special Olympics
amb una piragua conduïda per la palista urgellenca Núria Vilarrubla i un esportista del Taller
Claror.

El foc olímpic ha estat rebut per la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la
Seu, Anna Vives, acompanyada d'una altra esportista urgellenca participant als Jocs, que han
protagonitzat el primer relleu del recorregut de la torxa.

Des del Rafting Parc, la flama dels Special Olympics ha recorregut els carrers més cèntrics de la
ciutat, a mans de quinze rellevistes, fins arribar a la plaça dels Oms. Als peus de l'Ajuntament
urgellenc, el darrer rellevista, acompanyat per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha encès
el peveter olímpic.

La cerimonia ha continuat amb els parlaments dels president de Special Olympics Catalunya,
Sergi Grimau, de la Federació ACELL, Marina Gómez, i l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, qui ha
animat a tots els urgellencs i urgellenques "a rebre amb el cor obert i amb moltes ganes de
compartir valors i emocions que ens deixaran petjada per sempre més i ens faran una ciutat
encara millor".

L'acte d'arribada de la torxa que ha encès el peveter de la Seu d'Urgell s'ha clos en un ambient
festiu que ha comptat amb la participació del nombrós públic que ha acompanyat el foc i els
esportistes durant tot el recorregut.
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Els Special Olympics tindran 33 esportistes de l'Alt
Empordà a Andorra i a la Seu

Europa Espanya Català
Autor: Lluis Ribera

Un total de 33 esportistes dels centres Ona, El Dofí, Mare de Déu del Mont i Altem participaran,
entre aquest dijous i diumenge, en els Jocs Special Olympics que tindran lloc a Andorra i a la Seu
d'Urgell. Els competidors locals es dividiran en les disciplines de petanca, bàsquet i atletisme. Per
escalfar motors, Figueres va ser una de les seus que en els darrers dies ha rebut la torxa, com a
seu organitzadora que va ser el 2000. A la capital de l'Alt Empordà la flama la van veure un miler
de persones, el dijous entre la plaça Catalunya, la Rambla i l'Ajuntament.
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Torna a veure la inauguració dels Jocs Special
Olympics

Europa Andorra Català

Jocs Special Olympics Cerimònia d'inauguracio dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell -
Andorra la Vella.

ÚLTIM PROGRAMA Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 1part Cerimònia d'inauguració dels Jocs Special
Olympics la Seu d'Urgell - Andorra la Vella des del poliesportiu d'Andorra. Actuacions musicals i
moments molt emotius amb la desfilada de les banderes de tots els països participants i els
parlaments del president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, el president d'Special
Olympics Andorra, Àlex Terés, i la presidenta d'ACELL, Marina Gómez.

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 2part Segona part de la cerimònia d'inaguració
dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell - Andorra la Vella amb la presentació de les mascotes,
més actuacions musicals, l'arribada de la torxa i l'encesa del peveter, amb la presència de
l'ex-tennista professional, Sergi Bruguera. Parlaments de l'acalde de la Seu, Albert Batalla, el
secretari general d'Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueres, la cònsol major,
Conxita Marsol, i el cap de Govern, Antoni Martí.
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Una cinquantena d'esportistes de Sant Tomàs
participen als Special Olympics 2018

Europa Espanya Català

La delegació de Sant Tomàs, amb persones vinculades al servei de lleure i esport Club CAR i que
en gran part també són usuàries d'altres serveis de l'entitat, està formada per 35 homes i 12 dones
i per 10 monitors entrenadors.

Sis disciplines

Dels monitors que acompanyen la delegació, 6 són entrenadors del Club CAR durant tot l'any, 2
són els coordinadors del Club CAR i també faran funcions de delegats, i les altres dues persones
són voluntàries europees que van fer l'estada a Sant Tomàs el curs passat i que han tornat
expressament a Catalunya durant uns dies per acompanyar els atletes de Sant Tomàs als jocs.

En el transcurs dels jocs a més de les competicions esportives hi haurà altres esdeveniments
important com el recorregut de la torxa olímpica, l'acte inaugural i el de cloenda, la Fira dels Jocs o
l'exhibició de programa Young Athletes per a joves atletes.

Els Jocs Special Olympics tenen 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.
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Mònica Morell del Club Esportiu l'Estel buscarà
una nova medalla en rítmica als Special Olympics

Europa Espanya Català

La Mònica és una gimnasta del Club Esportiu l'Estel de Balaguer que prepara la seva participació
als Specials Olympics per aquest proper dissabte. Sota les ordres de l'entrenadora Judit Martí,
repassen les dos rutines amb cèrcol i pilota que presentaran a la competició.

No és la primera vegada que la Mònica participarà en uns Special Olympics en la modalitat de
gimnàstica rítmica. El 2014 va aconseguir la medalla d'or en la modalitat de cèrcol i el 2012 plata
en modalitat de conjunts.

Més enllà dels resultats, enguany l'objectiu no és tant la medalla, sinó viure l'experiència.

En total 24 esportistes de Balaguer participaran en 4 disciplines dels Jocs Special Olympics que es
celebren a La Seu d'Urgell i Andorra la Vella d'aquest dijous i fins diumenge.
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa Espanya Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Acell) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 horas con un reconocimiento al millar de voluntarios de
estos Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar
una vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel, Beth,
Gisela --que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de 'La Bella y la Bestia' junto a Josep Fadó--, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

DISCURSOS

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y la cónsul mayor de Andorra la Vella
(alcaldesa), Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special
Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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Flama Special Olympics

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics ha arribat a la Seu d'Urgell amb piragua i la Yasmina Palomino, de
Pirineus Televisió, l'acompanya en el seu recorregut pels carrers de la capital de l'Alt Urgell.
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Darrers preparatius per a la cerimònia
d'inauguració dels Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Anna Pifarré

Aquest dijous al matí s'estaven enllestint els darrers preparatius per a la cerimònia d'inauguració
dels jocs Special Olympics Andorra la Vella i la Seu d'Urgell.

L'acte s'iniciarà a les 18,30h i es podrà veure en directe per Andorra Televisió i andorradifusio.ad a
partir de les 19,15h.

La cerimònia comptarà amb diverses actuacions musicals de cantants com Beth, Gisela, el cor
Rock d'Encamp o el cor dels Petits Cantors d'Andorra.

El moment més esperat serà la desfilada dels 1.500 esportistes que participen als jocs. A l'acte hi
haurà diverses autoritats, com ara el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

Informa: Anna Pifarré
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Flama Special Olympics

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics ha arribat a la Seu d'Urgell amb piragua i la Yasmina Palomino, de
Pirineus Televisió, l'acompanya en el seu recorregut pels carrers de la capital de l'Alt Urgell.
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Ueit esportistes aranesi d'ADDA participaràn enes
Jòcs Specials Olympics

Europa Espanya Català

Deth 4 ath 7 d'octobre La Seu d'Urgell e Andorra acuelheràn ua naua edicion des Jòcs Specials
Olympics, er eveniment esportiu mès important entà persones damb discapacitat intellectual que
se celèbre cada 4 ans.

Aguesta madeisha tarde se celebrarà era Hèsta Inaugurau en Andorra, ua gala que serà
retransmesa en dirècte pera television tàs 20h00.

Des der an 2007 ADDA (Associacion de Discapacitats d'Aran) forme part d' ACELL (Federació
Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics) e toti es usatgèrs d'ADDA estan federadi. ACELL ei
ua entitat sense ànim de lucre qu'a coma principau objectiu melhorar era qualitat de vida deth
collectiu e fomentar era sua inclusion a trauès der espòrt e deth léser.

ACELL seguís era filosofia deth moviment internacionau SPECIAL OLYMPICS, qu'acuelh ath
major numerò d'esportistes damb discapacitat intellectual de tot eth mon, a on er esportista ei çò
de mès important e er espòrt ei er esturment entà transméter valors, en tot garantir qu'es
esportistes gaudissen d'ua competicion digna, justa e equilibrada.

Aué dijaus, dia 4 d'octobre, 8 esportistes aranesi d'ADDA an marchat tà Andorra tà participar enes
Jòcs Specials Olympics La Seu d'Urgell- Andorra deth 4 ath 7 d'octobre de 2018 damb eth desir de
gaudir ath maximal d'aguest eveniment esportiu unic.

Es nòsti esportistes participaràn ena categoria d'atletisme.

Aguest eveniment se celèbre cada 4 ans, enguan ac hè jos eth lèma: " ETH MELHOR EI QUI AC
SAGE" , e compdarà damb era participacion de 1.500 esportistes, e ja son mès de 13 païsi qu'an
confirmat era sua assisténcia. 1.239 esportistes son catalans, 93 der estat espanhòu e 54
d'Andorra, e 114 son esportistes de 13 delegacions diferentes, entre es quaus: Belgica, Finlàndia,
Portugal e Alemanha.

Aguesta madeisha tarde se celebrarà era Hèsta Inaugurau en Andorra, ua gala que serà
retransmesa en dirècte pera television tàs 20h00.

Eth diuendres 5 d'octobre se realizaràn es pròves de temps e eth dissabte serà era jornada de
carrères e medalhes.

Eth dissabte dempús deth sopar, ADDA assistirà ena hèsta des esportistes, damb toti eri, ath delà
des tecnics, volontaris e organizacion. E fin finau, eth dimenge, dempús d'assistir ara Clausura des
Jòcs en La Seu d'Urgell, vieràn de nau cap a casa.

Ath delà dera competicion esportiua compdaràn damb fòrça activitats complementàries de léser e
jòcs. S'organizaràn activitats de léser, damb caractèr ludic e recreatiu ath torn des installacions
esportiues. S'organizarà era Hèira des Jòcs, coma un espaci damb activitats diuèrses de léser,
culturaus e associatives, daurit ara poblacion en generau des dues sedences e as participants des
jòcs.

Damb era collaboracion de Special Olympics España, compdaràn tanben damb eth Programa de
Salut, a on es esportistes poderàn realizar diferentes revisions medicaus gratuïtes.
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Dijous comencen els Special Olympics amb
presència mataronina

Europa Espanya Català

Demà comença a la Seu d'Urgell i Andorra el Special Olympics. Mataró hi serà representada
gràcies a la Fundació Fedamar, el Club FEM i el Ciutat de Mataró Adaptat. Tres entitats que
portaran a 62 esportistes, que fa setmanes que esperen aquest moment. Les últimes hores són les
més intenses.

Tot i que, com a tota competició, la voluntat és sortir a guanyar, el fet de ser-hi és molt important
pels esportistes. Sentir-se partícips d'un esdeveniment d'aquestes característiques.

A la Seu d'Urgell i Andorra els espera una bona rebuda. L'organització ha aconseguit, i amb
escreix, el número de voluntaris necessaris.

Recordem que els esportistes participaran en 14 disciplines diferents i que hi haurà la
representació de 15 paisos.
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El MoraBanc torna a la lliga amb l'objectiu de
sumar el segon triomf consecutiu

Europa Andorra Català
Autor: Joel Romero

El MoraBanc torna a la rutina de la lliga domèstica i s'enfrontarà aquest divendres al Joventut a
Badalona. Per preparar-ho, avui han canviat d'escenari i han entrenat al pavelló del Prat Gran
d'Escaldes-Engordany per la celebració dels Jocs Special Olympics.

L'elevat nombre de partits al qual estan sotmesos els equips que juguen competició europea té
aquestes coses. Dos dies després de la derrota a Istanbul contra el Galatarasay , els andorrans
afronten un repte a la lliga Endesa contra el Divina Joventut Seguros.

El partit tindrà un al·licient particular, atès que els verd-i-negres no han debutat encara a la lliga
pels problemes amb la tecnologia a la pista del Breogan, un factor que pot influir en el partit de
divendres enfront d'un rival complicat.

El MoraBanc disposarà de tots els jugadors a excepció de David Walker i el dubte d'Andrew
Albicy, que pateix un virus estomacal.

El partit serà a tres quarts de nou i es podrà seguir per Ràdio Nacional i andorradifusio.ad .

Informa: Joel Romero

Imatge: Anna Romagosa

MoraBanc Andorra



http://www.andorradifusio.ad/esports/esportistes-special-olympics-preparats-inici-competicio

Sección: Deportes
04/10/2018

Els esportistes dels Special Olympics, preparats
per a l'inici de la competició

Europa Andorra Català
Autor: Joel Romero

Els esportistes andorrans han preparat fins al darrer instant la celebració dels Special Olympics.
N'és una bona prova l'equip de futbol, que fins ahir s'entrenava a la Margineda.

La disputa dels Jocs a casa és un dels grans al·licients dels nois i les noies que conformen la
delegació andorrana.

Com és habitual, el futbol continua sent l'esport rei, fins i tot en aquests Special Olympics amb una
trentena d'equips.

Divendres es farà un partit d'eliminatòria i en funció del resultat s'assìgnarà un grup a cada
conjunt.

Informa: Joel Romero

Imatge: Anna Romagosa
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Los Special Olympics se inauguran en Andorra
con lleno absoluto en el Polideportivo

Europa França Espanyol

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics, sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.
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Naturgy colabora con los XI Special Olympics en
La Seu d'Urgell y expone su Energytruck

Europa Espanya Espanyol

EUROPA PRESS

La Fundación Naturgy acerca esta semana su camión sostenible Energytruck, que ofrece una
exposición itinerante sobre energía, a La Seu d'Urgell (Lleida) con motivo de los XI Special
Olympics Catalunya, que transcurrirán desde este jueves hasta el domingo en el municipio catalán
y Andorra La Vella.

La entidad, fundada en 1992 por Naturgy, colabora con este evento inclusivo con el objetivo de
hacer accesible su acción social y cultural en todos los colectivos de la sociedad, ha informado
este jueves en un comunicado.

El camión muestra de manera visual e interactiva qué es la energía y cómo se puede consumir de
forma responsable, y funciona con un motor dual de gas natural que genera entre un 15% y un
20% menos de emisiones de CO2 respecto a los motores convencionales.

Ir a la fuente
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Els Jocs de la il·lusió

Europa Andorra Català

El públic assistent gaudeix de l'espectacle organitzat a la cerimònia d'inauguració, ahir. | Comú
d\'Andorra la Vella / Tony Lara Durant tres dies l'esport inclusiu tindrà com a centre neuràlgic
Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. Les dues ciutats pirinenques acullen els Jocs Special Olympics
amb 1.500 esportistes d'una quinzena de països, tots competint sota uns mateixos valors i fent bo
l'eslògan d'aquesta edició, El millor és qui ho intenta, tota una declaració de principis del que
significa aquest esdeveniment, i del que haurien de ser totes les competicions esportives.

El dia va ser llarg. La flama dels Jocs es va passejar pels carrers de la capital, amb una torxa que
anava acompanyada per diferents personalitats del país. El plat fort arribava a mitja tarda, amb la
cerimònia d'inauguració al Poliesportiu d'Andorra, que va tenir un marcat to festiu. Les graderies
estaven plenes i de sortida es realitzava la desfilada dels equips. La immensa majoria de
participants provenen de Catalunya. Andorra, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya,
Finlàndia, Hongria, Índia, Itàlia, Marroc, Mònaco, Portugal, San Marino i Suïssa són els països
representants. A l'entrada dels esportistes a la pista, els representants nacionals i de la Seu
d'Urgell van ser els més aplaudits.

Música i entreteniment L'acte era participatiu, i des de la graderia es va seguir amb entusiasme tot
el que passava a l'escenari. Fins i tot les autoritats presents es van atrevir a ballar el Swish Swish
quan se'ls hi va requerir. Les actuacions musicals van dominar la cerimònia, amb cares conegudes
de cantats del panorama català com Gisela, Beth, Elena Gadel, Txell Sust, Jofre Bardagí i Monica
Green. Van donar un toc d'entreteniment en tot moment, fent aixecar a públic i esportistes,
permetent que el nivell acústic i festiu sempre fos elevat al pavelló. Un dels moment més esperats i
que es va deixar per al tram final va ser l'encesa del peveter. La flama arribava al poliesportiu i
després de varis relleus es presentava a l'escenari, acompanyat de l'extennista Sergi Bruguera.
Allí esperaven la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; i l'alcalde de la Seu, Albert
Batalla. Entre tots van realitzar l'encesa, donant per inaugurats oficialment els Jocs.

Missatges de superació Els veritables protagonistes de l'esdeveniment, els esportistes, van repetir
en diferents idiomes el que n'esperen de la seva participació: «Vull guanyar, però si no ho
aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent». Tota una declaració d'intencions i que exalta
l'esperit dels Special Olympics. Després arribava el moment dels parlaments de les autoritats.
Marsol va destacar que amb aquest acte «comença la festa de l'esport inclusiu», i dirigint-se als
esportistes ressaltava que «la vostra solidaritat i l'esperit de superació us fa grans, únics. Tots sou
campions». El cap de Govern, Toni Martí, destacava que més que qualsevol esdeveniment
esportiu, aquests Jocs són una mostra d'un «valor universal, que tots som iguals», que ha de
servir perquè «la solidaritat estigui en cada gest que fem cada dia». Qui no va poder estar present
finalment va ser Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. Com a màxim representant
del govern català hi era Gerard Figueras, secretari general de l'Esport. Feia arribar als participants
el significat de la flama a la història, destacant «el batec del foc olímpic que omplirà aquests dies
els vostres somnis, il·lusions i alegries a través de l'esport». Batalla, en el seu discurs, assegurava
que com a exemple de superació «ens feu millors a tots plegats, millors persones».

«Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent», destaquen els
esportistes Anteriorment havien tingut la paraula els màxims responsables d'Special Olympics. El
president de l'entitat a Andorra, Àlex Terés, exaltava que durant l'esdeveniment es tracta de
«gaudir» fent esport i «sobretot intentar-ho», donant el màxim per tal d'aconseguir els objectius. El
seu homòleg de Catalunya, Sergi Grimau, com a exjugador de bàsquet té clar que «quan fem
esport tots som iguals», i provant sempre de millorar, «tots som campions», acompanyat sempre
amb els valors de joc net, companyia i respecte. Aquesta última qualitat és la que titulava una de



les cançons cantades per Green, en un homenatge a Aretha Franklin. Com el títol diu, Respect, és
el que sempre ha d'anar associat a l'esport.



http://www.teia.cat/noticies/2328-tres-esportistes-de-teia-participen-als-jocs-special-olympics

Sección: Local
04/10/2018

Tres esportistes de Teià participen als Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català

Avui s'inauguren els Jocs Special Olympics , que se celebraran fins diumenge a Andorra i la Seu
d'Urgell. Es tracta d'un esdeveniment esportiu que té com a finalitat fomentar valors com l'esport,
la convivència, la inclusió i la visibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El lema d'aquesta edició és Millor és qui ho intenta, en al·lusió a la voluntat de superació personal.
Hi participaran 1540 esportistes catalans i andorrans, 112 procedents de la resta de l'Estat i 166
estrangers, que competiran en tretze disciplines esportives: atletisme, bàdminton, bàsquet,
ciclisme, futbol sala, gimnàstica, handbol, hoquei, judo, natació, petanca, tennis i ping-pong. Un
total de 600 voluntaris acompanyaran als esportistes i vetllaran per l'èxit de l'organització.

Futbol i bàsquet

Els primers Jocs Special Olympics a Catalunya van tenir lloc l'any 1988 a Lleida i des de llavors el
certamen ha passat per altres ciutats catalanes com Calella, ara fa quatre anys. Precisament
Calella i Mataró van ser els escenaris on el passat 24 de setembre es va donar la benvinguda al
Maresme de la torxa olímpica, i el teianenc Vicente Garcia va fer de rellevista.

Aquests dies, els germans Karol i Vicente Garcia Combalia seran a Andorra amb la resta de
companys de l' Atlètic de Masnou . El desembre de 2016, aquest club va crear un equip de futbol 7
adaptat com a part del seu projecte d'esport inclusiu. En l'actualitat, l'equip compta amb 11
jugadors, un entrenador i un seguit de col·laboradors que, de manera desinteressada, fan possible
la pràctica del futbol entre joves de tot el Maresme. De fet, hi ha un altre jugador de Teià, l'Eduard
Mariano, que s'hi ha incorporat recentment.

Els xicots hi entrenen cada divendres de 18 a 19h. Des del club expliquen que "això els ajuda a
desenvolupar uns hàbits de convivència, independència i autonomia. Tot plegat redunda en el seu
benestar físic i mental, i, com a esport d'equip, el futbol també els fa adonar de la importància de
l'aportació individual dintre d'un col·lectiu".

La Karol, que ara té 38 anys, és l'única noia de l'equip i està molt il·lusionada amb l'experiència, tot
i que ja va participar en els Jocs Special Olympics celebrats el 2004 a Badalona, en la modalitat de
natació.

Qui també serà als Jocs és l'atleta teianenc Fede Martellaci Castelli, que participarà en la
competició de bàsquet que es disputarà a la Seu d'Urgell defensant els colors del Club Esportiu
Fem Esport Mataró (FEM) . Com a esportista, Martellaci també destaca per la seva trajectòria en
proves de velocitat i de salt de llargada.
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Somriures i il·lusions 'Specials'

Europa Andorra Català

Molt més que esport. Tots porten una medalla d'or penjada al coll abans de competir. No hi ha
tensió a la recerca d'un bon resultat ni tampoc joc brut per intentar ser millor que el rival. Ells no
van parar de somriure, d'aixecar els braços, de ballar, d'aplaudir, d'emocionar-se i també de fer-se
selfies les famoses autofotos d'abans amb els seus companys tant d'equip com els que es
trobaran a partir d'avui a l'altre costat. El Poliesportiu d'Andorra es va omplir de somriures,
d'il·lusions, d'històries de superació i de molta vida... Allà tothom era igual en les dues hores
llargues que va durar l'emotiva i l'espectacular cerimònia d'inauguració. Francesc Martínez de Foix,
fundador dels Special Olympics a Espanya, s'ho devia estar mirant allà on estigués amb un
somriure. Al 1992 va impulsar els primers Jocs Special Olympics a Catalunya que van significar un
avanç en el reconeixement de les persones amb discapacitat intelectual. Va morir als 63 anys al
2017 i per ell va anar dedicada aquesta inaguració. De fet, el seu germà Joan Martínez de Foix va
recollir una placa d'una persona que és força recordada. Des del 1992 i cada quatre anys se
celebren aquests Jocs dels Specials Olympics i des d'avui Andorra la Vella i la Seu d'Urgell seran
les seus d'una nova cita olímpica. Més de 2.700 persones: 1.500 esportistes i 1.200 persones de
públic van passar una estona força divertida amb actuacions d'Elena Gadel, Beth, Gisela, Josep
Fadó, Jofre Bardají i Mónica Green. També el Cor dels Petits Cantors d'Andorra i la presència de
les mascotes Nuc i Bruna. L'acte va estar presentat per Marc de las Heras, presentador d'El lloc
dels fets de TV3 i l'actriu Marta Bayarri. A més a més, durant l'entrada de les delegacions també
va haver-hi persones conegudes. Amb la delegació de Tarragona va entrar el periodista esportiu
de TV3, Xavier Valls, i amb Barcelona, el resident i exfutbolista del FC Barcelona i el Reial Madrid,
l'argentí Javier Saviola. "Moltes gràcies esportistes pels somriures infinits, per les abraçades de
veritat. Tenim clar el nostre lema: Millor és qui ho intenta i vosaltres així ho feu des del cor. Tots
sou campions", va assegurar l'exjugador de bàsquet i actualment president dels Special Olympics.

No només va haver actuacions musicals, sinó que també va haver-hi espectacle esportiu amb els
Crazy Dunkers que anaven amb les samarretes del Cadí La Seu i del Bàsquet Club MoraBanc
Andorra en un homenatge als dos equips èlits de les dos seus dels Jocs Special Olympics.

L'últim relleu de la torxa el va fer Marc Vílchez acompanyat per l'extennista Sergi Bruguera.
Encesa del pebeter i inici dels Jocs de la gran festa de l'esport inclusiu. "Els esportistes que veniu
d'arreu tots tenim clar que ens ensenyareu moltíssimes coses i una d'elles és que ho intentareu
molt i ens fareu millor a tots", va dir l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.

També va parlar Gerard Figueres, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. No
va assistir com estava previst inicialment el president de la Generalitat, Quim Torra. "Fa uns
quants dies la flama va arribar per mar a Barcelona i ara ja és aquí en els nostres estimats
Pirineus. Aquí tots els vostres somnis es faran realitat". El cap de Govern, Antoni Martí, va ser el
següent en el torn dels parlaments. "Durant quatre dies celebrarem la inclusió, la diversitat,
l'esperit olímpic i la solidaritat. No només hauria de ser avui, sinó que hauria de ser sempre, és a
dir, que la solidaritat estigui en cada gest. Tots nosaltres hauríem d'agafar aquesta lliçó de
senzillesa i honradesa que doneu tots vosaltres. Defenseu un valor universal, que tots som iguals".

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, també va parlar a tots els presents. "Fa dies
que aquesta il·lusió vostra va arribar aquí. Tots vosaltres sou els grans protagonistes. Tots sou
campions d'aquesta festa de l'esport inclusiu". La festa va acabar amb una actuació conjunta
d'Elena Gadel, Beth, Gisela, Josep Fadó, Jofre Bardají i Mónica Green i també la sorpresa del
carismàtic Cristian de Sousa. Ell va aixecar divendres passat l'afició del BC MoraBanc i ahir també
va tancar la festa de la cerimònia d'inauguració. Va ballar i va fer de mestre de cerimònies. Tots



ells ja tenen la medalla penjada.

FOTO: Isma Monfort
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Investigan a un conductor 
por intentar atropellar a unos 
manifestantes de un CDR | PÁG. 9

RESERVA ESTE DOMINGO 
LA REVISTA MÁS LEÍDA

El Govern revisa el urbanismo 
de 24 municipios del Pirineu
►El plan director quiere 
acotar las “barbaridades 
urbanísticas” existentes

►Son fruto de modelos 
municipales antiguos que 
se ven insostenibles

►Afecta al Pallars Jussà 
y Sobirà, l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça y la Cerdanya

Espectacular inauguración 
de los Special Olympics

La undécima edición de los Special 
Olympics arrancó ayer en Andorra 
la Vella, que será la sede junto con 
la Seu d’Urgell.

FOTO: Comú d’Andorra la Vella (Tony Lara) / La capital andorrana acogió la gala de inauguración 

| PÁG. 30

El gobierno francés liberó ayer 
una nueva osa eslovena en el 
valle de Aspe cuando todavía 
colea la polémica por los ata-
ques de Goiat. | PÁG. 16

Francia libera 
otra osa cerca 
de Aragón en 
plena polémica     
por ‘Goiat’

Cs, PPC y PSC presentan una 
petición de reconsideración 
contra la decisión, mientras la 
sesión del Parlament se reanu-
dará el martes. | PÁG. 21

El rifirrafe por 
la delegación 
de votos de 
JxCat retrasa el 
pleno al martes

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Maquinaria trabajando en el Pla d’Urgell

Perspectivas optimistas para el maíz 
en las comarcas de Ponent | PÁG. 18
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(Pàgina 17)

Mor l’orguener 
i compositor 
de Marata 
Josep Maria 
Arrizabalaga

Són la Núria Noguera i les seves filles, l’Ona i l’Estel. Nogue-
ra va ser voluntària als Special Olympics de Granollers el 
1994 i, ara, acompanya les noies als jocs d’Andorra i la Seu. 

Una història ben especial

(Pàgina 45)

(Pàgina 13)

Arxiven la causa penal 
contra una veïna de 
Sant Celoni exmembre 
del secretariat de l’ANC 

L’església de Caldes 
instal·la un columbari 
per a 500 urnes  
de cendres de difunts

Detenen una dona  
de la Roca per l’homicidi 
del seu home, enterrat  
en calç viva a Argentona

(Pàgina 5) (Pàgina 19)

La baixada de l’atur al 
Vallès bat rècords del 2010
Quatre-cents desocupats menys al setembre gràcies a la indústria i la construcció

Granollers 
tornarà 
a tenir 
cinema  
al centre

(Pàgina 29)

L’Associació Cultural (AC) 
gestionarà el Centre Cul-
tural de Granollers amb 
una programació completa 
dedicada al cinema. La pro-
posta de l’AC, que ja hi feia 
les sessions del Cineclub, és 
l’única que s’ha presentat 
a l’Ajuntament, titular de 
l’espai des de fa 10 anys. Els 
responsables de l’AC volen 
que el nou projecte arran-
qui abans de Nadal i no es 
conformarà amb la projec-
ció de pel·lícules d’estrena. 
A més, hi haurà presentaci-
ons i exposicions, “sempre 
pensant en un públic molt 
ampli”, segons l’AC, que 
evitarà la competència amb 
les sales comercials.G

R
I
S

E
L

D
A

 E
S

C
R

I
G

A
S

(Pàgina 31 i editorial) Ricard Caussa i Martí Pujadas, de l’AC, a la porta del Centre Cultural de Granollers

A partir d’aquest 12 d’oc-
tubre, dues noves línies de 
bus regular uniran l’estació 
de tren de Sant Celoni amb 
Santa Fe del Montseny 
i Fontmartina. El servei 
funcionarà tots els caps de 
setmana i festius de l’any. 

Dues línies  
de bus uniran 
Sant Celoni 
amb el Parc  
del Montseny

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 35)

Mor a 87 
anys Ramon 
Dameson, 
dibuixant  
de la Garriga



VISITA DEL PONENT DEL PARLAMENT EUROPEU

Possibilitat de moratòria 
amb el subsidi d’atur

Pàgines 6 i 7

López Aguilar obre la porta a excepcions i 
períodes d’adaptació de les regles europees

L’oposició crítica la falta de transparència del 
Govern i demana respectar les especificitats

MARICEL BLANCH
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COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

33 Un moment de la inauguració, ahir. 

FESTA D’INICI Pàgina 3

Il·lusió i emoció 
a la inauguració 
dels Jocs Special 
Olympics
3 Arrenquen tres dies d’esport inclusiu

Tondi, Cid, Da Silva 
i Dolsa ahir durant el 
certamen. 

El Principat participa per primera vegada en un certamen de bellesa a nivell mundial  Pàgina 8 

Da Silva representarà 
Andorra a la WTM 
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SOCIETAT_
Martorell impulsa
una ‘acceleradora’
de projectes 
punters del sector 
de l’automòbil P.5

ESPORTS_
Una vintena de
martorellencs 
participen als Jocs
Special Olympics a
la Seu-Andorra P.10

La Festa del Roser s’enceta amb propostes artístiques i musicals i
aquest dissabte viu el seu punt culminant amb el vuitè Vimart   P. 12

El vi és
cultura

pel Roser
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CULTURA PÀGINA 14

SHANGTI REPRESENTARÀ
ANDORRA A VENÈCIA 

www.diariandorra.ad

CATALUNYA PÀGINA 10

Torra demana per carta
la mediació de Martí

Cau en mig milió l’ús 
de bosses de plàstic

MEDI AMBIENT PÀGINA 7

SFG / J. A. VILADOT

ACCIÓ L’advocat Josep Anton Silvestre n’ha presentat quatre a la Batllia que podrien obligar a ajornar de nou
la vista oral. NOVETAT El lletrat va tenir un nou incident amb Josep Maria Pijuan que ha inclòs en els escrits.

Demandes civils contra
els magistrats del ‘cas BPA’

PÀGINA 6

El Poliesportiu d’Andorra va acollir ahir la inauguració dels Jocs Spe-
cial Olympics de la Seu d’Urgell i Andorra la Vella, en una cerimònia
marcada pel color, la música i la presència dels esportistes que com-
petiran fins diumenge. Al matí la torxa dels Jocs va arribar a la capital.

SALUT PÀGINA 9 PARRÒQUIES PÀGINA 12

ESPANYA OBRE LA PORTA A UNA “EXEMPCIÓ ESPECIAL” PÀGINA 3

Borrell fa marxa enrere
respecte a l’obligació de
tenir un subsidi d’atur

El traumatòleg
investigat rep el
suport per carta
dels infermers 
de l’hospital

La Massana va
cobrar de més a
les multes en zona
blava per un error
humà i tècnic

PÀGINA 27
OLIMPISME AVUI COMENCEN A COMPETIR ELS MÉS DE 1.500 ESPORTISTES DELS JOCS

e s p o r t s

Josep Borrell va matisar ahir les
declaracions que va fer dimecres,
quan va afirmar amb rotunditat
que Andorra hauria d’assumir un
subsidi d’atur dins del marc de la
negociació amb la UE. Durant la
visita que va fer al Copríncep Vi-
ves va manifestar  que “alguns

dels punts de la negociació no es-
tan tancats, i en alguns casos ni
s’han començat, per tant no es
poden donar per resolts”. De visi-
ta a Andorra, el ponent perma-
nent per a l’acord d’associació,
Juan Fernando López Aguilar, es
va mostrar obert a una exempció.

PDiu que hi ha temes que “no s’han tractat”
encara i reconeix “les singularitats” d’Andorra
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El Poliesportiu d'Andorra vibra amb la inauguració
dels Special Olympics Andorra - La Seu d'Urgell

Europa Andorra Català

Tret de sortida als Special Olympics 2018, els anomenats Jocs dels Pirineus. Unes 5.000 persones
han omplert aquest passat vespre el Poliesportiu d'Andorra, entre atletes, voluntaris i públic que no
s'han volgut perdre l'acte inaugural de l'onzena festa de l'esport inclusiu. Des d'avui i fins
diumenge, 1.500 atletes de diversos països, però, sobretot, de Catalunya i d'Andorra, competiran
en diverses disciplines esportives en les dos seus dels Jocs, Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. La
cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, van participar en
l'encesa del peveter amb la flama olímpica durant la cerimònia. La festa va durar tres hores, amb
una primera part per donar la benvinguda als atletes i gaudir de diverses actuacions musicals, i
una segona part més formal, emesa en directe per Andorra Televisió i Esport 3, amb parlaments,
la presentació de les delegacions de cada país participant, la hissada de la bandera dels Jocs,
l'arribada de la flama i més música i espectacles.

Durant la primera part, conduïda per Pep Callau, i després de l'efusiva benvinguda als clubs
esportius catalans, urgellencs i andorrans, els gegants d'Andorra la Vella van oferir un ball
inaugural. A continuació, es van oferir diversos números musicals a càrrec d'Elena Gadel, Gisela i
Josep Fadó, Beth i Mònica Green, a més d'una demostració del ball de moda, el 'Swish-Swish',
amb la participació de dos atletes. L'acte més formal va començar amb un homenatge a l'antic
president de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual
(ACELL), el difunt Francesc Martínez.

El moment dels parlaments va ser breu, amb paraules d'ànim i d'alegria per l'acollida de
l'esdeveniment. A més dels discursos de Batalla, Marsol i Figueras, també van dirigir uns mots als
esportistes el cap de Govern, Toni Martí, i el copríncep episcopal Joan-Enric Vives, que va
inaugurar formalment els Jocs.
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Lleno absoluto en la inauguración de los Special
Olympics

Europa Espanya Espanyol

El Polideportivo de Andorra se ha llenado este jueves por la tarde para inaugurar los juegos
Special Olympics , sumando más de 2.700 personas: 1.500 deportistas y 1.200 personas de
público.

El acto ha servido también para homenajear a Francesc Martínez de Foix, que fue presidente la
Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual ( Acell ) y
vicepresidente de Special Olympics Catalunya.

Por eso, el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras , ha entregado una
placa conmemorativa a Joan Martínez de Foix, hermano de quien fue impulsor de los Special
Olympics.

La ceremonia ha empezado a las 18.30 con un reconocimiento al millar de voluntarios de estos
Juegos, y luego han desfilado los deportistas, que han mostrado mucho entusiasmo al dar una
vuelta a la pista.

La fiesta del deporte inclusivo ha contado con las actuaciones de los artistas Elena Gadel , Beth,
Gisela -que representó Andorra en el festival de Eurovisión de 2008 y que ha interpretado un
fragmento de ' La Bella y la Bestia ' junto a Josep Fadó-, Jofre Bardagí y Mónica Green, entre
otros.

"HACEMOS UN MUNDO MÁS JUSTO"

El jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí , ha manifestado en su discurso el deseo de que la
inclusión y la solidaridad vayan más allá de los cuatro días de Juegos, para mejorar la sociedad:
"Haremos un mundo más justo".

El alcalde de la Seu d'Urgell , Albert Batalla, y la cónsul mayor (alcaldesa) de Andorra la Vella,
Conxita Marsol, han destacado la ilusión de ambas ciudades para recibir los Special Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha deseado a los deportistas
participantes: "Que a través del deporte se hagan realidad vuestros sueños".

Todos han coincido en destacar las lecciones de humildad y sencillez que dan estos deportistas, y
su espíritu de superación, lo que Batalla ha resumido así: "El mejor es quien lo intenta, y vosotros
nos hacéis mejores personas".
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D
urant tres dies l’esport in-
clusiu tindrà com a centre 
neuràlgic Andorra la Vella 
i la Seu d’Urgell. Les dues 

ciutats pirinenques acullen els Jocs 
Special Olympics amb 1.500 espor-
tistes d’una quinzena de països, tots 
competint sota uns mateixos valors 
i fent bo l’eslògan d’aquesta edició, 
El millor és qui ho intenta, tota una de-
claració de principis del que signi-
fica aquest esdeveniment, i del que 
haurien de ser totes les competici-
ons esportives.

El dia va ser llarg. La flama dels 
Jocs es va passejar pels carrers de la 
capital, amb una torxa que anava 
acompanyada per diferents perso-
nalitats del país. El plat fort arriba-
va a mitja tarda, amb la cerimònia 
d’inauguració al Poliesportiu d’An-
dorra, que va tenir un marcat to fes-
tiu. Les graderies estaven plenes i de 
sortida es realitzava la desfilada dels 
equips. La immensa majoria de par-
ticipants provenen de Catalunya. 

Els Jocs de la il·lusió
ESPORT INCLUSIU

L’esdeveniment s’inaugura amb un acte festiu 
i marcat per la música en tot moment

Els discursos ressalten els valors i l’esperit 
de superació lligats sempre a l’esport

JOAN JOSEP BLASCO

ANDORRA LA VELLA

@PeriodicAND

xar per al tram final va ser l’encesa 
del peveter. La flama arribava al po-
liesportiu i després de varis relleus 
es presentava a l’escenari, acompa-
nyat de l’extennista Sergi Bruguera. 
Allí esperaven la cònsol major d’An-
dorra la Vella, Conxita Marsol; i l’al-
calde de la Seu, Albert Batalla. Entre 
tots van realitzar l’encesa, donant 
per inaugurats oficialment els Jocs.

MISSATGES DE SUPERACIÓ / Els verita-
bles protagonistes de l’esdeveni-
ment, els esportistes, van repetir en 
diferents idiomes el que n’esperen 
de la seva participació: «Vull gua-
nyar, però si no ho aconsegueixo, 
deixeu-me ser valent en l’intent». To-
ta una declaració d’intencions i que 
exalta l’esperit dels Special Olym-
pics. Després arribava el moment 
dels parlaments de les autoritats. 
Marsol va destacar que amb aquest 
acte «comença la festa de l’esport in-
clusiu», i dirigint-se als esportistes 
ressaltava que «la vostra solidaritat 
i l’esperit de superació us fa grans, 
únics. Tots sou campions». El cap de 
Govern, Toni Martí, destacava que 

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

33 El públic assistent gaudeix de l’espectacle organitzat a la cerimònia d’inauguració, ahir.

Tema del dia INAUGURACIÓ DELS JOCS 
SPECIAL OLYMPICS

MARICEL BLANCH

33 La torxa va recórrer pel matí els carrers d’Andorra la Vella.

«Vull guanyar, però 
si no ho aconsegueixo, 
deixeu-me ser valent en 
l’intent», destaquen els 
esportistes

Andorra, Alemanya, Àustria, Bèlgi-
ca, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, 
Hongria, Índia, Itàlia, Marroc, Mò-
naco, Portugal, San Marino i Suïssa 
són els països representants. A l’en-
trada dels esportistes a la pista, els 
representants nacionals i de la Seu 
d’Urgell van ser els més aplaudits.

MÚSICA I ENTRETENIMENT / L’acte era 
participatiu, i des de la graderia es 
va seguir amb entusiasme tot el que 
passava a l’escenari. Fins i tot les au-
toritats presents es van atrevir a ba-
llar el Swish Swish quan se’ls hi va re-
querir. Les actuacions musicals van 
dominar la cerimònia, amb cares co-
negudes de cantats del panorama 
català com Gisela, Beth, Elena Ga-
del, Txell Sust, Jofre Bardagí i Moni-
ca Green. Van donar un toc d’entre-
teniment en tot moment, fent aixe-
car a públic i esportistes, permetent 
que el nivell acústic i festiu sempre 
fos elevat al pavelló. Un dels mo-
ment més esperats i que es va dei-

més que qualsevol esdeveniment es-
portiu, aquests Jocs són una mostra 
d’un «valor universal, que tots som 
iguals», que ha de servir perquè «la 
solidaritat estigui en cada gest que 
fem cada dia». Qui no va poder estar 

present finalment va ser Quim Tor-
ra, president de la Generalitat de Ca-
talunya. Com a màxim representant 
del govern català hi era Gerard Fi-
gueras, secretari general de l’Esport. 
Feia arribar als participants el sig-

nificat de la flama a la història, des-
tacant «el batec del foc olímpic que 
omplirà aquests dies els vostres som-
nis, il·lusions i alegries a través de 
l’esport». Batalla, en el seu discurs, 
assegurava que com a exemple de 
superació «ens feu millors a tots ple-
gats, millors persones».

Anteriorment havien tingut la 
paraula els màxims responsables 
d’Special Olympics. El president de 
l’entitat a Andorra, Àlex Terés, exal-
tava que durant l’esdeveniment es 
tracta de «gaudir» fent esport i «so-
bretot intentar-ho», donant el mà-
xim per tal d’aconseguir els objec-
tius. El seu homòleg de Catalunya, 
Sergi Grimau, com a exjugador de 
bàsquet té clar que «quan fem esport 
tots som iguals», i provant sempre 
de millorar, «tots som campions», 
acompanyat sempre amb els valors 
de joc net, companyia i respecte. 
Aquesta última qualitat és la que ti-
tulava una de les cançons cantades 
per Green, en un homenatge a Aret-
ha Franklin. Com el títol diu, Respect, 
és el que sempre ha d’anar associat 
a l’esport. H
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Ple absolut en la inauguració dels Special
Olympics

Europa Espanya Català

El Poliesportiu d'Andorra s'ha omplert aquest dijous a la tarda per inaugurar els jocs Special
Olympics, sumant més de 2.700 persones: 1.500 esportistes i 1.200 persones de públic.

L'acte ha servit també per homenatjar Francesc Martínez de Foix, que va ser president la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (Acell) i vicepresident
de Special Olympics Catalunya.

Per això, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha lliurat una placa
commemorativa a Joan Martínez de Foix, germà de qui va ser impulsor dels Special Olympics.

La cerimònia ha començat a les 18.30 amb un reconeixement al miler de voluntaris d'aquests
Jocs, i després han desfilat els esportistes, que han mostrat molt d'entusiasme en donar una volta
a la pista.

La festa de l'esport inclusiu ha comptat amb les actuacions dels artistes Elena Gadel, Beth, Gisela
-que va representar Andorra al festival d'Eurovisió de 2008 i que ha interpretat un fragment de 'La
Bella i la Bèstia' al costat de Josep Fadó-, Jofre Bardagí i Mónica Green, entre altres.

"FEM UN MoeN MÉS JUST"

El cap de govern d'Andorra, Antoni Martí, ha manifestat en el seu discurs el desig que la inclusió i
la solidaritat vagin més enllà dels quatre dies de Jocs, per millorar la societat: "Farem un món més
just".

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i la cònsol major (alcaldessa) d'Andorra la Vella,
Conxita Marsol, han destacat la il·lusió d'ambdues ciutats per rebre els Special Olympics.

Gerard Figueras, en representacioón de la Generalitat de Catalunya, ha desitjat als esportistes
participants: "Que a través de l'esport es facin realitat els vostres somnis".

Tots han coincidit a destacar les lliçons d'humilitat i senzillesa que donen aquests esportistes, i el
seu esperit de superació, el que Batalla ha resumit així: "El millor és qui ho intenta, i vosaltres ens
feu millors persones".
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Música i color en la inauguració dels Special
Olympics

Europa Andorra Català

El Poliesportiu d'Andorra va acollir ahir la inauguració dels Jocs Special Olympics de la Seu
d'Urgell i Andorra la Vella, en una cerimònia marcada pel color, la música i la presència dels més
de 1.500 esportistes que participaran en aquesta cita fins diumenge vinent.

Emoció a flor de pell. Així es podria resumir la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics
de la Seu d'Urgell i Andorra la Vella que es va celebrar ahir al Poliesportiu d'Andorra i que es va
allargar prop de tres hores. Amb la llotja d'autoritats plena i presidida pel Copríncep episcopal,
Joan-Enric Vives, l'acte es va iniciar amb una primera desfilada de gran part dels més de 1.500
esportistes que participen en aquests Jocs, concretament els representants dels clubs i
associacions del Principat i de Catalunya. Els atletes anaven vorejant la pista i després anaven
cap a les grades sota
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Hi ha nens a qui no venen a buscar ni per
vacances

Europa Andorra Català

Actualment arriben a més de 35.000 persones. Nascut a Anantapur l'any 1957, encapçala la
delegació de l'Índia que ha vingut a Andorra a participar als Special Olympics.

Com viu una persona amb discapacitat a l'Índia?

Amb una gran discriminació, que comença a la família i acaba a la societat. Com més severa és la
discapacitat, major és la discriminació: si és mental o una ceguera, la discriminació és més gran
que si són muts o sords, perquè poden treballar, i en dones encara és pitjor.

Com sobreviuen si pràcticament se'ls abandona?

És molt difícil. Pocs pares se'n cuiden, no poden anar a les escoles públiques i només tenen
disponibles les de la Fundació.

I la Fundació, com recull tots aquests nens i nenes?

Tenim una molt bona xarxa de treballadors que els
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Esports 
LÍDERS. La jornada ha estat propícia per als
primers equips del CF Martorell i del Sala5
Martorell, que han sumat de tres en tres i
segueixen al capdamunt de la taula.

L’Ajuntament de Martorell va organit-
zar dimarts passat a la Casa de la
Vila una recepció institucional als 23
esportistes de l’Arc de Sant Martí que
participaran als 11s Jocs Special
Olympics, des d’aquest dijous 4 d’oc-
tubre i fins diumenge. L’alcalde
Xavier Fonollosa va animar els partici-
pants a viure l’experiència. Tots ple-
gats es van fer la fotografia de família

i van rebre com a obsequi una ban-
dera de Martorell per a que la llueixin
durant l’esdeveniment.
“Aneu a uns jocs olímpics i des de
l’Ajuntament us desitgem molta sort.
Tan de bo aconseguiu moltes meda-
lles, però si no se’n porten tantes,
esperem que us ho passeu molt bé, i
amb això ja haurà valgut la pena l’ex-
periència”, ha destacat Fonollosa.

L’alcalde ha estat acompanyat de la
regidora de Benestar Social i
Joventut Cristina Dalmau; dels regi-
dors Núria Canal, Míriam Riera i Lluís
Amat; de la presidenta de l’Arc de
Sant Martí, Juani González; de tèc-
nics del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones i de
dirigents de la Unió Futbol Sala
Martorell.

Martorellencs als Special Olympics
Hi participen equips de futbol sala i petanca de l’Arc de Sant Martí a la Seu

AJM
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La delegació andorrana aconsegueix dues
medalles en la primera jornada dels Special
Olympics

Europa Andorra Català

Els partits i les competicions dels Jocs Special Olympics 2018 ja estan en marxa. Aquest
divendres s'ha donat el tret de sortida als primers partits i per a la delegació andorrana ja han
caigut les primeres dues medalles, en llançament de pes. Però més enllà dels resultats, el director
tècnic dels jocs, Isaac Benchluch, ha volgut posar una nota "molt positiva" a l'organització, als
voluntaris que "estan a tot arreu" i al país en general "perquè hi ha hagut una bona afluència als
estadis, tenim un país meravellós".

D'aquesta manera ha fet una valoració general molt satisfactòria i a nivell esportiu ha indicat que la
delegació d'andorra té forces expectatives de medalla a bàdminton femení, en bàsquet, futbol,
petanca i atletisme. Malgrat aquestes bones sensacions, Benchluch ha volgut apuntar que hi ha
"molt nivell", no serà fàcil i s'haurà de competir. Cal recordar que competeixen 1.500 esportistes
d'arreu del món, sobretot de Catalunya i Andorra.



DIRECTOR DEL SECTOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER

Dasarath Ramudu

om viu una persona
amb discapacitat a
l’Índia?
Amb una gran discri-

minació, que comença a la famí-
lia i acaba a la societat. Com més
severa és la discapacitat, major és
la discriminació: si és mental o
una ceguera, la discriminació és
més gran que si són muts o sords,
perquè poden treballar, i en do-
nes encara és pitjor. 

Com sobreviuen si pràctica-
ment se’ls abandona?
És molt difícil. Pocs pares se’n
cuiden, no poden anar a les esco-
les públiques i només tenen dis-
ponibles les de la Fundació.

I la Fundació, com recull tots
aquests nens i nenes?

Tenim una molt bona xarxa de
treballadors que els identifiquen.
Veiem el potencial que tenen i
després escollim a quina escola
han d’anar. Però el primer que
hem de resoldre és que se’ls ano-
meni pel seu nom, encara se’ls
anomena per la discapacitat. Per
evitar-ho els fem formar grups
d'autoajuda –vikalangula sang-

ham– per tal que ells mateixos es
dirigeixin a la gent i lluitin pels
seus drets, començant per dir-
los: “Ei, nosaltres també tenim un
nom!” 

I les famílies, com reaccionen?
Treballem amb més de 35.000
persones discapacitades i hi ha
famílies que no les venen a bus-

car ni quan els donem vacances,
però n’hi ha moltes que estan
contentes en veure que els seus
fills tenen capacitats, desenvolu-
pen habilitats o són capaços de
viure de manera independent.
Vol dir que tots tenen vides una
mica millors.

I amb els pares que no els cui-

den, què fan?
Molta sensibilització, com a mí-
nim que els deixin venir a l’esco-
la, però hi ha realitats molt dures.
Hi va haver un pare que era el
cent per cent alcohòlic i extrema-
ment pobre que va tenir un acci-
dent de moto, es va trencar una
cama i després va matar un dels
nois de l’escola; per sort són ca-
sos aïllats. 

Per tant, ser als Special Olym-
pics...
No ho oblidaran! És una gran
oportunitat d’exhibir el seu ta-
lent. En tenen molt! El problema
és que no tenen l’oportunitat de
demostrar-ho. 

I els propers passos, quins són?
Volem arribar a tanta gent com
sigui possible, abans treballàvem
amb 7 tipus de discapacitat, ara
amb 21. Cal mantenir la feina
preventiva, com les vacunes per
la ceguera, haver erradicat la pò-
lio i reduir el matrimoni de con-
sanguinitat, però en una societat
tan estratificada és molt difícil i
tot això afavoreix la discapacitat.

I el govern, què fa?
El govern els dona 1.400 rúpies al
mes –uns 17,5 euros. 60 cèntims
diaris en un país on la majoria viu
amb poc més del doble–. Sense la
Fundació no hi hauria escoles,
tindrien molts menys recursos
humans, sanitaris i nutricionals.

C

“Hi ha nens a qui no venen
a buscar ni per vacances”

>> Actualment arriben a més de 35.000 persones
Nascut a Anantapur l’any 1957, encapçala la delegació de l’Índia que ha vingut 

a Andorra a participar als Special Olympics. 

prop
de

IGNASI MASSAFRET
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Tel. (+376) 80 80 80   www.immobiliariasuperior.com
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Quan un govern tracta els seus ciu-
tadans com a menors d’edat, i els
opositors polítics com els seus
enemics, tard o d’hora acaba pas-
sant factura. Lamentablement l’ex-
periència i la història ens diu que
aquesta actitud de menyspreu cap
a l’altre, de sentir-se superior, és

una forma generalitzada de proce-
dir d’aquells que en èpoques elec-
torals prometen molt però que
quan arriben a manar només escol-
ten i negocien amb determinats po-
ders a l’ombra i s’obliden d’aquells
que realment queden afectats per
les polítiques i les decisions gover-
namentals que es prenen. I alesho-
res, quan tot esclata, quan es des-
cobreix el pastís, s’invoca el sentit
d’Estat, aquell sentit que tot ho tapa
i sota el qual s’amaguen els enganys

més escandalosos als ciutadans.
La mentalitat del polític de saber-

se per sobre del bé i del mal i, per
tant, d’obviar el parer de la societat
que governa, més enllà de la con-
fiança que l’elector ha dipositat en
ell a partir d’unes propostes progra-
màtiques, és probablement un dels
mals més estesos en les relacions
entre la ciutadania i el poder polí-
tic. Negar el debat de temes socials
que són transcendentals en la vida
quotidiana de les persones, o ama-

gar negociacions que impliquen
una transformació profunda del
sistema econòmic i social del país,
són dos exemples de la rasa que els
polítics governants acaben creant
en la confiança mútua que hauria
d’existir entre els qui manen i la po-
blació. Perquè el futur d’un país no
és cosa de quatre tancats en un des-
patx decidint què és bo i què és do-
lent per a tots nosaltres, sinó que es
construeix a partir de mirades com-
partides.

LA SECA,
LA MECA I...

El tracte

ALBERT 

ROIG

05.10.18
C/Bonaventura Riberaygua, 39  Tel.: 877 477 

Fax: 863 800  Apartat de correus 2167, BP. 179

www.diariandorra.ad     diaridigital@diariandorra.ad 
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Els Specials, en marxa

Europa Espanya Català

La cerimònia inaugural obre la gran cita de l'esport per a discapacitats intel·lectuals que se celebra
fins diumenge a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella || Hi competeixen 1.500 esportistes de 15 països

El peveter que romandrà encès fins diumenge al costat de la bandera dels Special Olympics es va
encendre ahir al poliesportiu d'Andorra la Vella, ple a vessar, en la que va ser la culminació de la
cerimònia inaugural que va posar en marxa els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la
Vella 2018. Més de 3.000 persones van assistir a la inauguració d'aquest esdeveniment, que
reuneix fins diumenge 1.500 esportistes de 15 països, que competiran en 14 disciplines esportives.
D'ells, uns 180 són lleidatans, en representació de vuit centres de les comarques de Lleida.La
música va ser una de les
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Als Jocs Special Olympics se senten importants

Europa Espanya Català

Els centres lleidatans que hi participen destaquen l'efecte positiu als esportistes

"Estar en un gran esdeveniment com els Jocs Special Olympics, amb la desfilada, amb tanta gent
veient-los i sabent que surten per la televisió fa que se sentin importants", valora Anna Fillat,
representant del centre Aspros, sobre els valors positius que aporta als esportistes amb
discapacitat intel·lectual la seua participació en els Jocs Special Olympics que comencen avui a la
Seu d'Urgell i Andorra, després que ahir tingués lloc la cerimònia inaugural. Aspros hi competeix
amb 47 atletes."Participar en els Special Olympics és disfrutar de l'esport, compartint amb altres
esportistes l'experiència un any més. Millor és el que ho intenta",
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MÁRQUEZ , A POR  
EL ‘MATCH BALL’

Marc quiere encarrilar su quinto título 
de MotoGP en Tailandia ﾓ PÁG. 26

LOS SPECIAL OLYMPICS,                           
EN MARCHA

Ayer se celebró la ceremonia  
inaugural en Andorra

ﾓ PÁG. 30

C
on la gran noticia del 

regreso de Kevin Sé-

raphin nueve meses-

después llegó el Barça 

a un Nou Congost que 

le esperaba de uñas tras 16 duelos 

perdiendo en Liga.

Ni una grada presionante ni un ba-

loncesto de rápidas transiciones 

programado por Peñarroya fueron 

suficientes para superar a un Barça 

que empezó fuerte. Tanto, que el 

Manresa tardó seis minutos en ano-

tar. Y ahí fue cuando salió Séraphin 

de nuevo al parquet y, aunque se le 

vio algo falto de ritmo, su calidad 

quedó patente con asistencia, un 

gancho y buenos bloqueos defensi-

vos. Pronto los blaugrana pusieron 

tierra de por medio y cerraron el pri-

mer cuarto con + 10 (11-21). 

En el segundo parcial el Barça llegó 

a ganar de 17 (18-35 en el 15’), pero se 

fueron al descanso con 37-47 y pese 

a que Pesic se quejó a sus pupilos 

por encajar un parcial de 6-0 prime-

ro y de 5-0 después, el Barça nunca 

dejó de dominar el duelo.

NEFASTO TERCER CUARTO El mo-

mento ‘desconnecting’ del Barça lle-

gó en el tercer cuarto, desatendien-

do el rebote defensivo y con falta de 

acierto permitieron que el Manresa 

entrara en el partido y se pusiera a 

un solo punto al final del tercer cuar-

to (59-60) tras un parcial de 22-13. 

Saltaron todas las alarmas.

En el último parcial Blazic y Oriola 

recuperaron los 10 puntos de venta-

ja con triples y tiros libres (61-71) en 

tres minutos y los del Bages, que se 

habían desfondado para recuperar 

terreno se quedaron sin energía y el 

Barça, con un efectivo tiro exterior 

se impuso por 78-88.

Un tercer cuarto horrible 

pudo darle un susto 
al Barça, que supo 

reaccionar y llevarse el 

triunfo del Nou Congost

BASKETﾓ EL BARÇA SE IMPUSO AL MANRESA (78-88)

Gran reacción en la 
vuelta de Séraphin

Séraphin se volvió a sentir importante en el Barça tras diez meses en el dique seco // FCB

ÀNGELS FÀBREGUES
Barcelona

 @afabregues

1

2

3

El pívot francés mostró 
falta de ritmo, pero su 
calidad sigue intacta 
y el equipo lo notó

El Barça dejó que el 
Manresa volviera al 
partido desatendiendo la 
defensa en el tercer cuarto

El triunfo refuerza la 
confianza del equipo 
que sigue avanzando            
en su construcción 
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BARÇA LASSA
MANRESA

BAXI Manresa    P  2P 3P TL RD RO FP
2. Toolson* 14 2/3 2/6 4/4 2 1 1
3. Lukovic 6 1/3 0/3 4/4 3 2 1
4. Sam-Sander* 15 2/6 3/5 2/2 3 1 3
5. Guillem Jou 0 - - - - - -
6. Lundberg 1 - 0/1 1/2 - 2 2
12. Alex Renfroe* 12 2/4 2/4 2/2 3 1 3
18. Jodon Sancho 4 2/5 - - - 1 1
19. Pere Tomàs* 13 2/3 3/6 - 1 - 2
25. Lalanne* 5 0/3 1/2 2/2 1 1 2
33. Muñoz 3 1/2 0/4 1/2 - 1 1
77. Gintvanis 5 - 1/2 2/2 2 - 5
EQUIPO - - - - - - 1
Total    78  12/29 12/33  18/20 15 10 22

Barça Lassa   P  2P 3P TL RD RO FP
1. Seraphin 2 1/1 - - 1 2 1
3. Pangos* 10 3/4 1/3 1/3 1 1 3
6. Singleton* 14 1/4 3/5 3/4 6 - 3
9. Blazic 9 2/3 1/3 2/2 4 - 2
13. Heurtel 13 4/6 1/3 2/2 - - 1
18. Oriola 8 2/3 1/1 1/1 3 - 3
24. Kuric* 11 3/4 0/2 5/5 3 2 3
30. Claver* 6 1/4 1/4 1/2 2 1 2
44. Tomic* 15 6/7 - 3/4 6 1 3
EQUIPO - - - - - 1 -
Total   88  23/36 8/21 18/23 26 8 21

Arbitros: Carlos Cortés, Paco Araña y Alberto Sánchez. 
Eliminado por cinco faltas: Gintvanis, del BAXI Manresa.
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres;  
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

78 88
JORNADA 2ª | NOU CONGOST | 5.000 ESP.



El Polideportivo de Andorra 
se llenó ayer para acoger la 
Gala Inaugural de los Spe-

cial Olympics que se disputarán 
durante este fin de semana entre 
Andorra la Vella y la Seu d’Urgell. 
Se trata de la undécima edición 
de estos campeonatos dirigidos 
a personas con discapacidad in-
telectual bajo el lema “Mejor es 
quien lo intenta”.
La gala, que marca el punto de 
partida de estos Special Olym-
pics 2018, contó con la presencia 
de diferentes autoridades y ac-
tuaciones musicales como las de 
Beth, Gisela o Jofre Bardagí e in-
cluso los propios deportistas se 
atrevieron con algunas de los nú-

undécima  edición ► quince delegaciones participantes

los special olympics, 
inaugurados en andorra

meros de baile. Y es que fueron 
ellos, los atletas, los grandes pro-
tagonistas de la ceremonia pre-
sentada por Marta Bayarri y Marc 
de las Heras. Fue también un ho-
menaje a Francesc Martínez de 

S.P.
Barcelona

Foix, primer presidente de Spe-
cial Olympics Catalunya.
También tuvo lugar el tradicional 
desfile de banderas de las quin-
ce delegaciones participantes y el 
encendido del pebetero.

Gala inaugural en el Poliderportivo de Andorra // EFE

las loterÍas

SUPER 10 3 4.10.2018
1-7-9-10-12-13-15-17-21-32-33-34-35-36-42-
43-46-50-54-68                     Diana: 12                     

PRIMITIVA 3 4.10.2018
19-28-34-36-41-47 C-16   R-1
JOKER: 1074174
ACERTANTES  EUROS

6+R 0  BOTE
6 0  BOTE
5+C 8 34.660,67
5 187 3.212,75
4 11.376 85,31

LOTTO 6/49 33.10.2018
14-25-30-35-45-48          C-41  R-4  PLUS-6
JOKER: 368891
ACERTANTES  EUROS

6/6+ Plus 0 8.330.864,78       
6/6  0 4.165.432,39        
5/6+ C Plus 0 81.945,96      
5/6 1 4.740,68       
4/6   88 70,03   

bOnOLOTO 3 4.10.2018
1-15-16-18-31-39     C-20  R-6
ACERTANTES  EUROS

6 0 BOTE
5+C 3 53.026,96
5 62 1.282,91
4 3.450 36,50
3 66.222 4,00

TRIO 34.10.2018
7 8 5

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

EUROMILLOnES 32.10.2018
7-17-29-37-45 Estrellas: 3 y 11

gORdO dE LA PRIMITIVA 3 30.9.2018
11-26-37-41-47 R-8
ACERTANTES  EUROS

1ª CAT (5+1) 0 BOTE
2ª CAT (5+0) 1 164.604,41
3ª CAT (4+1) 13 2.302,16
4ª CAT (4+0)  174 200,67
5ª CAT (3+1) 838 47,62
6ª CAT (3+0) 8.251 15,72
7ª CAT (2+1) 14.155 7,05
8ª CAT (2+0) 133.869 3,00

7/39 34.10.2018
3-6-9-14-21-28-34
Reintegro: 1

EL cUPón 3 4.10.2018
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▄ “Podría haber muerto”, asevera Corine Re-
mande, la espectadora francesa que perdió la visión 
de su ojo derecho tras sufrir un ‘bolazo’ durante la 
jornada del viernes de la Ryder Cup. Ahora, tiene 
previsto demandar a los organizadores del torneo 
para poder costear los gastos médicos derivados de 
sus lesiones y también para que se mejore la seguri-
dad en los campos de golf.  “Espero que este terrible 
accidente mejore la seguridad del público”, señala.

golf ► por el ‘bolazo’ de koepka

demanda a la vista 
contra la ryder cup

  
ATLETISMO
Ramón cid abandona la 
Federación de Atletismo
El antiguo saltador de triple anunciará 
hoy mismo que deja la dirección técnica 
de la Federación Española de Atletismo 
después de seis años en el cargo.

ATLETISMO
María Vicente, abanderada en  buenos Aires
La atleta María Vicente, plusmarquista y campeona 
mundial júnior de heptatlón y oro en triple salto en los 
Europeos sub-18, será la abanderada del equipo español 
en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, mañana en Buenos Aires.

poli 
depor 
tivo

▄ El español Javier Gómez Noya, que dentro de dos 
sábados disputará el Ironman de Kona en Hawai, ya se 
encuentra aclimatado a la isla estadounidense, donde 
competirá el sábado 13 de octubre.  Gómez Noya salió 
desde Madrid el pasado 20 de septiembre y ya se en-
cuentra en Hawai junto a su entrenador, Carlos David 
Prieto; su fisioterapeuta, Óscar Vicente; y su pareja, la 
triatleta neozelandesa Anneke Jenkins.

atletismo ► ironman de kona

gómez noya ultima 
los preparativos

▄  El Barça afronta el primer partido de Liga en el Palau –correspon-
diente a la 3ª jornada– con la clara intención de seguir la buena línea con la 
que ha iniciado la temporada con el único lunar de la final de la Supercopa. 
Los de Edu Castro se miden un Voltregà que todavía no conoce la victoria 
(21.15 h.) y que llegará al Palau con ganas de volver a poner con problemas 
a los azulgranas. “El año pasado nos empataron en el Palau, hace dos años 
nos ganaron, y esto nos ha de servir para estar muy atentos, muy concen-
trados”, dijo Castro que no podrá contar con Matías Pascual, lesionado. El 
martes se jugará el partido de la segunda jornada contra el Caldes.

hockey patines ► barça-voltregà (21.15 h)

la oK liga llega al palau 

▄ La española Jessica Vall no pudo repetir la 
medalla de bronce que logró la pasada semana en 
Eindhoven (Holanada) y ayer fue cuarta en la final de 
los 200 braza de la prueba de la Copa del Mundo que 
se disputa en Budapest. Vall, que firmó un tiempo de 
2:20.81, se quedó a medio segundo de la medalla de 
bronce, que se colgó la estadounidense Margalis.

natación ► copa del mundo

vall se queda a las 
puertas del podio

37sport totalVIERNES 5
OCTUBRE 2018



www.elperiodic.ad FRIDAY, 5 OCTOBER 20182  el Periòdic News

If you want to subscribe to the Periòdic News

call +376 736 200 or via email comercial@elperiodic.ad

SFGA

33 Minister Jordi Cinca at Tuesday afternoon’s press conference.

@PeriodicAND

CABINET

T
he Cabinet approved this 
week a modification of the 
governing Regulation for 
reimbursement benefits 

up to 100% of the CASS liability fe-
es so that all those older people who 
receive the solidarity pension will 
automatically have full coverage.

As reminded by the minister spo-
kesman, Jordi Cinca, this was a de-
mand from the group and now it 
is given a response, since it was al-
so an «announced» measure becau-
se it was part of the commitments 
undertaken in the comprehensive 
plan of actions to improve the wel-
fare and quality of life of the elder-
ly who depend on social resources.

EASINESS / One of the aspects high-
lighted by Cinca is that the changes 
also provide easiness in the process 
of full reimbursement. «It will not 
be necessary for the beneficiary to 

100% coverage for elderly 
with solidarity pension
Social Affairs will do the 
procedures with the 
CASS automatically
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go first to the ministry and then to 
the CASS», he detailed. According 
to Cinca, this amendment of the re-
gulation is «a new important step 
to cover all those people who have 
lower incomes» so they are given 
«absolute guarantees».

The Social Security Law provides 
the reimbursement of 100% of the 
CASS fees to some groups, such as 
people with disabilities who recei-

ve a solidarity pension, people who 
are incapable of performing a pro-
fessional activity, people with limi-
ted financial resources, orphans of 
up to 18 or 25 years old when they 
are studying, or people under the 
tutelage of the Government. The re-
gulation, however, foresees the in-
corporation of other groups, which 
has allowed, for example, this chan-
ge made for the elderly. H
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33 View of the Andorran embassy in Paris.

Coinciding with the 25 anniver-
sary of the creation of the Ministry 
of Foreign Affairs, Tuesday, the Go-
vernment gave the green light to 
the bill of the Foreign Action Ser-
vice and the diplomatic career, a 
text that will serve to regulate and 
structure the entity that does not 
have its own regulation. «The law 
has two objectives: it is an expli-
cit recognition to an entity of em-
ployees that has a great responsi-
bility as representatives of Andor-
ra in the world and we believe that 
it will help consolidate the person-

Government regulates and 
organizes diplomatic corps

sized that it is already anticipated 
for the future).

On the other hand, the creati-
on of the special unit of the diplo-
matic career is defined, which will 
be structured in six ranks: Ambas-
sador, Minister Councillor, First, 
Second and Third Councillors and 
Secretary.

The minister emphasized the 
fact that the law provides for the 
possibility of appointing political 
ambassadors and ruled out that 
the door was opened to hire much 
more personnel, as he made it cle-
ar that not all embassies will cover 
all six ranks. H
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Andorra la Vella gives 
the start of the Special 
Olympics 2018

The Special Olympics 2018 flame arri-
ved to Andorra la Vella yesterday with 
some of the athletes and volunteers of 
these games. The ignition of the caul-
dron, located in front of the parish 
church took place at 12:30 p.m. and 
was attended by the mayor, Conxita 
Marsol, the Minister of Culture, Youth 
and Sports, Olga Gelabert and the pre-
sident of the Specials Olympics An-
dorra, Àlex Terés. The event was atten-
ded by a large audience that, before 
mid-day, was already waiting for the 
arrival of the torch.

Marsol has highlighted the mag-
nitude of these games and everythi-
ng they represent. «We are talking 
about much more than sport, we are 
talking about a reality that many pe-

ople do not know and it is very im-
portant to get involved with the ath-
letes», he said, and claims that these 
games represent more than conventi-
onal ones. The mayor reiterated that 
this «is a great celebration of inclusive 
sport» as athletes «convey us their ent-
husiasm, their spirit of overcoming 
and their desire to be part of sports». 
In addition, Marsol thanked the ef-
fort, the work and the dedication of 
all the people who made it possible.

Gelabert, on the other hand, was 
satisfied with the inclusion of these 
people in sport. The minister has ca-
lled this day «memorable» and as far 
as all the volunteers are concerned, 
she said that «Andorra is a very soli-
dary country and whenever there is 
a demand for volunteers, everyone 
wants to go» referring to almost 500 

BIG SPORTING EVENT
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33 Arrival of the flame of the Special Olympics 2018 to Andorra la Vella.

DROP IN SALES

The general councillors of PS will 
take to the plenary of the Cabinet 
the proposal to create a commissi-
on with economic agents and par-
liamentary groups to address the 
future of the trade sector and fo-
llow the strategic plan of shopping 
tourism. The group considers that 
the petition, which they dealt with 
on Tuesday, cannot be «postpo-
ned» due to the «complicated situa-
tion that salespeople of this sector 
are going through». The Social De-
mocratic MPs reminded that «data 
indicates a continuous decrease in 
sales and sustained over time». For 
this reason, they consider the issue 
should be treated soon. H

PS proposes 
a commission 
to work for the 
future of trade
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volunteers who have participated.
Finally, the president of the Speci-

al Olympics, has valued very positive-
ly that the course of the games takes 
place in Andorra because as he stated 
«for the whole family of Specials the-
se are the most special games we have 

ever made because they are held at ho-
me». He also defended that «the most 
important thing is not the competiti-
on, but that everyone has a good time» 
and concluded his speech by saying 
that «the games of excitement have 
arrived to Andorra». H

nel who provide this 
service», said the spo-
kesman, Jordi Cinca, 
who considers it «a 
very important bre-
akthrough».

Two major issues 
are regulated. On the 
one hand, it structu-
res and organizes the 
Foreign Action Ser-
vice, which will con-
sist of central servi-
ces located in the mi-
nistry, embassies and 
diplomatic missions 
and consular offices 
(which, although no-
wadays, Cinca empha-
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Inaugurats els Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgellâ oeAndorra la Vella 2018

Europa Espanya Català

L'acte ha estat protagonitzat per un gran nombre d'actuacions musicals a través d'artistes com
Monica Green, Beth i Gisela, i ha comptat amb la participació dels geganters de la Seu. També
s'ha fet la tradicional desfilada i la presentació de la nova mascota del moviment Special, la Bruna,
nascuda al Pirineu, que des d'aquesta edició acompanya el Nuc.

El moment culminant de la inauguració ha estat, però, l'encesa del peveter olímpic al costat de la
bandera dels Special Olympics. Des del 20 de setembre, la torxa que mantenia el foc olímpic havia
recorregut les quatre províncies catalanes fins arribar al Principat d'Andorra. Durant la inauguració,
la torxa ha arribat al recinte i s'han fet diversos relleus dins del pavelló. L'últim l'ha realitzat l'atleta
Marc Vilches, acompanyat pel capità espanyol de la Copa Davis de tennis, Sergi Bruguera.

Així, s'ha donat al tret de sortida oficial a l'onzena edició dels Jocs, que se celebrarà sota el lema
"El millor és qui ho intenta", amb l'objectiu d'animar la societat a creure en si mateixa i a lluitar
contra el "no puc" per sortir de la zona de confort. Alguns dels esportistes que s'han reunit sota
aquest lema i han ajudat a fomentar la diversitat i l'esport inclusiu han estat Pau Gasol, Carles
Puyol, Pep Guardiola i Ricky Rubio.

La cerimònia ha comptat amb la participació d'autoritats, a banda de Gerard Figueras, com el cap
del Govern d'Andorra, Antoni Martí; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; el copríncep
d'Andorra, Joan-Enric Vives, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; la presidenta de la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL), Marina
Gómez, i el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau.

Tots ells han agraït la tasca dels col·lectius que han fet possibles els Jocs, entre ells els més de
700 voluntaris. Gerard Figueras s'ha dirigit als esportistes amb aquestes paraules: "Feu que a
través de l'esport els vostres somnis es facin realitat. Us ho mereixeu. Tots som campions". El
secretari general de l'Esport ha agraït en nom de la Generalitat l'esforç fet per la Seu d'Urgell,
Andorra i la família Special per fer realitat l'esdeveniment.

L'acte també ha servit per recordar la figura de Francesc Martínez de Foix, que va presidir la
Federació Acell i va ser vicepresident d'Special Olympics Catalunya. Per això, el secretari general
d'Esport ha entregat una placa commemorativa al seu germà Joan Martínez de Foix.
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CARLOS MOYÁ. Entr. de Rafa Nadal

“Nadal no es pot
permetre el luxe de
tornar (després de
la seva lesió al
genoll) al 50 per
cent”

“Salvant les
diferències,
Cambage és la
Messi d’Austràlia”

“Dembélé té marge
de progressió en un
equip en què té
molta competència”

D. DESCHAMPS. Seleccionador francèsLAIA PALAU. Jugadora de l’Uni Girona SEBASTIAN VETTEL. Pilot de Ferrari

“Vaig gaudir en la
lluita roda a roda
amb Hamilton,
encara que no tant
com ell”

AMOS
DELS
SEUS
SILENCIS

‘In the name of GOAT’
a quinze anys que tinc una cita, set-
manal, amb Messi. I no falla mai. Pe-
rò el més curiós és que, en el fons, ell

no sap que hem quedat. I tot i això, sempre és
puntual.” És una de les millors definicions que
he sentit mai sobre el 10 del Barça i el que re-
presenta per a la culerada. La versió ofensiva i
catalana del “Messi és Maradona a cada partit”.

Contra el Tottenham, el capità del Barça,
puntual a la seva cita, com sempre, va tornar a
meravellar el món futbolístic. Exhibició me-
morable en un escenari al·legòric per al barce-
lonisme. Wembley. Per rauxa, intensitat i lide-
ratge, el partit de Messi a Londres és un missat-
ge que sacseja el club, ciutat i continent. “Poca
broma, que aquest any la vull”, és la conclusió
lògica de la seva actuació. I no ens equivoquem.
Com va dir Rakitic, company de selecció del
The Best Luka Modric, en el món del futbol tot-
hom té clar qui és el millor. El fet diferencial.
L’element imparable. Perquè en això va esde-
venir l’actuació de Messi a Londres, en un tor-
rent emocional i desacomplexat, amb i sense
pilota, resumit en la imatge del seu primer gol,
el tercer del Barça. Després de dues pilotes al
pal, Messi encara l’acció que pot tancar el par-
tit només amb l’interior del peu, l’acompanya.
Altre cop al raconet maleït, que li girava l’es-
quena. A baix a la dreta de Lloris. Fregant el
pal, cap a dins. Que sapigueu que, per a un ob-
sés de la competitivitat, del rendiment, nor-
malment un gest com aquest vol dir només
una cosa: “Jo no me’n vaig d’aquí fins que m’en-
tri.” “No penso parar fins que guanyem la

“F

OBSERVATORI

Champions”, seria la versió superlativa.
Mauricio Pochettino, el tècnic del Totten-

ham i ex de l’Espanyol, eternament pretès pel
Madrid, deia que seria tan estrany que ell fitxés
pel Barça com que Messi ho fes per l’Espanyol.
Amb el 2-4, Messi va desfer aquesta comparati-
va entre el millor jugador de la història i un en-
trenador que no ha guanyat mai cap títol.

Valverde va tocar la tecla precisa. Arthur va
rendir com calia. Però Messi es va erigir en el
guia. Com ho està sent des de principi de tem-
porada davant dels micròfons. On, una vegada
i una altra, ens recorda quina és la seva obses-
sió i, per extensió, la de tot el vestidor. Per això,
el missatge de dimecres té més força que mai.
Per qui ho diu, per on ho diu, davant de qui i
com ho fa. Ell sol va situar de nou el Barça en
l’autoestima necessària per aconseguir el que
es proposi. Sense faltar a la seva cita. Paraula
del deu.

Messi, la divinitat blaugrana ■ MIQUEL LISO

Però Messi
es va erigir
en el guia.
Com ho està
sent des de
principi de
temporada
davant dels
micròfons

Ramon Salmurri PERIODISTA

Messi, el millor,
aquí i arreu del
món

essi és el millor jugador de
futbol del món. Diguin el que
diguin els premis individuals

que atorga la FIFA, la UEFA o les revis-
tes especialitzades. Dimecres ho va tor-
nar a demostrar en un dels grans esce-
naris del futbol mundial, l’estadi de
Wembley, amb una exhibició en què va
fer de tot. Hi ha moltes classes de futbo-
listes, però pocs que siguin capaços de
fer tantes coses tan superlativament bé
com Messi. Dimecres el Tottenham va
patir una de les millors versions de Mes-
si de sempre. I en un partit de Cham-
pions, quan el món del futbol mirava
amb ulls escèptics el Barça i el seu líder
després del mal joc i els mals resultats
dels últims partits. I Messi va jugar i va
fer jugar, va marcar i va córrer, potser
com mai havia corregut. I l’endemà tota
aquesta exhibició de recursos va tenir
premi amb una allau d’elogis a l’argentí.
L’entrada d’Arthur a l’equip va ajudar a
veure un Barça millor, i l’ara capità
Messi va tornar a deixar clar que té la
Champions entre cella i cella. I els que
van deixar l’argentí cinquè en el The
Best i els que han d’atorgar la Pilota
d’Or, potser s’estan preguntant a hores
d’ara si tenen sentit aquests premis
quan hi ha un número 1 indiscutible en
el futbol. El millor, the best, el mejor, le
meilleur, das Beste, o melhor, het beste,
il migliore. Messi, simplement.

M

L’EDITORIAL

PUGEN I BAIXEN

Els Special Olympics
que es disputaran a
Andorra i la Seu d’Ur-
gell ja estan en marxa,
després de la cerimò-
nia inaugural que es
va fer ahir.

JIANJIAHE WANG

▲
MESSI

El jutjat d’instrucció
número 28 de Barcelo-
na descarta reobrir la
investigació del tras-
plantament de fetge
d’Abidal, malgrat la
petició de la fiscalia.

▲

El blaugrana acapara
elogis d’arreu del món
després de l’exhibició
que va fer a Wembley,
que el referma, mal-
grat els premis, com el
millor del món.

POLIESPORTIU

▲
ÉRIC ABIDAL

La nedadora xinesa de
16 anys va millorar el
rècord mundial dels
400 m lliure en pisci-
na curta que tenia Mi-
reia Belmonte des de
l’any 2013.
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Millor és qui ho intenta

Europa Espanya Català
Autor: Ruth Gumbau

«Ara els farem cas. Però faríem bé de no oblidar-nos-en durant l'olimpíada; és a dir, durant el
període entre jocs»

Les Federacions d'esport adaptat sn les niques que s'alegren quan els baixa el nombre d'afiliats. s
lgic si t'ho expliquen: fa uns anys les persones amb una discapacitat ho tenien molt complicat per
practicar esport. Per aix, no tenien ms remei que apuntar-se a una federaci esportiva adaptada
com, per exemple, la FCEDF (Federaci Catalana Esportiva per a Discapacitats Fsics).

Amb els anys, per, les installacions han anat eliminant barreres arquitectniques, tothom ha pres
conscincia que fer esport s fer salut i les persones amb una discapacitat han aconseguit ser ms
autnomes, en general. Per aix, si una persona en cadira de rodes, per exemple, vol fer esport, en
tindr prou d'apuntar-se a un gimns municipal o, fins i tot, a una federaci esportiva comuna. Sovint
ja no li cal afiliar-se a una especfica d'esport adaptat. I aix s un xit.

En el cas de les persones amb una discapacitat intellectual, per, s ms probable que s que
necessitin l'acompanyament d'aquestes entitats i, per aix, s molt remarcable l'esfor que es fa des
de federacions com la FECPC (la Federaci Esportiva Catalana de Paraltics Cerebrals) o
ACELL-Special Olympics, que advoca per l'esport, la integraci i la inclusi social.

Special Olympics celebra els seus jocs aquests dies, fins diumenge a la Seu d'Urgell i el Principat
d'Andorra, amb el lema "Millor s qui ho intenta". Sn els nics jocs on veurem el cinqu, el sis i el set
classificats contents com si haguessin guanyat. Perqu noms pel fet d'intentar-ho ja sn els millors,
certament. Sn 4 dies on aquests atletes (no he escollit a l'atzar la paraula, s'entrenen molt) se
senten estrelles de l'esport i veuran com unes quantes persones aniran als estadis i pavellons per
veure'ls i fins i tot hi haur qui s'enganxi als resums televisius d'alguna competici. Les xifres no sn
de broma: 1600 esportistes, 600 voluntaris i quasi 500 persones ms entre tcnics esportius,
delegats i membre de l'organitzaci.

Ara els farem cas. Per farem b de no oblidar-nos-en durant l'olimpada; s a dir, durant el perode
entre jocs. En la vessant esportiva, s clar que els mitjans pblics s'haurien de recordar ms d'aquests
esportistes i de les seves competicions. Per tamb en la vessant humana, atansant-nos a les
persones amb capacitats diferents, eliminant barreres arquitectniques i, sobretot, socials. Millor s
qui ho intenta i tamb qui s'hi acosta.
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la Vella, Conxita Marsol, van encen-
dre el foc que il·luminarà les dues
capitals del Pirineu fins diumenge.

Amb la flama encesa, només fal-
taven els discursos de les autoritats.
El cap de Govern, Toni Martí, va dir
que “festejarem conceptes i valors
molt importants, la inclusió, la di-
versitat, l’esperit crític i també la so-
lidaritat”, mentre que Conxita Mar-
sol va destacar que “avui comença
la festa de l’esport inclusiu. La desfi-
lada ens ha emocionat i ens heu fet
arribar la vostra il·lusió”. L’últim, se-
guint el protocol, va ser el Coprín-
cep Joan-Enric Vives, que va donar
per inaugurats els Jocs amb les se-
ves paraules.

Avui ja entren en escena les 14
disciplines esportives, repartides
entre la Seu d’Urgell i Andorra la Ve-
lla, que formen part del programa.
Però per sobre de la competició i les
medalles destaca el lema d’aquests
Jocs: Millor és qui ho intenta.

Els Jocs
compten amb
14 disciplines

esportives

El Poliesportiu d’Andorra va acollir ahir la in-
auguració dels Jocs Special Olympics de la
Seu d’Urgell i Andorra la Vella, en una cerimò-

nia marcada pel color, la música i la presèn-
cia dels més de 1.500 esportistes que parti-
ciparan en aquesta cita fins diumenge vinent.

La festa de la diversitat

moció a flor de pell. Així
es podria resumir la ce-
rimònia d’inauguració
dels Jocs Special Olym-

pics de la Seu d’Urgell i Andorra la
Vella que es va celebrar ahir al Po-
liesportiu d’Andorra i que es va
allargar prop de tres hores. Amb la
llotja d’autoritats plena i presidida
pel Copríncep episcopal, Joan-En-
ric Vives, l’acte es va iniciar amb una
primera desfilada de gran part dels
més de 1.500 esportistes que parti-
cipen en aquests Jocs, concreta-
ment els representants dels clubs i
associacions del Principat i de Cata-
lunya. Els atletes anaven vorejant la
pista i després anaven cap a les gra-
des sota una ovació gairebé perma-
nent dels espectadors.

A la cerimònia no van faltar les
tradicions locals, amb la presència
dels gegants d’Andorra la Vella. I
com tot bon espectacle, també va
tenir música de tots els colors, i
Beth, Gisela, Elena Gadel, Mònica
Green, Josep Fenor o Jofre Bardagí
van deixar diversos números musi-
cals per delectar el públic i els atle-
tes que ocupaven el seu lloc a les
graderies. Sense oblidar el ball, que
va tenir el seu protagonisme amb
un grup de batucada i amb la com-
panyia Atrezzo Dansa d’Igualada.

La segona desfilada d’esportistes
va ser un altre dels moments àlgids
de la nit. Les 13 delegacions de paï-
sos presents als Jocs van anar pre-
nent el protagonisme al Poliespor-
tiu sota un públic entregat que no
va deixar de donar suport durant
gairebé tres hores. Després dels
equips internacionals va ser el torn
de les comunitats autònomes d’Es-
panya, després de les quatre provín-
cies de Catalunya i finalment el pa-
velló es va ensorrar quan van sortir
les dues delegacions amfitriones.
Primer ho va fer la de la Seu d’Urgell
i després la d’Andorra, que es va en-
dur uns aplaudiments ensordidors
per part del públic.

L’altre moment clau de la cerimò-
nia va ser l’arribada de la flama dels
Jocs Special Olympics. Quatre es-
portistes van fer els últims trams,
fins que la torxa va quedar a mans
de Marc Vilches, que juntament
amb l’extennista Sergi Bruguera,
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla, i la cònsol major d’Andorra

E

SFG/J. A. VILADOT

MARC BASCO

Andorra la Vella

RREPORTATGEAL’ACTE VA ESTAR PRESIDIT PEL COPRÍNCEP JOAN-ENRIC VIVES

ANDORRA LA VELLA. Abans de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Spe-
cial Olympics la torxa va fer un recorregut pels carrers de la capital. Di-
verses personalitats esportives i socials van participar en l’itinerari entre
l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i la seu del comú.

ALEXANDRA MURATET
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Inauguració Special Olympics

Europa Espanya Català
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Ràdio Transports
ALSINA GRAELLS (827 397)
Andorra-Barcelona: 6 / 6.45 / 10.30 / 15 / 17 / 19.15
Barcelona-Andorra: 6.15 / 6.30 / 7.30 / 10.30 / 13 / 15 
/ 17 / 19
Andorra-Lleida: 8.15 / 16.15 
Lleida-Andorra: 9.30 diumenge / 11.30 de dilluns a diven-
dres / 16 de dilluns a diumenge

CAMINO BUS LAZARA (865 500)
Andorra-Galicia-Portugal: dc / dj / dg: 15.30
Portugal-Galicia-Andorra: dm / dj / dv: 15.30

HISPANO IGUALADINA (902 447 726)
Andorra-Reus: 17.00. Servei diari
Reus-Andorra: 7.40. Servei diari

HISPANO ANDORRANA (807 000)
Escaldes-La Seu: de 8 a 21. Cada hora
La Seu-Escaldes: de 7 a 20. Cada hora
Dg: Escaldes-Engordany-La Seu d’Urgell: 8.15 / 10.30 
/ 13 / 17 / 19.15
La Seu d’Urgell-Escaldes-Engordany: 7.45 / 9.10 / 12 
/ 16 / 18.30
Estació d’autocars-l’Ospitalet: 5.45 / 17 
L’Ospitalet-Estació d’autocars: 7.35 / 19.45
Estació d’autocars-Costa Daurada: 8.00
Costa Daurada-Estació d’autocars: 17.30 (dl a dv)

ANDBUS (803 789)
 Andorra-Barcelona: 

Andorra-Aerop.Tolosa-Est. Mattabieu: 5.00, 10.00, 15.00h
Est. Mattabieu-Aero. Tolosa-Andorra: 10.30, 15.00, 19.30h
* Obert les 24 hores. Consultar: 803 789

MONTMANTELL (807 444)
Andorra-Lleida: 6 / 8 / 11.30 / 15.30 / 18

Lleida-Andorra: 10.15 / 14 / 16 / 20 i 22

DIRECT BUS-NADAL JULIÀ (805 151)
Andorra-Barcelona aeroport: 3.30 / 6.15 / 8.15 /

 11.15 / 13.15 / 15.15 / 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15

Barcelona aeroport (Terminal 1 planta 0)-Andorra: 7.30 

9.30 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.30 / 20.00 / 21.30 / 23.00

Barcelona aeroport (Terminal 2 Mural Miró)-Andorra: 7.45 

/ 9.45 / 11.15 / 13.15 / 15.15 / 17.45 / 20.15 / 21.45 / 23.15

Barcelona Sants (estació de ferrocarril)-Andorra:6.15/8.15 

/10.15/11.45/13.45/15.45/18.15/20.45/22.15/23.45

SOLDEVILA  (Amb reserva prèvia 828 117)
Andorra - Lleida: 8.00 / 15.45 Lleida - Andorra: 12.00 / 20.15

TAXIS
ATA 863 000 / 861 005
MÉS TAXI 828 000 / 862 488
TAXI EXPRES 812 345

And.Estació T2 T1
5.00h 8.00h. 8.15h.
7.00h 10.00h 10.15h
9.00h 12.00h 12.15h
11.00h 14.00h 14.15h
13.00h 16.00h 16.15h
15.00h 18.00h 18.15h

T1 T2 And.Estació
10.00h 10.15h 13.15h
12.00h 12.15h 15.15h
14.00h 14.15h 17.15h
16.00h 16.15h 19.15h
18.00h 18.15h 21.15h
20.00h 20.15h 23.15h

SUDOKU  

Solucions del 
dia anterior:

D
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Fàcil:

Normal:

Difícil:

 

Programació tv

#thewaytogo

i deixa el 
 cotxe a casandbuseja 

 +376 803 789
 +34 973 984 016

www.andorrabybus.com

Estació Nacional d’Autobusos 

Carrer de la Curia AD500 Andorra la Vella

€

P BCN
TLS

Andbus andorrabybus

@andorrabybus

andorrabybus

andbus

FM

Cadena Dial 
Andorra

88.1

R7P

89.0

Pròxima FM 
Andorra

89.5

RNA

91.4

Màxima FM 
Andorra

92.1

M80 Ràdio

92.6

Ràdio Valira 
(Punto ràdio)

93.3

Flaix FM

93.8

RNA

94.2

Andorra 1

96.0

Ràdio Valira 
(Onda Cero)

98.1

NRJ

100.6

AD Ràdio

101.5

France Inter

101.8

Ràdio Ser 
P. d’Andorra

102.3

France 
Musique

102.6

40 Principals 
Andorra

103.3

France 
Culture

104.0

Catalunya 
Ràdio

104.6

Ràdio 4

106.0

Ràdio 1

106.8

Ràdio Seu

107.2

Ràdio 
Principat

107.5

Ràdio 3

107.9

ANDORRA TV

07:00
Club Piolet

08:00
Ara i Aquí (RNA)

12:00
La rèplica

12:45
Fons Històric Arxiu Nacional

13:00
Andorra Actualitat (RNA)

13:40
El Trànsit

13:45
Informatiu migdia

14:15
La rotonda

15:00
Informatiu migdia

15:30
Becaris

18:00
Informatiu Tarda

18:30
Informatiu France 24

19:00
Fons Històric Arxiu Nacional

19:10
Club Piolet

20:10
Ara i aquí 2.0

20:35
El Trànsit

20:45
Informatiu vespre

21:15
La rotonda

22:00
Cròniques d’Escaldes-Engordany: La 
creació de la parròquia

22:25
Cerimònia d’Inauguració dels Jocs 
Special Olympics

23:35
22 anys de premis Pirene: L’Andorra de 
mossèn Cinto Verdaguer

01:00
Àrea Andorra Difusió

La rèplica12:00

 

Farmàcies de 
guàrdia

Les guàrdies començaran a les 9.30h del matí del dia assenyalat i acabaran a les 9.30h del matí següent. 

Poden variar, cal confirmar-les al telèfon: 829 914

Divendres 5 
F. Edelweiss 

C/ Bra. Riberaygua, 31 

Andorra la Vella

Tel. 831227

Dissabte 6 
F. Carlemany 

Av. Carlemany 83 

Escaldes 

Tel. 805444

Diumenge 7 
F. Edelweiss 

C/ Bra. Riberaygua 31 

Andorra la Vella

Tel. 831227

Dilluns 8 
F. Pasteur 

Av. Meritxell 84 

Andorra la Vella

Tel. 800970



26 SEGRE 
Viernes, 5 de octubre de 2018

DEPORTES
www.segre.com/esports
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Fútbol. Luis Enrique vuelve a dejar fuera a 
Jordi Alba y Busquets, el único azulgrana

28
Motociclismo. Màrquez dice que está todo 
arreglado con Lorenzo, que le sigue culpando

31

MOTOGP

REDACCIÓN
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El pebetero 
que permanecerá encendido 
hasta el domingo junto a la ban-
dera de los Special Olympics, se 
encendió ayer en el polidepor-
tivo de Andorra la Vella, lleno 
hasta los topes, en la que fue la 
culminación de la ceremonia 
inaugural que puso en marcha 
los Jocs Special Olympics La 
Seu d’Urgell-Andorra la Vella 
2018. Más de 3.000 personas 
asistieron a la inauguración de 
este evento, que reúne hasta el 

domingo a 1.500 deportistas de 
15 países, que competirán en 
14 disciplinas deportivas. De 
ellos, unos 180 son leridanos, en 
representación de ocho centros 
de las comarcas de Lleida.

La música fue una de las pro-

Los Specials, en marcha 
La ceremonia inaugural abre la gran cita del deporte para discapacitados intelectuales que se 
celebra hasta el domingo en La Seu y Andorra la Vella || Compiten 1.500 deportistas de 15 países

Un momento de la ceremonia inaugural, que se celebró ayer en el pabellón de Andorra la Vella, totalmente lleno de público.

La antorcha culminó su recorrido y cumplió su misión de encender el pebetero olímpico.

ISMA MONTFORT

DIARI D’ANDORRA

CASI 200 LERIDANOS

Entre los participantes hay 

cerca de 200 deportistas 

leridanos en representación 

de ocho centros

tagonistas de la ceremonia, con 
actuaciones de Monica Green, 
Beth y Gisela y la presencia de 
los geganters de La Seu. En el 
tradicional desfile de atletas se 
presentó a la nueva mascota del 
movimiento Special, la Bruna, 

nacida en el Pirinero, que a par-
tir de ahora acompañará al Nuc.

El momento culminante de 
la ceremonia fue el encendido 
del pebetero, culminando el re-
corrido del fuego olímpico, que 
ha pasado por las cuatro provin-

cias catalanas hasta llegar ayer 
a Andorra. Los últimos relevos 
dentro del pabellón los culminó 
el atleta Marc Vilches, acompa-
ñado por el capitán del equipo 
español de Copa Davis, Sergi 
Buguera.

El lema de los Jocs es “El mi-
llor es qui ho intenta”, que tie-
ne como objetivo animar a la 
sociedad a creer en sí misma y 
a luchar contra el  “no puedo”. 
Deportistas que han colabora-
do a fomentar la diversidad y el 
deporte inclusivo han sido Pau 
Gasol, Carles Puyol, Pep Guar-
diola y Ricky Rubio.

La ceremonia contó con la 
participación de autoridades, 
como el jefe del  Gobierno ando-
rrano, Toni Martiel; el secreta-
rio general de Deportes, Gerard 
Figueras; el alcalde de La Seu 
d’Urgell, Albert Batalla; el co-
príncipe de Andorra, Joan-Enric 
Vives; la presidenta de ACELL, 
Conxita Marsol y el presidente 
de Special Olympics Catalunya, 
Sergi Grimau.

Recibieron su agradecimien-
to todos los colectivos que han 
hecho posible los Jocs, entre 
ellos los más de 700 volunta-
rios. También fue homenajeado 
Francesc Martínez de Foix, que 
fue presidente de ACELL. Ge-
rard Figueras entregó una placa 
conmemorativa a su hermano, 
Joan Martínez de Foix.
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REDACCIÓN
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ “Estar en un 
gran acontecimiento como los 
Jocs Special Olympics, con el 
desfile, con tanta gente vién-
doles y sabiendo que salen por 
la televisión hace que se sien-
tan importantes”, valora Anna 
Fillat, representante del centro 
Aspros, sobre los valores positi-
vos que aporta a los deportistas 
con discapacidad intelectual su 
participación en los Jocs Special 
Olympics que empiezan hoy en 
La Seu d’Urgell y Andorra, des-
pués de que ayer tuviera lugar 
la ceremonia inaugural. Aspros 
compite con 47 atletas.

“Participar en los Special 
Olympics es disfrutar del depor-
te, compartiendo con otros de-
portistas la experiencia un año 
más. Mejor es el que lo intenta”, 
añade Alexandra Orio, de Acu-
dam de Mollerussa, centro que 
participa con 17 deportistas.

En esta edición de los Jocs, las 
comarcas leridanas están repre-
sentadas por ocho centros, que 
aportan 183 deportistas, de los 
1.500 que compiten en total.

Juanjo Lecumberri, de la Llar 
de Sant Josep, centro que aporta 
20 deportistas, explica que des-
de hace días “están emociona-
dos y con ganas de que llegaran 
los Jocs. Aquí se reencuentran 
con amigos de otros centros y 
disfrutan de un acontecimiento 
muy especial, con buenas ins-
talaciones, buenos hoteles... Se 
sienten compitiendo como cual-
quier otra persona y les aporta 
valores muy positivos”.

Añade que “todo eso tiene 
un gran significado para ellos, 
porque tienen una meta, hacer-
lo cada vez mejor. Y después, 
cuando vuelven a casa, explican 
sus experiencias a los compa-
ñeros que no han podido venir. 
Estas competiciones son nor-
malizadoras, ayudan mucho a 
su educación, se plantean obje-
tivos y retos y se ven iguales a 
los demás”.

“Los Special son ilusión, tam-
bién competición, pero hay un 
gran componente social y les 
sirve para conocer a gente de 
muchos sitios”, añade Maite Fe-
rrer, del centre Claror de La Seu 
d’Urgell. “Para ellos estar aquí 
es como cumplir un gran sueño. 
Compiten, pero lo más impor-
tante es la convivencia”, valora 
Pilar Agustín, de Down Lleida.

Los representantes de Aspros que participan en los Special Olympics durante este fin de semana.

La Associació de Discapacitats d’Aran (ADDA).Deportistas del Centre Claror, de La Seu d’Urgell.

Down Lleida también está en los Special Olympics que se celebran en La Seu y Andorra.Deportistas de la Llar de Sant Josep, ayer en Andorra.

“En los Jocs Special Olympics 
se sienten importantes” 
Los centros leridanos que participan destacan el efecto positivo en los deportistas
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Futbol. Luis Enrique torna a deixar fora Jordi 
Alba, i Busquets, l’únic blaugrana.

28
Motociclisme. Màrquez diu que està tot 
arreglat amb Lorenzo, que encara el culpa.

31

MOTOGP

REDACCIÓ
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El peveter que 
romandrà encès fins diumenge 
al costat de la bandera dels Spe-
cial Olympics es va encendre 
ahir al poliesportiu d’Andorra 
la Vella, ple a vessar, en la que 
va ser la culminació de la ceri-
mònia inaugural que va posar 
en marxa els Jocs Special Olym-
pics la Seu d’Urgell-Andorra la 
Vella 2018. Més de 3.000 per-
sones van assistir a la inaugura-
ció d’aquest esdeveniment, que 
reuneix fins diumenge 1.500 

esportistes de 15 països, que 
competiran en 14 disciplines 
esportives. D’ells, uns 180 són 
lleidatans, en representació de 
vuit centres de les comarques 
de Lleida.

La música va ser una de les 

Els Specials, en marxa
La cerimònia inaugural obre la gran cita de l’esport per a discapacitats intel·lectuals que se celebra 
fins diumenge a la Seu d’Urgell i Andorra la Vella || Hi competeixen 1.500 esportistes de 15 països

Un moment de la cerimònia inaugural, que es va celebrar ahir al pavelló d’Andorra la Vella, totalment ple de públic.

La torxa va culminar el seu recorregut i va complir la missió d’encendre el peveter olímpic.

ISMA MONTFORT

DIARI D’ANDORRA

GAIREBÉ 200 LLEIDATANS

Entre els participants hi ha 

prop de 200 esportistes 

lleidatans en representació 

de vuit centres

protagonistes de la cerimònia, 
amb actuacions de Monica Gre-
en, Beth i Gisela i la presència 
dels geganters de la Seu. En la 
tradicional desfilada d’atletes 
es va presentar la nova mascota 
del moviment Special, la Bruna, 

nascuda al Pirineu, que a partir 
d’ara acompanyarà el Nuc.

Moment culminant

El moment cim de la cerimò-
nia va ser l’encesa del peveter, 
culminant el recorregut del foc 

olímpic, que ha passat per les 
quatre províncies catalanes fins 
a arribar ahir a Andorra.

Els últims relleus dins del 
pavelló els va culminar l’atleta 
Marc Vilches, acompanyat pel 
capità de l’equip espanyol de 

Copa Davis, Sergi Buguera. El 
lema dels Jocs és “El millor és 
qui ho intenta”, que té per ob-
jectiu animar la societat a creure 
en si mateixa i a lluitar contra 
el “no puc”. 

Esportistes que han col·la-
borat a fomentar la diversitat 
i l’esport inclusiu han estat Pau 
Gasol, Carles Puyol, Pep Guar-
diola i Ricky Rubio.

La cerimònia va comptar amb 
la participació d’autoritats, com 
el cap del Govern andorrà, To-
ni Martiel; el secretari general 
d’Esports, Gerard Figueras; l’al-
calde de la Seu d’Urgell, Albert 
Batalla; el copríncep d’Andorra, 
Joan-Enric Vives; la presidenta 
d’ACELL, Conxita Marsol, i el 
president de Special Olympics 
Catalunya, Sergi Grimau.

Van rebre el seu agraïment 
tots els col·lectius que han fet 
possible els Jocs, entre ells els 
més de 700 voluntaris. 

També va ser homenatjat 
Francesc Martínez de Foix, que 
va ser president d’ACELL. Ge-
rard Figueras va entregar una 
placa commemorativa al seu 
germà, Joan Martínez de Foix.
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REDACCIÓ
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ “Estar en un 
gran esdeveniment com els Jocs 
Special Olympics, amb la desfi-
lada, amb tanta gent veient-los i 
sabent que surten per la televi-
sió fa que se sentin importants”, 
valora Anna Fillat, represen-
tant del centre Aspros, sobre 
els valors positius que aporta 
als esportistes amb discapacitat 
intel·lectual la seua participació 
en els Jocs Special Olympics que 
comencen avui a la Seu d’Urgell 
i Andorra, després que ahir tin-
gués lloc la cerimònia inaugu-
ral. Aspros hi competeix amb 
47 atletes.

“Participar en els Special 
Olympics és disfrutar de l’es-
port, compartint amb altres 
esportistes l’experiència un 
any més. Millor és el que ho 
intenta”, afegeix Alexandra 
Orio, d’Acudam de Mollerus-
sa, centre que hi participa amb 
17 esportistes.

En aquesta edició dels Jocs, 
les comarques lleidatanes hi es-
tan representades per vuit cen-
tres, que aporten 183 esportis-
tes, dels 1.500 que competeixen 
en total.

Juanjo Lecumberri, de la Llar 
de Sant Josep, centre que apor-
ta 20 esportistes, explica que 
des de fa dies “estan emocio-
nats i amb ganes que arribessin 
els Jocs. Aquí es retroben amb 
amics d’altres centres i gaudei-
xen d’un esdeveniment molt 
especial, amb bones instal·la-
cions, bons hotels... Se senten 
competint com qualsevol altra 
persona i els aporta valors molt 
positius”. Afegeix que “tot això 
té un gran significat per a ells, 
perquè tenen una meta, fer-ho 
cada vegada millor. I, després 
quan tornen a casa, expliquen 
les experiències als companys 
que no han pogut venir. Aques-
tes competicions són normalit-
zadores, ajuden molt a l’educa-
ció, es plantegen objectius i rep-
tes i es veuen iguals als altres”.

“Els Special són il·lusió, tam-
bé competició, però hi ha un 
gran component social i els ser-
veix per conèixer gent de molts 
llocs”, afegeix Maite Ferrer, del 
centre Claror de la Seu d’Ur-
gell. “Per a ells ser aquí és com 
complir un gran somni. Compe-
teixen, però el més important 
és la convivència”, valora Pilar 
Agustín, de Down Lleida.

Els representants d’Aspros que participen als Special Olympics durant aquest cap de setmana.

L’Associació de Discapacitats d’Aran (ADDA).Esportistes del Centre Claror, de la Seu d’Urgell.

Down Lleida també està als Special Olympics que se celebren a la Seu i Andorra.Esportistes de la Llar de Sant Josep, ahir a Andorra.

“Als Jocs Special Olympics         
se senten importants”
Els centres lleidatans que hi participen destaquen l’efecte positiu als esportistes
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El DH urbano volverá a invadir la 
Iｷ┌S;S SW LﾉWｷS; WゲデW gﾐ SW ゲW-
ﾏ;ﾐ;く SWヴ= Iﾗﾐ ﾏﾗピ┗ﾗ SWﾉ Dﾗ┘ﾐ 
Tﾗ┘ﾐ Cｷ┌デ;デ SW LﾉWｷS;が ┌ﾐ W┗Wﾐデﾗ 
que ya forma parte de la agenda 
SWヮﾗヴピ┗; SW ﾉ; Iｷ┌S;S SWゲSW ｴ;-
ce años y que permite acercar un 
deporte espectacular como po-
cos a los grandes núcleos urba-
nos. Este 7 de octubre el recorri-
Sﾗ ケ┌W ヮ;ヴピヴ= SWゲSW Wﾉ T┌ヴﾙ SW ﾉ; 
Seu Vella será el escenario de la 
ﾉ┌Iｴ; ヮﾗヴ ﾏ;ヴI;ヴ Wﾉ ﾏWﾃﾗヴ ピWﾏヮﾗ 
ゲ┌ヮWヴ;ﾐSﾗ デヴ;ﾏﾗゲ SW WゲI;ﾉWヴ;ゲが 
saltos y peraltes.

La prueba se presenta más 
;HｷWヴデ; ケ┌W ﾐ┌ﾐI;が ゲｷﾐ ﾐｷﾐｪ┎ﾐ a;-
┗ﾗヴｷデﾗ Iﾉ;ヴﾗ ┞ Iﾗﾐ ﾏ┌ﾉピデ┌S SW ;ゲ-
ヮｷヴ;ﾐデWゲ ; ﾉ; ┗ｷIデﾗヴｷ; gﾐ;ﾉく L;ゲ Sｷ-
ferencias se miden en milésimas 
┞ I┌;ﾉケ┌ｷWヴ ヮWケ┌Wﾓﾗ Iﾗﾐデヴ;ピWﾏ-
ヮﾗ Wﾐ ﾉ; H;ﾃ;S; ;ﾉWﾃ; Wﾉ ヴｷSWヴ SW 
ﾉ;ゲ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ SW ヮﾗSｷﾗく Cﾗﾐ ﾏW-
ﾐﾗゲ SW ヲ ﾏｷﾐ┌デﾗゲ SW S┌ヴ;Iｷﾙﾐ ゲﾙ-
ﾉﾗ ┗;ﾉW ｴ;IWヴ ┌ﾐ; H;ﾃ;S; ヮWヴaWIデ;く

Aunque con ello algunos nom-
HヴWゲ ヮ;ヴデWﾐ Iﾗﾐ IｷWヴデ; ┗Wﾐデ;ﾃ;く Eゲ 
Wﾉ I;ゲﾗ SW Nｷﾉ B;ﾐSWヴWゲが ケ┌W a┌W 
┌ﾐﾗ SW ﾉﾗゲ ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデ;ゲ SWﾉ B┌d 
Dﾗ┘ﾐ UヴH;ﾐ B;ヴIWﾉﾗﾐ;が   ┌ﾐ W┗Wﾐ-

デﾗ SW ゲｷﾏｷﾉ;ヴWゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ Sｷゲ-
putado a principios de este mis-
mo año. Allí fue capaz de ser 2º 
en DH y ganar la prueba de Dual 
Sﾉ;ﾉﾗﾏく S┌gIｷWﾐデW ヮ;ヴ; ゲｷデ┌;ヴﾉﾗ 
como máximo aspirante a la vic-
toria. Álex Peregrina fue otro de 
los riders capaz de meterse en 
Wﾉ デﾗヮどヱヰ SW Wゲデ; I;ヴヴWヴ;が ┞ Iﾗﾐ 

ello otro de los nombres a tener 
Wﾐ I┌Wﾐデ;く D;ﾐｷ TWﾉﾉが ESｪ;ヴ PW┞ヴ;が 
Adrià González o Pol Bonet del 
Cﾗﾉﾗﾏｷﾐ; TW;ﾏ SW LﾉWｷS;が デ;ﾏ-
bién están llamados a estar entre 
ﾉﾗゲ ﾏWﾃﾗヴWゲく L; ヮヴ┌WH; ヴW┌ﾐｷヴ= ; 
Βヰ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ SW Eゲヮ;ﾓ;が Bヴ;-
ゲｷﾉが Fヴ;ﾐIｷ;が AﾐSﾗヴヴ; ┞ Gヴ;ﾐ BヴWデ;-
ﾓ;が WﾐデヴW ﾗデヴﾗゲく

El Down Town Lleida reunirá el 
domingo a 80 deportistas europeos

FOTO: Paeria / La prueba fue presentada ayer en la Seu
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Arrancan los Special Olympics
Andorra acoge la ceremonia inaugural con una amplia 
ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヱくヵヰヰ SWヮﾗヴピゲデ;ゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ
Millor és qui ho intenta. 
Es el lema de la undécima 
edición de los Jocs Special 
Olympics, y bajo esta 
premisa, la de creer en 
sí mismo y luchar contra 
el “no puedo”, se realizó 
este jueves por la tarde la 
ceremonia de inauguración 
en el Pavelló d’Andorra la 
Vella.

Andorra la Vella
REDACCIÓN

Uﾐ; ;ﾏヮﾉｷ; ゲWﾉWIIｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヱくヵヰヰ 
SWヮﾗヴピゲデ;ゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ SｷWヴﾗﾐ 
I┌Wヴヮﾗ ;ﾉ デヴ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉ SWゲgﾉWが Wﾐ 
nombre de las 29 delegaciones 
SW ヱヵ ヮ;ｹゲWゲく D┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ;Iデﾗが 
デ;ﾏHｷYﾐ ゲW ;ヮヴﾗ┗WIｴﾙ ヮ;ヴ; ヮヴW-
sentar a la nueva mascota del 
ﾏﾗ┗ｷﾏｷWﾐデﾗ SヮWIｷ;ﾉが Bヴ┌ﾐ;が ケ┌W 
SWゲSW Wゲデ; WSｷIｷﾙﾐ ;Iﾗﾏヮ;ﾓ; ; ﾉ; 
ya conocida Nuc.

Sｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが Wﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ I┌ﾉ-
ﾏｷﾐ;ﾐデW a┌Wが ┌ﾐ; ┗W┣ ﾏ=ゲが ﾉ; ﾉﾉW-
ｪ;S; SW ﾉ; ;ﾐデﾗヴIｴ; ;ﾉ ヴWIｷﾐデﾗが ┞ 
los diversos relevos que se pu-
SｷWヴﾗﾐ ｴ;IWヴ Wﾐ Wﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ｷﾐデWヴｷﾗヴ 
del recinto que acogía le acto. El 
┎ﾉピﾏﾗ ﾉﾗ ヴW;ﾉｷ┣ﾙ Wﾉ ;デﾉWデ; M;ヴI 
VｷﾉIｴWゲが ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;Sﾗ ヮﾗヴ Wﾉ I;-
ヮｷデ=ﾐ Wゲヮ;ﾓﾗﾉ SW Cﾗヮ; D;┗ｷゲ Wﾐ 
Wﾉ デWﾐｷゲが ┌ﾐ Iﾗﾉ;Hﾗヴ;Sﾗヴ ｴ;Hｷデ┌;ﾉ 
con los Jocs Special Olympics y 
que ayer tampoco quiso perder-
se la ceremonia inaugural.

Poco antes de las nueve de la 
ﾐﾗIｴW ゲW WﾐIWﾐSｷﾙ Wﾉ ヮWHWデWヴﾗが ┞ 
los Special Olympics de Andorra 
┞ ﾉ; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉ ケ┌WS;ヴﾗﾐ ﾗgIｷ;ﾉ-
mente abiertos. El fuego olímpi-
co arderá durante los tres días de 
IﾗﾏヮWピIｷﾙﾐが ケ┌W ｷﾐIﾉ┌ｷヴ=ﾐ ケ┌ｷﾐ-
ce deportes diferentes. Todos 
ellos se empeñan en demostrar 
ケ┌W ﾐﾗ Wゲ ﾏWﾃﾗヴ ケ┌ｷWﾐ ｪ;ﾐ;が ゲｷﾐﾗ 
quien lo intenta.

FOTO: Comú d’Andorra la Vella (Tony Lara) / La inauguración tuvo momentos muy espectaculares
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La vuitena jornada de la Lliga i tota l'actualitat
esportiva del cap de setmana, al Tot gira

Europa Espanya Català

Aquesta setmana, el "Tot gira", arriba dissabte amb dues edicions, la primera a partir de les 12.45 i
la segona, a les 16.00. I diumenge, a partir de les 16.00. Tots dos dies amb Xavier Soler al
capdavant

05/10/2018 - 14.00

Dissabte 6 d'octubre (a les 12.45 i a les 16.00)

A les 12.45 començaran amb la transmissió del partit de Lliga entre el Girona i l'Èibar, amb Eduard
Solà, el micròfon autònom del Robert Prat, l'anàlisi del Francesc Cargol, les dades del Carles
Domènech i l'equip del "Tot gira", fins les 15.00.

A la tarda, a les 16.00 faran un seguiment especial del partit de la Champions d'handbol entre el
Barça i el Montpeller, amb Ramon Salmurri i Pau Campos des del Palau Blaugrana. A les 17.00,
connectaran amb la roda de premsa d'Ernesto Valverde, prèvia al partit entre el València i el Barça
de diumenge. Sentiran també els protagonistes del Gran Premi de Tailàndia de Motociclisme, i a
les 18.30 seguiment de l'enfrontament entre l'Alabès i el Reial Madrid, amb Pere Escobar des de
Vitòria. També emetran les declaracions prèvies al partit que disputarà l'Espanyol contra el
Vila-real diumenge.

Diumenge 7 d'octubre (16.00)

Arrencaran el programa, amb el seguiment del concurs de castells a Tarragona. A "La sobretaula",
Pere Escobar conversarà amb Àlex Casanovas, un participant dels Special Olympics, que es
disputen a la seu d'Urgell i Andorra. També seran amb Ernest Macià, al partit entre el Barça i
l'Andorra de la Lliga ACB de Bàsquet. I Pere Escobar seguirà l'Atlètic de Madrid-Betis. A les 18.30
començarà la transmissió de l'Espanyol-Vila-real, amb la narració d'Eudald Serra, el micròfon
autònom de Sergi Andreu, els comentaris del Marc Mayola i Dani Ballart, les dades del Carles
Domènech i l'equip del programa. I a les 19.45 agafarà el relleu la "TdT amb Ricard Torquemada i
Bernat Soler, amb la prèvia i el partit entre el València i el Barça.

catradio.cat/totgira

instagram.com/totgira

facebook.com/totgira

twitter.com/totgira
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Primer dia de competició dels Jocs Special
Olympics al Pirineu

Europa Espanya Català
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n Com pot evolucionar un
clubamblatransformaciódi
gital? Com entendre que els
resultats esportius no són un
objectiusinóunaconseqüèn
cia? Aquestes són dues de les
qüestions a les quals donarà
respostaelprimercongrésde
la Unió de Federacions Es
portives de Catalunya
(UFEC) i que se celebrarà els
pròxims dies 9 i 10 de novem
bre al CaixaForum de Barce
lona.

Acostumem a pensar que
sitenimxarxessocialsopàgi
nawebjaestemtransformats
digitalment, però aquesta vi
sió és limitada. Això és el que
explicarà Xavier Lamote de
Grignon en una de les 11 clas
ses magistrals i ponències de

l’esdeveniment “L’Esport i
els clubs del futur”. “La
transformació digital és la
claudelpladenegociil’estra
tègia. Ha entrat amb força al
món de l’esport”, explica La
mote, que intervindrà diven
dresalatarda.“Hihasectors
quejatreballenamblatecno
logia, com el món del motor,

però hi ha molta indústria
que encara no s’hi ha posat”,
afegeix. En la conferència es
donaran eines als clubs per
què, per exemple, vetllin per
la logística de les famílies a

l’hora d’organitzarse millor
en les competicions dels caps
desetmana.

D’altra banda, també di
vendres a la tarda, serà el
torndeXavierOrozcoambla
conferència sobre “Liderat
georgànic”enquès’aprofun
diràenelprocésd’autoconei
xement dels dirigents

esportius (directius, gerents,
entrenadors...) com a primer
pas per gestionar equips hu
mans. “Entenem com a idea
central que els resultats no
són l’objectiu, sinó la conse

qüència de moltes coses: els
valors,l’esforç,leshabilitats,
etc.L’importantésl’ésserhu
màienfunciódecomelgesti
onis obtindràs un resultat o
unaltre”,avançaOrozco.

Altres intervencions des
tacades seran les del forma
dor i conferenciant Víctor
Küppers o la de l’exjugador

d’handbol i coach
XescoEspar.

Amb aquest con
grés,laUFECofere
ix eines i elements
de gestió innova
dors als dirigents
esportius del país
per saber cap a on
evoluciona la ges
tió del món de l’es
port. També gene
rarà coneixement i
fomentarà el net

working i l’intercanvi d’ex
periències.

Per consultar tot el progra
maiinscriure’s(60euros)cal
entrar al web: www.congre
sufec.cat H

POLIESPORTIU

La Diputació de Barcelona,
amb els Jocs Special Olympics
n Fins al 7 d’octubre es po
dràgaudirdel’onzenaedició
dels Jocs Special Olympics,
que compten amb el suport
de la Diputació de Barcelo
na. 1.500 esportistes es do
nencitaal’esdevenimentes
portiu més important per a
persones amb discapacitat
intel∙lectual, dels quals el
50% són jugadors provi
nents de la demarcació de
Barcelona. Les diferents
proves es repartiran entre
les dues ciutats seu: Andor
ralaVellaiLaSeud’Urgell.

Per a aquests esportistes,
aquests jocs representen
una magnífica oportunitat
de compartir una experièn
cia amb esportistes d’altres
països i viure de prop una
competiciód’aquestnivell.

Els Jocs Special Olympics
no són només esport, són
també convivència, activi
tats socials, lleure i sobretot
són essencials per aconse
guir una major visibilitat de
les persones amb discapaci
tat intel∙lectual i tenir una

major inclusió a la societat i
una millor qualitat de vida
d’aquestcol∙lectiuidelesse
vesfamílies.

DesdelaDiputaciódeBar
celona es treballa com a ob
jectiu prioritari posar en va
lor l’esport com a eina
d’inclusió i cohesió social a
través dels programes, esde
veniments i activitats a les
quedonemsuport.

Aquesta serà la primera
vegada que se celebren uns
Jocs en terres dels Pirineus.
LaSeud’UrgelliAndorraLa
Vella prenen el relleu a les
ciutats de Calella i Barcelo
na que van acollir els Jocs al
2014 H

DARDS

La selecció catalana, en el top20

La selecció catalana feme
nina de dards va completar
un brillant retorn a la Copa
d’Europa de la federació
mundial (WDF), tot obte
nint la 19a plaça de 33 parti
cipants a Budapest (Hon
gria). Era la primera
vegada que el combinat
participava amb quatre

components en les seves fi
les –el 2012, només n’hi ha
via dos– i va sumar un total
de 13 punts, tant per equips
com en els dobles i la com
petició individual. Per la
seva banda, la selecció
masculina només va poder
ser33ade38països,ambba
lanç de 3 punts H

CONGRÉS UFEC

La transformació digital i el lideratge
orgànic del món de l’esport

n El congrés
se celebrarà el 9 i 10
de novembre
al CaixaForum
de Barcelona
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FUTBOL 3 Els clubs espanyols van 
aconseguir ahir resultats dispars a 
la Lliga Europa. El Betis va guanyar 
el Dudelange, de Luxemburg, per 
3-0, tot i que a l’equip de Quique 
Setién li va costar 56 minuts obrir 
el marcador. Sanabria, Lo Celso i 
Tello van ser els golejadors. Per la 
seva part, el Sevilla va perdre con-
tra el Krasnodar per 2-1. El Vila-real 
va empatar en el minut 94 contra 
l’Spartak a Moscou, gràcies a un 
penal marcat per Cazorla (3-3).

Triomf fàcil del Betis  
a la Lliga Europa

FUTBOL 3 L’Espanyol reorganitza 
les àrees de Màrqueting i Comer-
cial i de Comunicació i Relacions 
Institucionals. Agustín Rodrí-
guez assumirà la direcció de Re-
lacions Institucionals i Comuni-
cació i Agustín Filomeno assu-
meix la de Màrqueting i Comer-
cial. Rodríguez (Barcelona, 1965) 
és periodista de formació i ha 
des envolupat la seva carrera en 
mitjans de comunicació, gabi-
nets i empreses privades.

L’Espanyol reforça 
l’àrea de màrqueting

BÀSQUET 3 L’exjugador i exentrena-
dor del Joventut de Badalona Jo-
sep Lluís Cortés va morir als 80 
anys, segons va informar ahir el 
club català. Nascut a Badalona el 
1937, Cortés va ser jugador del 
Círcol Catòlic de Badalona, del Vo-
raviu Verd, del Reial Madrid, amb 
el qual va guanyar tres Lligues i 4 
Copes, i del Joventut, on va ser 
clau en la conquesta de la prime-
ra Lliga verd-i-negra i la Copa.

Mor Lluís Cortés, 
històric del Joventut

carrer 1

OLIMPISME 3 Els Special Olympics 
de la Seu d’Urgell i Andorra van 
celebrar ahir la cerimònia amb la 
presència d’autoritats com el cap 
de Govern andorrà, Toni Martí; 
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, i el bisbe de la Seu 
d’Urgell i copríncep d’Andorra, 
Joan-Enric Vives. Mónica Green, 
Gisela i Beth van participar en la 
cerimònia, en què van desfilar 
els 1.500 esportistes que compe-
tiran en els Jocs fins diumenge.

Inici dels Special 
Olympics a Andorra

LA LLIGA ENDESA

El Barça pateix a Manresa

El Barça va tirar endavant la seva vi-
sita al Nou Congost, tot i que va ha-
ver de buidar-se per tombar un Baxi 
Manresa (78-88) que va demostrar la 
seva capacitat de lluita i va compe-
tir bé fins que li van aguantar les 
forces. L’equip de Svestislav Pesic va 
fer valer el seu talent en l’últim pe-
ríode i amb l’encert en els triples va 
firmar un parcial de 2-13 en només 
tres minuts que va deixar sense op-
cions l’equip de Joan Peñarroya.  

Tomic, 15 punts i 7 rebots, i 
Heurtel, amb 13 punts i 7 assistèn-
cies, igual que en la primera jorna-
da contra el Gran Canària, van ser 

els millors blaugrana d’un partit en 
què el club del Bages va fer un petit 
homenatge a Juan Carlos Navarro 
per la seva retirada. 

El partit va servir per veure el re-
torn a l’equip de Kevin Seraphin des-
prés de nou llargs mesos apartat de 
les pistes per una lesió. L’últim partit 
amb la samarreta blaugrana va ser el 
2 de gener d’aquest any a Sant Sebas-
tià. Pesic li va donar minuts per ro-
dar-se i el pivot francès els va aprofi-
tar per prosseguir la recuperació del 
genoll, que es va acabar operant el 30 
de març, tot i que l’aportació del 
francès va resultar testimonial. 

El Baxi Manresa es va buidar físi-
cament i no va abaixar els braços, 

amb un paper destacat de Pere To -
màs, malgrat que el Barça va entrar 
amb força en el partit i va eixam-
plar ràpidament les diferències 
amb el domini del rebot i del joc in-
terior fins a aconseguir un avantat-
ge de 17 punts. 
 

REACCIÓ MERITÒRIA / Amb molta in-
tensitat en les accions, amb ràpides 
transicions, i amb una aposta deci-
dida pels triples (4 de 7 en el tercer 
quart), l’equip manresà va anar re-
tallant la distància, jugada a juga-
da, fins a entrar en l’últim període a 
un sol punt (59-60), aprofitant les 
desconnexions dels barcelonistes 
en defensa, encara lluny del nivell 
que demana Pesic. 

L’equip de Peñarroya, no obstant, 
va acabar pagant el seu desplega-
ment físic en un últim quart en què 
els blaugranes van afinar la punteria 
(triples de Blazic, Oriola, Pangos i 
Singleton) i van obrir un marge sufi-
cient per evitar l’angoixa final. H

Seraphin reapareix en l’equip blaugrana, liderat per Tomic i Heurtel
LUIS MENDIOLA 
BARCELONA

Baxi Manresa:  Renfroe (12), Toolson (14), Pere 
Tomàs (13), Vene (15), Lalanne (5) -cinc inicial- 
Sakho (4), Muñoz (3), Gintvainis (5), Lundberg (1), 
Lukovic (6) i Jou (-) . 
12 de 33 triples  (Tomàs, 3).  25 rebots, 10 of.  
(Lukovic, 5).  20 assist.  (Renfroe, 8)  
Barça Lassa:  Pangos (10), Kuric (11), Claver (6), 
Singleton (14), Tomic (15) -cinc inicial- Seraphin (2), 
Blazic (9), Heurtel (13) i Oriola (8) . 
8 de 21 triples  (Singleton, 3).  34 rebots, 8 of.  
(Tomic, 7).  18 assist.  (Heurtel, 7)  
Parcials:  11-21; 26.26; 22-13;19-28

BAXI MANRESA 78  
BARCELONA LASSA  88 

Els caps de MotoGP  elogien la gesta d’Ana Carrasco a l’aconseguir diumenge el títol de 
Supersport 300  H  «El que ha de fer  ara és disfrutar de la conquesta», diu Márquez

De campions a campiona
RECTA FINAL DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISME

EMILIO PÉREZ DE ROZAS 
BARCELONA

El Mundial de MotoGP arriba a 
Tailàndia, on aquest cap de set-
mana (06.00 h, Moto3, 07.20 h, 
Moto2 i 09.00 h, MotoGP, diumen-
ge, Movistar MotoGP TV) es dispu-
tarà, per primera vegada en la 
història, el Gran Premi de Tailàn-
dia en què el tetracampió del 
món de la màxima categoria, 
Marc Márquez (Honda), podria 
aconseguir la primera pilota de 
partit de cara al Gran Premi del Ja-
pó que es correrà d’aquí 15 dies, a 
Motegi, sempre que quedi davant 
de l’actual subcampió del món, 
l’italià Andrea Dovizioso (Ducati), 
que està a 72 punts del nen de Cer-
vera i, per tant, si sortís a 75 o més 
punts proporcionaria al líder 
d’Honda la possibilitat de gua -
nyar el cinquè títol en sis anys de 
la cilindrada reina. 

Tant Márquez com Dovi van res-
tar importància a aquest fet, i els 
dos candidats van reconèixer que 
el títol és massa fàcil per al català 
com per dissenyar tota l’estra -
tègia, els entrenaments, la pole i la 
carrera, en aquesta direcció. «Jo 
ho prepararé tot com ho he fet tota 
la temporada: divendres i dissabte 
preparar la moto per a la carrera i, 
diumenge, veure si puc guanyar», 
va assenyalar Márquez. «El títol es-
tà impossible, fins i tot si el Marc 
decidís no córrer les cinc carreres 
que queden», va indicar Dovizioso. 

Quan van preguntar als caps de 
MotoGP per la gesta aconseguida, 
diumenge passat, per la murciana 
Ana Carrasco (Kawasaki), quan va 
conquistar el títol mundial de Su-

persport300, tots van elogiar l’èxit 
de l’Ana. «És fabulós per al nostre 
esport, és sensacional per a l’Ana, 
com ho van ser, en el seu moment i 
ho segueixen sent, els resultats de 
Laia Sanz al Dakar, així que l’únic 
que podem fer tots és felicitar-nos 
per tenir ja una campiona en la nos-
tra especialitat, la velocitat», va co-
mentar Marc Márquez, que va afe-
gir: «En el nostre esport no tot és 
força, també compta, i molt, la men-

talitat, l’habilitat i saber moure’t so-
bre la moto». 

«Jo estic molt content pel motoci-
clisme però, sobretot, per l’Ana, que, 
finalment, s’ha endut la recompensa 
que el seu gran sacrifici mereixia», va 
indicar Andrea Dovizioso. «És una 
gran conquesta, sens dubte», va afe-
gir Valentino Rossi, «entre altres ra-
ons perquè no es tracta que, ¡pam!, 
per sort hagi guanyat una carrera, no, 
el que ha conquistat l’Ana és tot un tí-
tol mundial, fruit de tot un any a dalt 
de tot. I, sens dubte, això li obrirà no-
ves oportunitats». 

Un saltiró més 

Respecte a la possibilitat que Ana 
Carrasco, que ja ha parlat, és veri-
tat, amb discreció del tema, s’atre-
veixi, un dia, quan sigui, a fer el pas 
a MotoGP, els tres pilots van reco -
nèixer que cal anar pas a pas. «Jo el 
que li recomanaria ara és que disfru-
tés molt del que ha aconseguit. Ja li 
toca. I, després, que no s’afegeixi 
més pressió de la que té. Això és 
molt dur i jo crec que l’ideal seria fer 
un pas més i saltar a una categoria 
superior, no ho sé, amb motos de 
600cc o Moto2», va dir Márquez. 

«Estem parlant de paraules ma-
jors i no ho dic perquè nosaltres 
estiguem a MotoGP, no, no, sinó 
perquè MotoGP és duríssim i, crec 
que l’Ana hauria de continuar fent 
passos endavant sense presses», 
va afegir Dovi. Rossi va compartir 
«per complet» les paraules de Már-
quez i Dovizioso, en el sentit que 
«jo faria un saltiró més i ho provaria 
amb motos de 600cc i, després, 
continuem parlant». H

«No és que l’Ana 
hagi tingut  sort un 
dia, és que ha sigut 
la millor tot l’any», 
elogia Rossi

EFE / ÁNGEL DÍAZ

33 Radiant  8 Ana Carrasco mostra la seva medalla de campiona.
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Juegos Special Olympics 2018: Llega el
acontecimiento del deporte inclusivo

Europa Espanya Espanyol

Ayer se celebró el acto inaugural de los juegos Special Olympics 2018 , en el que desfilaron los
1.600 deportistas que participarán, 200 más que en la edición pasada. La inauguración, bajo el
lema " Millor és qui ho intenta " ("mejor es quien lo intenta", en castellano), ofreció un emocionante
espectáculo marcado por la música.

Special Olympics es el acontecimiento deportivo catalán que se celebra desde 1988 cada cuatro
años y en el que participan atletas con discapacidad intelectual en 14 modalidades distintas,
siendo el fútbol sala y la natación las dos disciplinas con más competidores.

1.600 participantes

Esta 11.ª edición se disputará entre La Seu d'Urgell y Andorra la Vella hasta el domingo. De estos
1.600 participantes, la mayoría catalanes, 120 provienen de una quincena de países, como
Bélgica, Italia, Marruecos o India.

Como en todos los juegos olímpicos no podía faltar la antorcha, y esta llegó ayer a Andorra
después de recorrer diferentes ciudades catalanas saliendo de Barcelona. El símbolo de los
juegos fue portado por figuras destacadas como sor Lucía Caram, los componentes del grupo Els
Catarres y diferentes deportistas con discapacidad intelectual que participarán en la competición.
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FÚTBOL 3 Los clubs españoles lo-
graron ayer resultados dispares 
en la Liga Europa. El Betis ganó al 
Dudelange, de Luxemburgo, por 
3-0, aunque al equipo de Quique 
Setién le costó 56 minutos abrir 
el marcador. Sanabria, Lo Celso y 
Tello fueron los goleadores. Por 
su parte, el Sevilla perdió frente 
al Krasnodar por 2-1. El Villarreal 
empató en el minuto 94 ante el 
Spartak en Moscú gracias a un pe-
nalti marcado por Cazorla (3-3).

Triunfo fácil del Betis 
en la Liga Europa

FÚTBOL 3 El Espanyol reorganiza 
las áreas de Márketing y Comer-
cial y de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales. Agustín Ro-
dríguez asumirá la dirección de 
Relaciones Institucionales y Co-
municación y Agustín Filomeno 
asume la de Márketing y Comer-
cial. Rodríguez (Barcelona, 1965) 
es periodista de formación y ha 
desarrollado su carrera en me-
dios de comunicación, gabinetes 
y empresas privadas. 

El Espanyol refuerza 
el área de márketing

BALONCESTO 3 El exjugador y exen-
trenador del Joventut de Badalo-
na Josep Lluís Cortés falleció a los 
80 años, según informó ayer el 
club catalán. Nacido en Badalona 
en 1937, Cortés fue jugador del 
Circol Catòlic de Badalona, Orillo 
Verde, Real Madrid, con quien ga-
nó tres Ligas y 4 Copas, y del Jo-
ventut  donde fue clave en la con-
quista de la primera Liga verdine-
gra y la Copa. 

Fallece Lluís Cortés, 
histórico del Joventut 

calle 1

OLIMPISMO 3 Los Special Olympics 
de La Seu d'Urgell y Andorra  cele-
braron ayer la ceremonia con la 
presencia de autoridades como el 
jefe de Gobierno andorrano, Toni 
Martí; el alcalde de la Seu d'Ur-
gell, Albert Batalla, y el obispo de 
Urgell y copríncipe de Andorra, 
Joan-Enric Vives. Mónica Green, 
Gisela y Beth participaron en la 
ceremonia en la que desfilaron 
los 1.500 deportistas que estarán 
en los Juegos hasta el domingo.

Inicio de los Special 
Olympics en Andorra 

LA LIGA ENDESA

El Barça sufre en Manresa

El Barça sacó adelante su visita al 
Nou Congost, aunque tuvo que va-
ciarse para tumbar a un Baxi Manre-
sa (78-88), que demostró su capaci-
dad de lucha y compitió bien hasta 
que le aguantaron las fuerzas. El 
equipo de Svestislav Pesic hizo valer 
su talento en el último periodo y con 
su acierto en los triples firmó un par-
cial de 2-13 en apenas tres minutos 
que dejó sin opciones al equipo de 
Joan Peñarroya.   

Tomic, 15 puntos y 7 rebotes, y 
Heurtel, con 13 puntos y 7 asisten-
cias, igual que en la primera jornada 
frente al Gran Canaria, fueron los 

mejores azulgranas de un encuen-
tro en donde el club del Bages reali-
zó un pequeño homenaje a Juan 
Carlos Navarro por su retirada. 

 El encuentro sirvió para el regre-
so al equipo de Kevin Seraphin des-
pués de nueve largos meses aparta-
do de las pistas por una lesión. El úl-
timo partido con la camiseta azul-
grana fue el 2 de enero de este año 
en San Sebastián. Pesic le dio minu-
tos para rodarse y el pívot francés los 
aprovechó para proseguir la recupe-
ración de la rodilla, que acabó ope-
rándose el 30 de marzo, aunque su 
aportación resultó testimonial. 

El Baxi Manresa se vació física-
mente y no bajó los brazos, con un 

papel destacado de Pere Tomàs, a pe-
sar de que el Barça entró a todo tra-
po en el encuentro y disparó rápida-
mente las diferencias con su domi-
nio del rebote y del juego interior 
hasta establecerse en la frontera de 
los 17 puntos. 
 

REACCIÓN MERITORIA / Con mucha in-
tensidad en sus acciones, con rápi-
das transiciones, y con una apuesta 
decidida por los triples (4 de 7 en el 
tercer cuarto), el equipo manresano 
fue recortándole, jugada a jugada, 
hasta entrar en el último periodo a 
un solo punto (59-60), aprovechán-
dose de las desconexiones de los bar-
celonistas en defensa, aún lejos del 
nivel que pide Pesic. 

 El equipo de Peñarroya, sin em-
bargo, acabó pagando su despliegue 
físico en un último cuarto en el que 
los azulgranas afinaron la puntería 
(triples de Blazic, Oriola, Pangos y Sin-
gleton) y abireron un margen sufi-
ciente para evitar la angustia final. H  

Seraphin reaparece en el equipo azulgrana, liderado por Tomic y Heurtel
LUIS MENDIOLA 
BARCELONA

Baxi Manresa:  Renfroe (12), Toolson (14), Pere 
Tomàs (13), Vene (15), Lalanne (5) - cinco inicial- 
Sakho (4), Muñoz (3), Gintvainis (5), Lundberg (1), 
Lukovic (6) y Jou (-) . 
12 de 33 triples  (Tomàs, 3).  25 rebotes, 10 of.  
(Lukovic, 5).  20 asist.  (Renfroe, 8)  
Barça Lassa:  Pangos (10), Kuric (11), Claver (6), 
Singleton (14), Tomic (15) -cinco inicial- Seraphin 
(2), Blazic (9), Heurtel (13) y Oriola (8) . 
8 de 21 triples  (Singleton, 3).  34 rebotes, 8 of.  
(Tomic, 7).  18 asist.  (Heurtel, 7)  
Parciales:  11-21; 26.26; 22-13;19-28

BAXI MANRESA                  78  
BARCELONA LASSA            88 

Los jefes de MotoGP  elogian la gesta de Ana Carrasco al conseguir el domingo el título de 
Supersport 300  H  «Lo que tiene que hacer  ahora es disfrutar de la conquista», dice Márquez

De campeones a campeona
RECTA FINAL DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

EMILIO PÉREZ DE ROZAS 
BARCELONA

El Mundial de MotoGP llega a Tai-
landia donde este fin de semana 
(06.00 h, Moto3, 07.20 h, Moto2 y 
09.00 h, MotoGP, domingo, Movis-
tar MotoGP TV) se disputará, por 
vez primera en la historia, el Gran 
Premio de Tailandia en el que el te-
tracampeón del mundo de la máxi-
ma categoría, Marc Márquez (Hon-
da), podría conseguir la primera pe-
lota de partido de cara al Gran Pre-
mio de Japón de dentro de 15 días, 
en Motegi, siempre y cuando que-
de por delante del actual subcam-
peón del mundo, el italiano An-
drea Dovizioso (Ducati), que se en-
cuentra a 72 puntos del nen de Cer-
vera y, por tanto, de salir a 75 o más 
puntos proporcionaría al líder de 
Honda la posibilidad de ganar su 
quinto título en seis años de la ci-
lindrada reina. 

Tanto Márquez como Dovi resta-
ron importancia sobre este hecho, 
reconociendo ambos candidatos 
que el título está demasiado fácil 
para el catalán como para diseñar 
toda la estrategia, entrenamientos, 
pole y carrera, en esa dirección. «Yo 
lo prepararé todo como llevo ha-
ciendo toda la temporada: viernes 
y sábado preparar la moto para la 
carrera y, el domingo, ver si puedo 
ganar», señaló Márquez. «El título 
está imposible, incluso si Marc de-
cidiese no correr la cinco carreras 
que quedan», indicó Dovizioso. 

Preguntados los jefes de Mo-
toGP sobre la gesta alcanzada, el 
pasado domingo, por la murciana 
Ana Carrasco (Kawasaki), cuando 
conquistó el título mundial de Su-

persport300, todos elogiaron el lo-
gro de Ana. «Es fabuloso para nues-
tro deporte, es sensacional para 
Ana, como lo fueron, en su momento 
y siguen siéndolo, los resultados de 
Laia Sanz en el Dakar, así que lo úni-
co que podemos es felicitarnos to-
dos por tener ya una campeona en 
nuestra especialidad, la velocidad», 
comentó Marc Márquez, que aña-
dió: «Nuestro deporte no todo es 
fuerza, también cuenta, y mucho, la 

mentalidad, la habilidad y saber mo-
verte sobre la moto». 

«Yo estoy muy contento por el mo-
tociclismo pero, sobre todo, por Ana, 
que, finalmente, se ha llevado la re-
compensa que su gran sacrificio me-
recía», indicó Andrea Dovizioso. «Es 
una gran conquista, desde luego», 
añadió Valentino Rossi, «entre otras 
razones porque no se trata de que, 
¡zas!, por suerte haya ganado una ca-
rrera, no, lo conquistado por Ana es 
todo un título mundial, fruto de toda 
un año arriba. Y, desde luego, eso le 
abrirá nuevas oportunidades». 

Un saltito más 

Respecto a la posibilidad de que Ana 
Carrasco, que ya ha hablado, cierto, 
con discreción del tema, se atreva, 
un día, cuando sea, a dar el paso a 
MotoGP, los tres pilotos reconocie-
ron que hay que ir paso a paso. «Yo lo 
que le recomendaría ahora es que 
disfrutase mucho de lo conquistado. 
Ya le toca. Y, luego, que no se añada 
más presión de la que tiene. Esto es 
muy duro y yo creo que lo ideal sería 
dar un paso más y saltar a una cate-
goría superior, no sé, con motos de 
600cc o Moto2», dijo Márquez. 

«Estamos hablando de palabras 
mayores y no lo digo porque noso-
tros estemos en MotoGP, no, no, si-
no porque MotoGP es durísimo y, 
creo que Ana debería seguir dando 
pasos adelante sin prisas», añadió 
Dovi. Rossi compartió «por comple-
to» las palabras de Márquez y Do-
vizioso, en el sentido de que «yo da-
ría un saltito más y probaría con 
motos de 600cc y, luego, seguimos 
hablando». H

«No es que Ana haya 
tenido  suerte un 
día, es que ha sido 
la mejor en todo 
el año», elogia Rossi

EFE / ÁNGEL DÍAZ

33 Radiante  8 Ana Carrasco muestra su medalla de campeona.
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Núria Noguera, voluntària als Special Olympics del 1994, ara té dues filles que hi participen

De voluntària a mare d’esportistes

Cardedeu

Toni Canyameras 

Tardor de 1994. Granollers 
acull els Special Olympics, 
l’esdeveniment internaci-
onal per a esportistes amb 
discapacitat intel·lectual més 
important. Entre els volun-
taris hi ha Núria Noguera, 
una jove de 21 anys que viu 
aquella cita amb il·lusió: 
“Recordo ser a peu pista a les 
instal·lacions d’atletisme i 
també escoltar les instrucci-
ons de com havíem de tractar 
els esportistes’’, rememora 
la cardedeuenca que, llavors 
molt jove, no pensa en res 
més que el present, que no és 
un altre que gaudir ajudant 
els esportistes que tant admi-
ra. Tot i això, llavors ja sap 
què voldrà ser: estudiarà per 
fer-se professora. És massa 
d’hora per rumiar qüestions 
vitals com la de ser mare. 

Tardor de 2018. Granollers 
acull l’arribada de la torxa 
dels Special Olympics, que 
se celebren des d’aquest 
dijous passat i fins diumenge 
a Andorra la Vella i la Seu 
d’Urgell. Porten la torxa el 
grup de 19 alumnes de l’Es-
cola Montserrat Montero de 
Granollers. Hi participaran 
juntament amb els seus pares 
i mares. Dos dels progenitors 
són la Núria Noguera i el seu 
marit, Josep Teixidó. I dos 
d’aquests esportistes són les 
seves filles bessones de 15 
anys, l’Ona i l’Estel. “Visc 
amb molta emoció que les 

meves filles participin als 
Special Olympics. Quan vaig 
ser voluntària ja em cridava 
molt l’atenció aquest esdeve-
niment, perquè potencia les 
virtuts de cadascuna d’aques-
tes persones i s’oblida de les 
discapacitats. Però en aquella 
època ni pensava en si seria 
mare o no. Qui m’havia de 
dir que ho seria de dues atle-
tes dels Special Olympics!’’, 
relata emocionada la Núria. 

LONA I L’ESTEL

L’Ona i l’Estel, que van néi-
xer amb epilèpsia i retard 
mental, competiran en 
atletisme, en 100 metres i 
llançament de pes. “A elles 
els encanta l’esport, el 
practiquen i el veuen per la 
televisió. Però l’Ona i l’Estel 
es prenen aquesta cita com 
una excursió amb els amics 
en què s’ho passaran molt bé. 
No pensen tant en l’esport’’, 
reconeix la Núria.

L’Ona i l’Estel, també veï-
nes de Cardedeu, practiquen 
l’atletisme tots els dimarts 
amb la Montserrat Montero,  
però també van a natació els 
dilluns amb l’escola; juguen 
a futbol sala en un equip del 
Vilassar de Mar –a través del 
programa Inclusive Futbol 
Fundació Itinerarium– els 
dimarts per la tarda i fan 
activitat multiesport els 
dijous. “Som lluny que els 
discapacitats intel·lectuals 
se sentin integrats, però en 
el cas de les meves filles l’es-
port les ha ajudat a créixer, 
a ser més autònomes, més 
felices i a conviure’’, diu la 
Núria, commoguda com a 
voluntària als Special Olym-
pics de 1994 i emocionada 
com a mare als del 2018.

El Recam Làser CH Caldes 
rep el PAS Alcoi després  
de dues setmanes d’aturada 

Caldes de Montbui

T.C.

El Recam Làser CH Caldes 
rep aquest dissabte el PAS 
Alcoi (20.00h) a la Torre Roja 
en el segon partit d’OK Lliga 
que disputen els calderins. 
L’equip de la vila termal acu-
mula dues setmanes sense 
competir, ja que el partit que 
el cap de setmana passada 
havia de jugar contra el FC 
Barcelona al Palau Blaugrana 
es va ajornar perquè el con-
junt blaugrana havia de jugar 
la Supercopa d’Europa. Un 
matx pendent que es jugarà 
el proper dimarts. Malgrat 
aquest prolongat descans 
obligat, Eduard Candami veu 
el seus jugadors preparats. 
“Haver estat tants dies sen-
se competició es nota però 

l’equip ha treballat molt bé 
en aquestes dues setmanes i 
crec que tenim el nivell físic 
adequat per intentar superar 
l’Alcoi’’, assegura el tècnic 
d’un CH Caldes que va batre 
el Citylift Girona a la prime-
ra jornada a casa en l’únic 
matx que els vallesans han 
disputat fins ara. Malgrat la 
motivació extra per competir 
que hi pugui haver després 
de dues setmanes sense 
jugar, Candami aposta per 
mantenir el cap fred contra 
l’equip valencià: “L’Alcoi és 
molt sòlid i és molt compli-
cat crear-li ocasions. Haurem 
de jugar amb paciència i no 
regalar transicions. A part 
dels tres punts,  guanyar ens 
faria anar amb optimisme al 
Palau Blaugrana’’, finalitza 
Eduard Candami.

Aleix Espargaró vol repetir el 
bon paper d’Aragó i Pol espera 
que la clavícula no el freni 

Granollers 

EL 9 NOU 

El Mundial de MotoGP torna  
de la mà del circuit tailandès 
de Buriram, que rebrà per 
primer cop el Campionat del 
Món de Motociclisme. Una 
prova a la qual Aleix Espar-
garó arriba impulsat pel sisè 
lloc a Motorland Aragó i en 
què el seu germà Pol podrà 
ser-hi, tot i fracturar-se la cla-
vícula esquerra per segon cop 
al traçat aragonès, després de 
fer-ho a Brno (República Txe-
ca) a principis d’agost 

Aleix Espargaró no tin-
drà fàcil superar el resultat 
d’una última cursa on va 
treure el millor resultat de la 
temporada amb una brillant 
sisena posició. Tot i així, el 
granollerí confia en el treball 

del seu equip. “El resultat de 
l’Aragó va ser molt impor-
tant per a nosaltres després 
de mesos de treball dur. Estic 
compromès al cent per cent i 
l’equip d’Aprilia no ha parat 
de treballar. Però encara 
tenim dificultats i el circuit 
tailandès ens va crear alguns 
maldecaps a principis d’any. 
Però els abordarem amb una 
motivació renovada’’, destaca 
el gran dels Espargaró. 

Per la seva part, Pol correrà 
després de fracturar-se de 
nou la clavícula en l’última 
prova i ser operat: “La claví-
cula encara està dèbil però 
estic millor del que espera-
va amb la placa que m’han 
posat. He tingut temps d’en-
trenar i descansar i espero 
que les sensacions tornin’’, 
assegura el pilot de KTM.

Putellas i Mboula, 
nominats a la Gala 
de les Estrelles  
del futbol català

Granollers

La jugadora molletana del FC 
Barcelona, Alèxia Putellas, 
i el futbolista granollerí de 
l’AS Mònaco, Jordi Mboula, 
han estat nominats per a la 7a 
Gala de les Estrelles, la qual 
guardona els millors jugadors 
de la temporada del futbol 
català i que tindrà lloc el pro-
per 16 d’octubre a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm. Pute-
llas, que rebrà el trofeu de 
Màxima Golejadora Catalana 
de Futbol pels seus 11 gols 
amb el Barça, lluitarà amb 
Aitana Bonmartí, Andrea 
Pereira, Berta Pujadas i Mar-
ta Corredera per ser escollida 
Millor Jugadora, mentre que 
Jordi Mboula pugnarà amb 
Carles Aleñà i Sergio Gómez 
per ser nomenat Jugador Pro-
jecció. El davanter granollerí, 
format a La Masia, només té 
19 anys. 

JO
SE

P 
T

EI
X

ID
Ó

 

Núria Noguera junt amb les seves filles Ona, a l’esquerra, i Estel, a la dreta, el dia que la torxa va arribar a Granollers



Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Teléfono: 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacción: 973 246 031. Fax Publicidad: 973 229 076. Fax 
Administración: 973 224 688. Apdo. de Correos: 543. Correo electrónico: redaccio@segre.com • Impresión. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Teléfono: 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA EMPRESA EDITORA.  www.segre.com

la imagen 
del día

VIERNES, 5 DE OCTUBRE DE 2018

el ascensorprivado
La influencia    
de las series 
El juicio de los padres 
de Nadia muestra 
la influencia de las 
series televisivas. El 
miércoles, un defen-
sor protestaba cuan-
do preguntaba el fis-
cal y ayer fueron los 
testigos los que mos-
traron que siguen las 
series de abogados 
americanos. Uno juró 
decir la verdad y to-
da la verdad cuando 
no hacía falta tanta 
contundencia y otra 
para refrendar sus 
afirmaciones añadió 
que “tengo testigos”, 
provocando que el 
presidente de la sala 
le recordara que “el 
testigo es usted”. Pe-
ro en los telefilmes 
funciona siempre la 
tecnología y en la vi-
da real puede haber 
problemas como ayer 
con una videoconfe-
rencia con Palma que 
generaba problemas 
de sonido. Los solu-
cionó con rapidez y 
gracia el funcionario 
que le pidió al señor 
fiscal que “no se me 
acerque tanto al mi-
cro que se acopla”. Le 
hizo caso y funcionó.

Directora de la Bi-
blioteca de Lleida, 
que cumple 20 años 
de labor cultural tras 
ocupar el edificio de 
la Maternitat, que ce-
rró hace tres décadas.

Antònia Capdevila

Este exjugador de ba-
loncesto es el director 
de los Special Olym-
pics Catalunya, que 
ayer arrancaron en 
Andorra-La Seu con 
una labor encomiable.

Sergi Grimau

El Consejo General 
del Poder Judicial 
tiene un nuevo des-
propósito. Un juez 
llama “hija de puta” y 
“bicho” a una víctima 
de violencia machista.

Carlos Lesmes

El expresidente de 
CatalunyaCaixa, 
juzgado desde ayer 
por administración 
desleal, asegura que 
no se arrepiente de 
su nefasta gestión. 

Narcís Serra

La Seu y Andorra 
abren sus Juegos
Los Jocs Special Olym-
pics La Seu d’Urgell-An-
dorra la Vella 2018 se 
pusieron ayer en marcha 
con una ceremonia en 
la que desfilaron unas 
3.000 personas, inclui-
dos los 1.500 atletas par-
ticipantes, y el encendi-
do del pebetero.

ISMA MONTFORT

Al poble només hi havia una 
balança, la dels Balek. Estava 
prohibit per llei tenir-ne una 
a casa des de feia tants anys 

que ningú ni es plantejava el perquè. La 
canalla anava a buscar bolets, herbes o 
llavors de rosella al bosc i ho portava a 
pesar al castell. Quan la balança s’atura-
va a la ratlla negra la senyora donava uns 
penics als nens i, si estava de bones, un 
caramel àcid de propina. El 1900 l’em-
perador va donar un títol nobiliari als 
Balek, que es van convertir en Balek von 
Bilgan i, per celebrar-ho, van regalar un 
paquet amb mig quart de quilo de cafè 
de Brasil per a cada família del poble. 
El xiquet va anar al castell a buscar el 
cafè que li tocava als de casa seua i el de 
tres veïns més. Es va quedar sol davant 
de la balança amb mig quilo de cafè i no 
se’n va estar. Estranyament, el plat no 
s’anivellava amb la pesa de mig quilo. Va 
treure’s una pedra que duia a la butxaca per si li calia 
fer anar la fona i tampoc no hi arribava. Després, una 
altra. I una tercera. En van caldre cinc per anivellar 
la balança. El nen va córrer amb les cinc pedretes a ca 
l’apotecari. Ell era l’únic autoritzat per tenir balança. 

I així va saber quin era el pes de la in-
justícia. Tones i tones d’abús que des de 
feia generacions suportaven els súbdits 
dels Balek. El conte de Heinrich Böll no 
acaba bé. Fa molts anys que el vaig llegir. 
El text és un record vague, però no la 
impotència que traspua. Al meu poble no 
hi havia nobles ni castell, però els amos 
de les mines dictaven les lleis. S’anava 
a preu fet. Tant carbó treies del canyó, 
tant cobraves. Vint-i-cinc cèntims per 
vagó a banda del sou base. La primave-
ra del 1963 es va trobar una veta molt 
bona i els vagons s’omplien més ràpid. 
L’alegria dura poc a casa del pobre. Els 
amos van decidir que mentre es treba-
llés en aquell túnel es cobraria menys. 
El pes de les 5 pedretes de Böll aixafant 
qualsevol esperança. Els miners s’hi van 
negar en rodó. En arribar l’hivern, quan 
hi havia més demanda de lignit, molts 
pagesos amb poca terra es llogaven a la 

mina. Aquell any se’ls oferien unes altres condicions. 
Misèria a dos velocitats. Un dia van  decidir no sortir 
de la mina fins que tothom cobrés igual. Va arribar un 
exèrcit de guàrdies civils, però la vaga va tirar enda-
vant i el mig quilo de cafè va tornar a pesar mig quilo.

La balança dels Balek

Es parla de la llei 

com si Moisès fos a 

punt de baixar de 

la muntanya amb 

la paraula de Déu 

gravada a la pedra 

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR
Correo electrónico: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com
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ANDORRA DONA EL 
TRET DE SORTIDA ALS 
SPECIAL OLYMPICS
Andorra la Vella va acollir la cerimònia 
d’inauguració dels onzens Jocs Special 
Olympics per a esportistes amb 
discapacitat intel·lectual. Una àmplia 
selecció dels 1.500 participants van 
formar la tradicional desfilada, en nom de 
29 delegacions de 15 països. L’últim relleu 
de la torxa el va fer l’atleta Marc Vilches, 
acompanyat pel capità espanyol de Copa 
Davis Sergi Bruguera.

EMPAT EUROPEU 
ENTRE EL BARÇA 
LASSA I EL BENFICA
El Barça Lassa va empatar ahir contra el 
Benfica (1-1) un partit en què estava en 
joc la primera plaça de grup de la UEFA 
Futsal Cup. Fabio Cecilio va obrir el 
marcador en el minut 31, però 
Esquerdinha va aconseguir igualar el 
resultat en el minut 37. L’equip 
blaugrana tancarà la main round demà 
contra el Halle-Gooik belga. La diferència 
de gols serà decisiva.

des que és capità estan canviant dinà-
miques de mica en mica”, s’admet al 
Barça, on es parla d’un lideratge a ve-
gades silenciós, amb detalls significa-
tius. Com ara veure que jugadors de 
pes l’esperen abans de sortir de l’hotel 
o del vestidor, per xerrar amb un líder 
que està començant a marcar el full de 
ruta barcelonista també fora de la ges-
pa. A dins del terreny de joc ningú 
dubta que fa anys que el marca. 

Suárez, possible baixa diumenge 
Messi podrà descansar la setmana vi-
nent perquè continua sense anar amb la 
selecció argentina ara que no juga par-
tits oficials. Serà una manera per tornar 
a carregar les piles just després d’un nou 
partit exigent contra el València aquest 
diumenge. Un partit en què podria ser 
baixa Luis Suárez, perquè tal com va 
avançar RAC1 l’uruguaià va acabar el 
partit de Wembley amb molèsties al ge-
noll que es podrien traduir en una bai-
xa contra els valencians.e

Messi celebrant el triomf del 
Barça a Wembley, al final del 

partit, amb els aficionats 
desplaçats. GLYN KIRK / AFP 

 

La jutge arxiva la investigació 
pel trasplantament d’Abidal

A més, la magistrada recalca que to-
ta la documentació mèdica que al seu 
dia va facilitar l’Hospital Clínic, i que la 
fiscalia qüestionava perquè hi faltava la 
còpia del passaport del donant, està en 
regla, segons les mateixes fonts. Segons 
l’escrit, la mateixa magistrada del Re-
gistre Civil que va autoritzar el tras-
plantament d’Abidal va comparèixer al 
jutjat i va comprovar que les suposades 
“contradiccions” en la documentació 
de què sospitava la fiscalia no eren ori-
ginals, sinó que obeïen a una fotocòpia 
“realitzada de manera defectuosa”. 

El ministeri públic va demanar 
l’examen mèdic del cosí d’Abidal per-
què considerava que aquesta prova se-
ria determinant per a la investigació, 
en la qual aprecia indicis dels delictes 
de tràfic d’òrgans i falsificació de docu-
ments. Al juliol, l’Organització Nacio-
nal de Trasplantaments va concloure 
que el trasplantament hepàtic de do-
nant viu a Abidal “es va realitzar 
d’acord amb la llei” i amb la bona pràc-
tica clínica, després de revisar “tots els 
passos del procés”. Amb tot, va anun-
ciar que si es reobria la causa s’hi per-
sonaria com a acusació particular. 
L’Hospital Clínic de Barcelona, on es 

va dur a terme el trasplantament, tam-
bé ha defensat que el procés es va prac-
ticar amb totes les garanties. 

En les escoltes policials a què va ser 
sotmès Rosell en el marc de la investi-
gació sobre blanqueig de capitals, per 
la qual està en presó preventiva per 
ordre de l’Audiència Nacional, l’ex-
president blaugrana parlava amb un 
interlocutor anomenat Juanjo, que 
comentava que “van comprar un fetge 
il·legal” a Éric Abidal quan el jugador 
va recaure del càncer. 

Sense indicis de delicte 
Després de rebre l’atestat amb les in-
tervencions telefòniques, la jutge va 
obrir una investigació i, d’ofici, va re-
querir a l’Hospital Clínic de Barcelona 
documentació relacionada amb el 
trasplantament i una comissió rogatò-
ria a França per aclarir les circumstàn-
cies de la donació del fetge per part 
d’un cosí del futbolista, que resideix en 
aquell país. Un cop rebuda la informa-
ció, la jutge va arxivar la investigació 
sobre el trasplantament perquè no hi 
veia indicis de delicte, una decisió a la 
qual el ministeri públic no es va oposar 
en aquell moment.e

La magistrada considera que no hi ha proves per reobrir el cas

La titular del jutjat d’instrucció núme-
ro 28 de Barcelona ha descartat reobrir 
la investigació que va arxivar en el seu 
dia sobre presumptes irregularitats en 
el trasplantament de fetge de l’exfut-
bolista francès Éric Abidal, tal com li 
sol·licitava la fiscalia. Després de de-
manar l’opinió a les parts, la jutge ha 
decidit donar per tancada la causa 
oberta pel trasplantament, sense acor-
dar la nova diligència que la fiscalia li 
proposava perquè se sotmetés a un 
examen mèdic el cosí de l’exfutbolis-
ta per comprovar si va ser el donant viu 
del fetge trasplantat. 

A l’escrit, la magistrada considera 
que no hi ha noves proves que justifi-
quin reobrir la investigació, que ella 
mateixa va arxivar el mes d’abril pas-
sat i que derivava d’unes converses in-
tervingudes a l’expresident del Barça, 
Sandro Rosell, en la causa per blan-
queig de capitals que instrueix contra 
ell l’Audiència Nacional, i que apunta-
ven a una suposada compra il·legal del 
fetge. 

A l’agost, la fiscalia va presentar un 
recurs a la jutge perquè reobrís el cas so-
bre el trasplantament a Abidal i dictés 
una ordre europea per sotmetre a un 
examen mèdic el cosí del futbolista in-
ternacional, per comprovar si va ser el 
donant del fetge que se li va trasplan-
tar l’any 2012. Tot i això, la magistrada 
raona que aquesta diligència no tindria 
èxit perquè a França la venda d’òrgans 
no constitueix delicte i això impediria la 
imputació del cosí d’Abidal, cosa indis-
pensable per obligar-lo a sotmetre’s a 
un examen mèdic. 

Documentació defectuosa 
A la interlocutòria, la jutge desestima 
el recurs presentat per la fiscalia per re-
obrir la causa “davant la falta d’indicis 
suficients” de delicte, perquè “es trac-
ta en tot cas de simples conjectures i 
sospites”. La magistrada adverteix 
també la fiscalia de la “impossibilitat” 
de portar a terme la diligència que pro-
posa per examinar el cosí d’Abidal, atès 
que al seu dia França ja va rebutjar la 
comissió rogatòria que el jutjat li va en-
viar perquè se li practiqués un reconei-
xement mèdic. 

BARCELONA
ARA

Éric Abidal, actual secretari tècnic del Barça. PERE VIRGILI
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l’ascensorprivat
La influència    

de les sèries

El judici dels pares 
de la Nadia mostra 
la influència de les 
sèries televisives. Di-
mecres, un defensor 
protestava quan pre-
guntava el fiscal i ahir 
van ser els testimonis 
els que van mostrar 
que segueixen les 
sèries d’advocats 
americans. Un va ju-
rar dir la veritat i tota 
la veritat quan no 
feia falta tanta con-
tundència i una altra 
per ratificar les seues 
afirmacions va afegir 
que “tinc testimonis”, 
provocant que el 
president de la sala li 
recordés que “el tes-
timoni és vostè”. Però 
als telefilms funciona 
sempre la tecnolo-
gia i a la vida real hi 
pot haver problemes 
com ahir amb una vi-
deoconferència amb 
Palma que generava 
problemes de so. Els 
va solucionar amb 
rapidesa i gràcia el 
funcionari que va de-
manar al senyor fiscal 
que “no se m’atansi 
tant al micro que 
s’acobla”. Li va fer cas 
i va funcionar.

Directora de la Bibli-
oteca de Lleida, que 
compleix 20 anys de 
tasca cultural després 
d’ocupar l’edifici de 
la Maternitat, que va 
tancar fa tres dècades.

Antònia Capdevila

Aquest exjugador de 
bàsquet és el director 
dels Special Olympics 
Catalunya, que ahir 
van arrancar a An-
dorra-la Seu amb una 
tasca encomiable.

Sergi Grimau

El Consell General 
del Poder Judicial té 
un nou despropòsit. 
Un jutge diu “filla 
de puta” i “bitxo” a 
una víctima de vi-
olència masclista.

Carlos Lesmes

L’expresident de Ca-
talunya Caixa, que és 
jutjat des d’ahir per 
administració des-
lleial, assegura que 
no es penedeix de la 
seua nefasta gestió.

Narcís Serra

La Seu i Andorra 

obren els seus Jocs

Els Jocs Special Olympics 
la Seu d’Urgell-Andorra 
la Vella 2018 es van po-
sar ahir en marxa amb 
una cerimònia en la 
qual van desfilar unes 
3.000 persones, inclosos 
els 1.500 atletes parti-
cipants, i l’encesa del 
peveter.

ISMA MONTFORT

Al poble només hi havia una 
balança, la dels Balek. Estava 
prohibit per llei tenir-ne una 
a casa des de feia tants anys 

que ningú ni es plantejava el perquè. La 
canalla anava a buscar bolets, herbes o 
llavors de rosella al bosc i ho portava a 
pesar al castell. Quan la balança s’atura-
va a la ratlla negra la senyora donava uns 
penics als nens i, si estava de bones, un 
caramel àcid de propina. El 1900 l’em-
perador va donar un títol nobiliari als 
Balek, que es van convertir en Balek von 
Bilgan i, per celebrar-ho, van regalar un 
paquet amb mig quart de quilo de cafè 
de Brasil per a cada família del poble. 
El xiquet va anar al castell a buscar el 
cafè que li tocava als de casa seua i el de 
tres veïns més. Es va quedar sol davant 
de la balança amb mig quilo de cafè i no 
se’n va estar. Estranyament, el plat no 
s’anivellava amb la pesa de mig quilo. Va 
treure’s una pedra que duia a la butxaca per si li calia 
fer anar la fona i tampoc no hi arribava. Després, una 
altra. I una tercera. En van caldre cinc per anivellar 
la balança. El nen va córrer amb les cinc pedretes a ca 
l’apotecari. Ell era l’únic autoritzat per tenir balança. 

I així va saber quin era el pes de la in-
justícia. Tones i tones d’abús que des de 
feia generacions suportaven els súbdits 
dels Balek. El conte de Heinrich Böll no 
acaba bé. Fa molts anys que el vaig llegir. 
El text és un record vague, però no la 
impotència que traspua. Al meu poble no 
hi havia nobles ni castell, però els amos 
de les mines dictaven les lleis. S’anava 
a preu fet. Tant carbó treies del canyó, 
tant cobraves. Vint-i-cinc cèntims per 
vagó a banda del sou base. La primave-
ra del 1963 es va trobar una veta molt 
bona i els vagons s’omplien més ràpid. 
L’alegria dura poc a casa del pobre. Els 
amos van decidir que mentre es treba-
llés en aquell túnel es cobraria menys. 
El pes de les 5 pedretes de Böll aixafant 
qualsevol esperança. Els miners s’hi van 
negar en rodó. En arribar l’hivern, quan 
hi havia més demanda de lignit, molts 
pagesos amb poca terra es llogaven a la 

mina. Aquell any se’ls oferien unes altres condicions. 
Misèria a dos velocitats. Un dia van  decidir no sortir 
de la mina fins que tothom cobrés igual. Va arribar un 
exèrcit de guàrdies civils, però la vaga va tirar enda-
vant i el mig quilo de cafè va tornar a pesar mig quilo.

La balança dels Balek

Es parla de la llei 

com si Moisès fos a 

punt de baixar de 

la muntanya amb 

la paraula de Déu 

gravada a la pedra 
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Els animalistes alerten
que els bous amb foc es
disparen a l’Ebre

TARRAGONA!L’entitat animalista
AnimaNaturalis va denunciar ahir
que els bous embolats (de foc) s’han
disparat aquest estiu a les festes
taurines de les Terres de l’Ebre. Els
animalistes asseguren que aquesta
temporada s’han celebrat 138 bous
embolats, una de lesmodalitats més
polèmiques, un 10%més que fa un
any. L’increment coincideix amb un
dels cursos de correbousmés tran-
quils dels últims anys, sense inci-
dents entre els taurins i els antitau-
rins. “El reglament ésmassa lax, cal
revisar-lo”, diu Aïda Gascón, directo-
ra d’AnimaNaturalis. /EsteveGiralt

Badalona garanteix el
subministrament d’aigua
a qui no la pugui pagar

BADALONA!L’Ajuntament i Aigües
de Barcelona han signat un protocol
per garantir el subministrament
d’aigua a qui, per falta de recursos,
no la pugui pagar. La companyia
disposa d’un fons de solidaritat per
ajudar a famílies amb dificultats, del
qual ja s’han beneficiat 24.000 nuclis
en situació de vulnerabilitat, una
iniciativa que ha suposat una inver-
sió superior als 10milions d’euros.
A Badalona s’han atorgat més de
2.200 ajuts, amb un cost proper al
milió d’euros. L’alcalde, Àlex Pastor,
s’ha estranyat que aquest protocol no
s’hagués firmat abans. / Fede Cedó

SPECIAL OLYMPICS

Andorra va acollir ahir la inauguració dels Special Olympics

Comença la festa de l’esport inclusiu
ANDORRA!Ahiresvacelebrar l’acte inaugu-
raldels jocsSpecialOlympics2018, enquèvan
desfilarels 1.600esportistesqueparticiparan
enaquestesdeveniment , 200mésque l’edició
passada.La inauguració, sotael lemaMillor és
quiho intenta, vaoferirunemocionantespec-
taclemarcatper lamúsica.ElsSpecialOlym-
pics són la festaesportivacatalanaquese
celebradesdel 1988cadaquatreanys i en la
qualparticipenatletesambdiscapacitat in-
tel·lectual en14modalitatsdiferents, ambel
futbol sala i lanataciócomlesduesdisciplines
ambméscompetidors.Aquesta 11aedicióes

disputaràentre laSeud’Urgell iAndorra la
Vella finsdiumenge.D’aquests 1.600partici-
pants, lamajoriacatalans, 120provenend’una
quinzenadepaïsos, comaraBèlgica, Itàlia, el
Marroco l’Índia.ComentotselsJocsOlím-
pics,nohipodia faltar la torxa,queahirva
arribaraAndorradesprésderecórrerdife-
rentsciutatscatalanes sortintdeBarcelona.
El símboldelsJocsvaserportatper figures
destacades, comsorLucíaCaram,els compo-
nentsdelgrupElsCatarres idiferentsespor-
tistesambdiscapacitat intel·lectualqueparti-
ciparanen lacompetició. /Redacció

Polèmica per un nou
cotxe de fotomultes
que circula d’incògnit

MATARÓ!El grupmunicipal del PP
a l’Ajuntament deMataró s’ha fet
ressòd’unapolèmica ciutadana amb
el serveimòbil d’identificació de
vehicles, un cotxe ambuna càmera al
sostre que circula per la ciutat cap-
tant les infraccions. El vehicle fins
ara anava clarament identificat amb
el logotip de l’Ajuntament, peròúlti-
mament circula sensedistintius, per
la qual cosa ja l’hanqualificat de
“cotxe fantasma”. El govern justifica
que es tracta d’unamesuraprovisio-
nal perquè el vehicle logotipat estava
espatllat, però l’oposició apunta auna
estratègia de recaptació. / FedeCedó

Adif obre una nova
oficina d’atenció al
ciutadà

BARCELONA !AdifAltaVelocitatha
posatenserveiunanovaOficina
d’AtencióalCiutadà (OFAC)aBarce-
lonaper informarde lesobresde
construccióde les tresnoves sortides
d’emergènciadel túnelde l’AVE
Sants-LaSagrera ide lesafectacionsa
lamobilitat. Segonsha informatAdif,
ja s’estanexecutant les feinesde les
sortides situadesen laconfluència
delscarrersMallorca i Independència
iMallorca iNàpols, i s’estàplanificant
laques’instal·laràals carrersProven-
ça iUrgell.L’oficina téunasuperfície
d’uns50metresquadrats i està situada
alnúmero517del carrerAragó. /Efe

BATEC
CIUTADÀ
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El 40% de les granges d’Osona 
no tenen les mesures mínimes 
per evitar la pesta porcina
Experts, reunits aquest dijous a Vic, alerten del risc que la pesta africana pugui arribar a Catalunya

(Pàgina 6) Agents de la Unitat de Blanqueig de Capital i Delictes Socioeconòmics, a la fàbrica del polígon La Coromina

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dimecres l’empre-
sari manlleuenc Miquel 
Altimiras, la seva dona i dos 

germans com a presumptes 
autors d’almenys una desena 
de delictes econòmics. Es 
tracta d’una operació a càrrec 

de la Unitat de Blanqueig de 
Capital i Delictes Socioeco-
nòmics. Després d’estar dues 
nits a les dependències poli-

cials està previst que passin 
a disposició judicial aquest 
divendres. El cas continua 
sota secret de sumari.

Detingut un empresari de Manlleu i la seva família

La UE Vic 
destitueix  
els dos entrenadors 
pels mals resultats i 
fitxa Albert Cámara

(Pàgina 34)
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(Pàgines 2 a 4)

Manlleu acull la 

Fira del Porc i 

la Cervesa amb 

una cinquantena 

d’expositors

(Pàgina 42)

Vic deixa escapar 
600.000 euros de 
la Loteria perquè 
ningú va comprar 
els números

(Pàgina 17)

Unió de Pagesos 
investiga si el 
bisbat de Vic 
s’ha apropiat de 
patrimoni a Osona

(Pàgina 5)

Manlleu inicia les obres de la passera 
Ha costat, però finalment aquesta setmana han començat les 
obres de la passera sobre el Ter a Manlleu. Si la meteorologia 
ho permet, hauria d’estar acabada abans de finals d’any.

(Pàgina 9)
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Els últims vestigis del Fox de Seva

L’edifici que havia acollit la mítica discoteca Fox Trot, a Seva, 
està en venda, com a sòl industrial, 18 anys després de tancar. 
L’immoble, víctima de les bretolades, resta en estat d’abandó.

(Pàgines 40 i 41)
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Una vuitantena 

d’esportistes 

d’Osona i el 

Ripollès, als 

Special Olympics

(Pàgina 35)



MANRESA FILM COMISSION
Coordinadora de rodatges a la ciutat. Fer de Manresa una ciu-
tat que pugui ser atractiva per al cinema i la publicitat és una de
les tasques de la Manresa Film Comission, que ha estat l’enllaç
perquè el film Hache,per a Netflix, es rodi a la capital del Bages. 

Inés Arrimadas ensenya la bandera
espanyola des de la tribuna del Par-
lament com si acabés de treure-la
d’un amagatall secret, com una des-

coberta, i l’ensenya com qui exhibeix una
mostra de tela per lloar-ne les virtuts:
miri, miri, quins colors més lluents i qui-
na textura més suau, no fa arrugues i no té
costures que encetin la pell. 

Però el cert és que els diputats la veuen
tot el dia, aquesta bandera, al costat de la
catalana, presidint totes les sessions dar-
rere de la Mesa. No poden alçar la vista
sense que els penetri per la nineta fins a
la retina. Miquel Iceta ho va fer notar, per

demostrar com era d’estrafolària la gesti-
culació d’Arrimadas, però les fotos de
portada de tres dels quatre diaris de Ma-
drid que dicten l'ordre del dia polític no
paren esment en aquest matís del socia-
lista. La líder de Ciutadans a Catalunya
envia el missatge i a Madrid el rematen a
porteria: a Catalunya cal ensenyar amb
vehemència la rojigualda perquè els in-
dependentistes l'amaguen.

Només qui no s’hi fixa deixa d’adonar-
se que a Catalunya hi ha rojigualdas per
tot arreu. N’hi ha a les dependències de
la Generalitat, començant per la plaça de
Sant Jaume i continuant per les conselle-

ries i les delegacions. A les façanes dels
ajuntaments, sota amenaça de multa o
inhabilitació. A finestres i balcons de resi-
dents constitucionalistes. A les manifes-
tacions dels contraris a la república cata-
lana. En canvi, no hi ha les senyeres ofi-
cials amb les quatre barres en moltes de-
pendències estatals, especialment en ca-
sernes i comissaries. 

Ciutadans s'inventa una ocultació fal-
sa, una persecució que no existeix més
enllà de quatre hiperventilats simètrics
als hiperventilats de l'espanyolisme
agressiu i encaputxat. ¡Si el 27 de setem-
bre es va proclamar la independència
sense arriar l'ensenya espanyola ni del
Palau de la Generalitat ni del Parlament!

Inés Arrimadas juga amb foc per gua-
nyar vots espanyols. Llança un missatge
incendiari. Vol provocar una reacció in-
flamada de l'opinió espanyola, que exi-
geixi als governants mà dura contra la su-
posada dictadura dels «comandos sepa-
ratistas». L'independentisme ha comès
errors, des de les institucions i des del ca-
rrer, i alguns eixelebrats li estan fent més
mal que bé, però el que pot incendiar Ca-
talunya és justament una reacció forami-
dada de l'Estat en resposta a una amena-
ça inexistent. Arrimadas busca la profecia
autocomplerta, però el preu d'aquesta
victòria serà un territori calcinat.

Opinió
LA TALAIA

LÍMITS A BERGA

M ontse Venturós va ser inhabilitada ahir i va ser destituï-
da com a alcaldessa de Berga, amb el temps just per
complir la pena i presentar-se a les pròximes eleccions
municipals. Venturós arriba així al final d’un procés en

el qual ha fet mans i mànigues per protestar contra el processament i
la condemna, primer en negar-se a anar a declarar i després amb
tota mena de gesticulacions. Al final, però, els límits de la desobe-
diència s’imposen implacables. Per molt que la CUP prediqui ence-
sament a Barcelona la desobediència a ultrança (que, generalment,
haurien de cometre altres), a l’hora de la veritat la força administrati-
va no deixa escapatòria tret que hom estigui disposat a arruïnar-se la
vida. Que un ajuntament no pugui decidir en un vot democràtic po-
sar a la seva façana un símbol com l’estelada, i que una alcaldessa
pugui ser inhabilitada per sostenir aquesta decisió, és ben segur una
mostra dels límits de la democràcia espanyola. Però els fets són els
fets, i negar-los i pretendre que és possible saltar-se’ls només con-
dueix a la confusió i no ajuda gens a modificar la realitat.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

ACCIÓ INCENDIÀRIA
El que pot encendre Catalunya és la resposta foramidada de l'Estat a una amenaça inexistent.
Arrimadas busca la profecia autocomplerta, però el preu de la victòria serà un territori calcinat
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ESTRELLA

LA SEU D’URGELL
La ciutat, juntament amb Andorra la Vella, acull els Special Olym-
pics, una cita esportiva que aposta per un tarannà integrador i en
el marc de la qual la ciutat acollirà 700 esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual de Catalunya, l’Estat espanyol i altres països.

ESTRELLA ESTRELLA

Regió7 DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2018 21

GRUP LLOBET
El grup bagenc de distribució posa en oferta una cinquantena de
llocs de treball de cara a la temporada de Nadal per donar servei a
les seves diferents empreses. El grup està experimentant un nota-
ble creixement i amplia el seu ventall de negocis.
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Els del Ripollès van sortir del taller de la Fundació MAP al polígon dels Pintors

JO
R
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I 
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L’expedició d’Osona, a punt de marxar, a l’estació d’autobusos de Vic

Els millors per intentar-ho
Una vuitantena d’esportistes de Sant Tomàs i la Fundació MAP participen als Jocs Special Olympics

Vic/Ripoll

Esther Rovira

Quatre anys es fan llargs 
i s’esperaven amb ganes. 
Aquest cap de setmana tor-
nen els Jocs Special Olym-
pics, un dels esdeveniments 
d’àmbit internacional més 
importants per als espor-
tistes amb discapacitat 
intel·lectual de Catalunya 
i Andorra, altres punts de 
l’Estat espanyol i països de 
tot el món. Osona i el Ripo-
llès hi seran presents en 
aquesta edició que es disputa 
a Andorra i la Seu d’Urgell 
amb una vuitantena d’es-
portistes de Sant Tomàs i la 
Fundació MAP, que aquest 
dijous al matí van sortir de 
Vic i Ripoll en direcció a 
Andorra per participar-hi 
fins diumenge. 

Els primers de pujar a l’au-
tocar a quarts de 9 del matí 
van ser els osonencs. L’expe-
dició la integren 47 persones 
vinculades al servei de lleure 

i esport Club CAR. Competi-
ran en bàdminton, bàsquet, 
futbol, hoquei interior, nata-
ció i petanca. En el cas del 
bàsquet hi participarà l’equip 
del Club CAR-Club Bàsquet 
Vic; en futbol ho faran els 
equips del Club CAR-AEC 
Manlleu i el Club CAR-UE 
Tona, i en hoquei interior hi 
prendrà part l’equip del Club 
CAR-Club Patí Voltregà. A 
la delegació l’acompanyaran 
10 monitors entrenadors, 
dels quals dues persones són 
voluntàries europees que van 
fer una estada a Sant Tomàs 
el curs passat i que han tor-
nat expressament pels jocs. 
“Els esportistes tenen molta 
il·lusió. La majoria són grans 
i ja hi han participat altres 
vegades. Tenen sobretot 
ganes de competir però tam-
bé de desfilar en la inaugu-
ració”, explica Jordi Tió, un 
dels coordinadors del Club 
CAR. “Donem importància 
a l’esport i hem estat entre-
nant, però també en donem a 

la convivència i a les aventu-
res que viurem durant qua-
tre dies. Volem que visquin 
l’experiència i que tinguin la 
medalla de participació, no 
cal que sigui la d’or”, afegeix. 

Poc després que la d’Oso-
na, a les 9 del matí d’aquest 
dijous, sortia des de Ripoll 

amb la mateixa il·lusió l’ex-
pedició ripollesa de la Funda-
ció MAP. Aquesta la formen 
7 entrenadors i 33 esportis-
tes, alguns dels quals dels 
dos equips de futbol MAP 
Abadessenc, el blanc i el 
negre, i la resta competiran 
en natació i petanca. Jordi 
Solanellas, un dels entrena-

dors, destaca que als espor-
tistes els agrada molt “la idea 
d’estar quatre dies amb la 
seva família esportiva”. En el 
cas de la Fundació MAP, la 
majoria d’usuaris ja són vete-
rans en uns jocs però també 
n’hi ha que s’hi estrenen. 
“Nosaltres ja juguem una lli-
ga de Girona i coneixen molt 
els rivals. Els jocs els van 
bé per conèixer gent nova 
i involucrar-se més perquè 
han de donar més de si. Sem-
pre tenim tres objectius: fer 
esport per tenir més qualitat 
de vida, compartir i compe-
tir, i aprendre a guanyar en 
sentit positiu per tenir ganes 
d’anar a buscar un objectiu”, 
detalla. 

En el transcurs dels jocs 
a més de les competicions 
esportives –on les dues 
entitats dediquen una part 
de l’estada a animar els com-
panys de club que competei-
xen en disciplines diferents a 
la seva– hi haurà altres esde-
veniments importants on 

seran presents com el recor-
regut de la torxa olímpica, 
l’acte inaugural i el de clo-
enda, la Fira dels Jocs o l’ex-
hibició del programa Young 
Athletes. Ho faran com una 
petita part dels 1.500 espor-
tistes que hi competiran 
enguany acompanyats per 
400 tècnics, mentre que unes 
700 persones integren l’orga-
nització i els voluntaris. La 
iniciativa té per objectiu el 
foment de la pràctica de l’es-
port i d’altres activitats de 
lleure entre les persones amb 
discapacitat intel·lectual, 
com a via de desenvolupa-
ment personal i d’integració 
social. El lema d’aquesta 
edició és “El millor és qui ho 
intenta”, per ensenyar als 
esportistes a lluitar contra 
el “no puc” com a motor per 
avançar cap a l’èxit. Per això, 
tan sols per haver-hi arribat 
i per tot el treball que han 
realitzat per poder-hi ser, ja 
són els millors esportistes de 
casa nostra.

Marina Carrasco 
participa al Boxam 
Internacional

Castelló de la Plana La 
boxejadora del Hook School 
Club Boxa Manlleu i inte-
grant de la selecció espanyo-
la Maria Carrasco va parti-
cipar aquest cap de setmana 
al Boxam Internacional. Era 
una cita històrica de la boxa 
femenina estatal perquè per 
primera vegada a la competi-
ció s’organitzava en territori 
espanyol i s’hi van reunir 
representants de diferents 
països. Carrasco no va poder 
arribar a la final, ja que va 
quedar eliminada dissabte 
en les semifinals en perdre 
el seu combat contra l’aus-
traliana Kristy Harris, en la 
categoria de 51 a 54kg. 

Podi de Jordi 
Gamito a l’Ultra 
Pirineu

Bagà L’atleta establert a 
la Vall de Camprodon Jordi 
Gamito (Compressport) va 
ser tercer a la Salomon Ultra 
Pirineu. Gamito va creuar la 
línia de meta amb un temps 
de 13:01:23, a més de 25 
minuts del guanyador, Jessed 
Hernández. A la marató, la 
torellonenca Gemma Tuneu 
(Àgil Fisioteràpia) va aca-
bar al lloc 19. En el cas de la 
Mitja Pirineu, van destacar 
els santjoanins David Rovi-
ra (Team Cos 360) i Anna 
Capdevila (Esportiu Ripoll), 
que van ser onzè i tretzena, i a 
la Nit Pirineu, el torellonenc 
Eloi Miquel (Cames de Fus-
ta), que va ocupar el lloc 13.

Bons resultats 
en triatló del CN 
Vic-ETB

Santa Susanna El passat va 
ser un cap de setmana intens 
per a l’equip de triatló del 
CN Vic-ETB amb dues com-
peticions: el Triatló esprint 
de Santa Susanna i el Sailfish 
Costa Brava d’Empuriabrava. 
Al triatló de Santa Susanna 
va destacar Arnau Bellapart, 
que va aconseguir el segon 
lloc del seu grup d’edat, el 
V1. D’altra banda, a Empu-
riabrava es van fer diferents 
proves (aquatló, triatló 
olímpic i triatló de mitja dis-
tància) amb participació de 
triatletes del club vigatà i va 
destacar entre ells la victòria 
absoluta de Martí Quer a la 
prova d’aquatló.

Gerard Corral 
s’endú el campionat 
de ‘slot’ de velocitat

Vic Quan encara falta una 
prova per disputar-se del 18è 
Campionat d’Osona de slot 
de velocitat, Gerard Corral, 
de Roda de Ter, ja s’ha pro-
clamat campió matemàtic de 
la competició. En la cinquena 
prova Porsche 991 Cup dis-
putada divendres, Corral va 
ser primer amb 183,55 voltes. 
La segona posició va ser per 
a Lluís Sánchez, de Balenyà, 
amb 181,75 voltes, i la ter-
cera, per al centellenc Xevi 
Gurt, amb 180,30 voltes. El 
torellonenc Josep Bardolet va 
ocupar el quart lloc (179,74 
voltes) i Ramon Forcada, de 
les Masies de Voltregà, el 
cinquè (177,95 voltes).

Sisè lloc de Joan 
Parés a la No 
Limits Barcelona

Barcelona El pilot de Seva 
Joan Parés (Ford Kuga 
ST-Line) va participar dis-
sabte passat a la No Limits 
Barcelona, prova inclusiva 
d’estratègia, pensada per a 
vehicles adaptats i ecològics. 
Amb el Moll de Marina com 
a epicentre, la competició 
va tenir un recorregut per 
bona part del nucli urbà de la 
ciutat comtal. Parés va tenir 
com a copilot Gabriel Esono 
i junts van acabar en sisena 
posició amb un total de 782 
punts, 10 més que la parella 
formada per Montse Font 
i Teresa Nuevo (Mercedes 
Classe B), que en van ser les 
guanyadores. 

47 esportistes 
osonencs i 33 de 

ripollesos van 
marxar aquest 

dijous



https://www.msn.com/es-es/deportes/futbol/juegos-special-olympics-2018-llega-el-acontecimiento-del-deporte-inclusivo/ar-BBNXQ6x

Sección: Deportes
05/10/2018

Juegos Special Olympics 2018: Llega el
acontecimiento del deporte inclusivo

Europa Espanya Espanyol

Ayer se celebró el acto inaugural de los juegos Special Olympics 2018 , en el que desfilaron los
1.600 deportistas que participarán, 200 más que en la edición pasada. La inauguración, bajo el
lema " Millor és qui ho intenta " ("mejor es quien lo intenta", en castellano), ofreció un emocionante
espectáculo marcado por la música.

© Image LaVanguardia.com

Special Olympici

Special Olympics es el acontecimiento deportivo catalán que se celebra desde 1988 cada cuatro
años y en el que participan atletas con discapacidad intelectual en 14 modalidades distintas,
siendo el fútbol sala y la natación las dos disciplinas con más competidores.

Esta 11.ª edición se disputará entre La Seu d'Urgell y Andorra la Vella hasta el domingo. De estos
1.600 participantes, la mayoría catalanes, 120 provienen de una quincena de países, como
Bélgica, Italia, Marruecos o India.

Como en todos los juegos olímpicos no podía faltar la antorcha, y esta llegó ayer a Andorra
después de recorrer diferentes ciudades catalanas saliendo de Barcelona. El símbolo de los
juegos fue portado por figuras destacadas como sor Lucía Caram, los componentes del grupo Els
Catarres y diferentes deportistas con discapacidad intelectual que participarán en la competición.



http://www.balaguer.tv/inauguracio-special-olympics-club-esportiu-estel/

Sección: Actualidad / Última Hora - Regional
05/10/2018

Inauguració dels Special Olympics amb la
participació del Club Esportiu l'Estel de Balaguer

Europa Espanya Català

El Poliesportiu d'Andorra es va omplir aquest dijous a la tarda per inaugurar els jocs Special
Olympics, sumant més de 2.700 persones: 1.500 esportistes i 1.200 persones de públic han donat
la benvinguda a l'esdeveniment que celebra a partir d'avui a la Seu d'Urgell i Andorra i on hi
participaran 24 esportistes del Club Esportiu l'Estel de Balaguer en 4 disciplines diferents.

La festa de l'esport inclusiu va comptar amb les actuacions dels artistes Elena Gadel, Beth, Gisela
-que va representar Andorra al festival d'Eurovisió de 2008 i que ha interpretat un fragment de 'La
Bella i la Bèstia' al costat de Josep Fadó-, Jofre Bardagí i Mónica Green, entre uns altres.

L'acte va servir també per homenatjar Francesc Martínez de Foix, que va ser president la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (Acell) i vicepresident
de Special Olympics Catalunya.

Informa : Redacció
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CARLOS MOYÁ. Entr. de Rafa Nadal

“Nadal no es pot
permetre el luxe de
tornar (després de
la seva lesió al
genoll) al 50 per
cent”

“Salvant les
diferències,
Cambage és la
Messi d’Austràlia”

“Dembélé té marge
de progressió en un
equip en què té
molta competència”

D. DESCHAMPS. Seleccionador francèsLAIA PALAU. Jugadora de l’Uni Girona SEBASTIAN VETTEL. Pilot de Ferrari

“Vaig gaudir en la
lluita roda a roda
amb Hamilton,
encara que no tant
com ell”

AMOS
DELS
SEUS
SILENCIS

‘In the name of GOAT’
a quinze anys que tinc una cita, set-
manal, amb Messi. I no falla mai. Pe-
rò el més curiós és que, en el fons, ell

no sap que hem quedat. I tot i això, sempre és
puntual.” És una de les millors definicions que
he sentit mai sobre el 10 del Barça i el que re-
presenta per a la culerada. La versió ofensiva i
catalana del “Messi és Maradona a cada partit”.

Contra el Tottenham, el capità del Barça,
puntual a la seva cita, com sempre, va tornar a
meravellar el món futbolístic. Exhibició me-
morable en un escenari al·legòric per al barce-
lonisme. Wembley. Per rauxa, intensitat i lide-
ratge, el partit de Messi a Londres és un missat-
ge que sacseja el club, ciutat i continent. “Poca
broma, que aquest any la vull”, és la conclusió
lògica de la seva actuació. I no ens equivoquem.
Com va dir Rakitic, company de selecció del
The Best Luka Modric, en el món del futbol tot-
hom té clar qui és el millor. El fet diferencial.
L’element imparable. Perquè en això va esde-
venir l’actuació de Messi a Londres, en un tor-
rent emocional i desacomplexat, amb i sense
pilota, resumit en la imatge del seu primer gol,
el tercer del Barça. Després de dues pilotes al
pal, Messi encara l’acció que pot tancar el par-
tit només amb l’interior del peu, l’acompanya.
Altre cop al raconet maleït, que li girava l’es-
quena. A baix a la dreta de Lloris. Fregant el
pal, cap a dins. Que sapigueu que, per a un ob-
sés de la competitivitat, del rendiment, nor-
malment un gest com aquest vol dir només
una cosa: “Jo no me’n vaig d’aquí fins que m’en-
tri.” “No penso parar fins que guanyem la

“F

OBSERVATORI

Champions”, seria la versió superlativa.
Mauricio Pochettino, el tècnic del Totten-

ham i ex de l’Espanyol, eternament pretès pel
Madrid, deia que seria tan estrany que ell fitxés
pel Barça com que Messi ho fes per l’Espanyol.
Amb el 2-4, Messi va desfer aquesta comparati-
va entre el millor jugador de la història i un en-
trenador que no ha guanyat mai cap títol.

Valverde va tocar la tecla precisa. Arthur va
rendir com calia. Però Messi es va erigir en el
guia. Com ho està sent des de principi de tem-
porada davant dels micròfons. On, una vegada
i una altra, ens recorda quina és la seva obses-
sió i, per extensió, la de tot el vestidor. Per això,
el missatge de dimecres té més força que mai.
Per qui ho diu, per on ho diu, davant de qui i
com ho fa. Ell sol va situar de nou el Barça en
l’autoestima necessària per aconseguir el que
es proposi. Sense faltar a la seva cita. Paraula
del deu.

Messi, la divinitat blaugrana ■ MIQUEL LISO

Però Messi
es va erigir
en el guia.
Com ho està
sent des de
principi de
temporada
davant dels
micròfons

Ramon Salmurri PERIODISTA

Les efemèrides esportives del dia les trobareu a
www.lesportiudecatalunya.cat i @lesportiucat

AVUI FA...

PUGEN I BAIXEN

Els Special Olympics
que es disputaran a
Andorra i la Seu d’Ur-
gell ja estan en marxa,
després de la cerimò-
nia inaugural que es
va fer ahir.

JIANJIAHE WANG

▲
MESSI

El jutjat d’instrucció
número 28 de Barcelo-
na descarta reobrir la
investigació del tras-
plantament de fetge
d’Abidal, malgrat la
petició de la fiscalia.

▲

El blaugrana acapara
elogis d’arreu del món
després de l’exhibició
que va fer a Wembley,
que el referma, mal-
grat els premis, com el
millor del món.

POLIESPORTIU

▲
ÉRIC ABIDAL

La nedadora xinesa de
16 anys va millorar el
rècord mundial dels
400 m lliure en pisci-
na curta que tenia Mi-
reia Belmonte des de
l’any 2013.

NATACIÓFUTBOL
SPECIAL OLYMPICS

FUTBOL

▲

Messi, el millor,
aquí i arreu del
món

essi és el millor jugador de
futbol del món. Diguin el que
diguin els premis individuals

que atorga la FIFA, la UEFA o les revis-
tes especialitzades. Dimecres ho va tor-
nar a demostrar en un dels grans esce-
naris del futbol mundial, l’estadi de
Wembley, amb una exhibició en què va
fer de tot. Hi ha moltes classes de futbo-
listes, però pocs que siguin capaços de
fer tantes coses tan superlativament bé
com Messi. Dimecres el Tottenham va
patir una de les millors versions de Mes-
si de sempre. I en un partit de Cham-
pions, quan el món del futbol mirava
amb ulls escèptics el Barça i el seu líder
després del mal joc i els mals resultats
dels últims partits. I Messi va jugar i va
fer jugar, va marcar i va córrer, potser
com mai havia corregut. I l’endemà tota
aquesta exhibició de recursos va tenir
premi amb una allau d’elogis a l’argentí.
L’entrada d’Arthur a l’equip va ajudar a
veure un Barça millor, i l’ara capità
Messi va tornar a deixar clar que té la
Champions entre cella i cella. I els que
van deixar l’argentí cinquè en el The
Best i els que han d’atorgar la Pilota
d’Or, potser s’estan preguntant a hores
d’ara si tenen sentit aquests premis
quan hi ha un número 1 indiscutible en
el futbol. El millor, the best, el mejor, le
meilleur, das Beste, o melhor, het beste,
il migliore. Messi, simplement.
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https://www.ara.ad/videos/Poliesportiu-Andorra-Special-Olympics-Urgell_3_2100419950.html

Sección: Multimedia / Música / Vídeo
05/10/2018

El Poliesportiu d'Andorra vibra amb la inauguració
dels Special Olympics Andorra - La Seu d'Urgell

Europa Andorra Català



http://diarideladiscapacitat.cat/torna-a-barcelona-una-nova-edicio-del-projecte-teatro-accesible-amb-lobra-e-v-a-al-teatre-romea/

Sección: Cultura - Discapacitados
05/10/2018

Torna a Barcelona una nova edició del projecte
Teatro Accesible amb l'obra E.V.A al Teatre Romea

Europa Espanya Català

[ 5 d'octubre de 2018 ] Torna a Barcelona una nova edició del projecte Teatro Accesible amb l'obra
"E.V.A" al Teatre Romea Cultura

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial
de la Salut Mental Inclusió

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat



http://bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2018/10080-inauguracio-dels-jocs-special-olympics-a-andorra-la-vella

Sección: Cristianismo
05/10/2018

Inauguració dels Jocs Special Olympics a Andorra
la Vella

Europa Espanya Català

El dijous dia 4 d'octubre es van inaugurar els jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la
Vella 2018, en una cerimònia que va presidir l'Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Mons.
Joan-Enric Vives i que es va dur a terme al Pavelló poliesportiu d'Andorra. L'acte es va iniciar a les
18:30 de la tarda , una vegada havien arribat les autoritats. Mons. Vives - que anava acompanyat
del Representant del Coprincep, Mons. Josep M. Mauri- va ser rebut a la porta del mateix Pavelló
per la Cònsol Major d'Andorra la Vella, Hble. Sra. Conxita Marsol; el Cap de Govern d'Andorra,
M.I. Antoni Martí i l'Alcalde de La Seu d'Urgell, Il.lm Sr. Albert Batalla, i posteriorment va poder
saludar els presidents dels Special Olympics a Catalunya, Sr. Sergi Grimau i Andorra, Sr. Àlex
Terés i de la Fundació ACELL, Sra. Marina Gómez.

Després que les autoritats, representants de les diverses institucions i organitzacions ja van ser
acomodades a la llotja, es va iniciar un espectacle que va combinar actuacions musicals, les
desfilades dels esportistes participants i dels voluntaris, i la presentació de les mascotes de
l'esdeveniment, a més d'exhibicions esportives acrobàtiques que van aixecar expectació. Es va
hissar la bandera Special Olympics i encendre el peveter; i després dels parlaments de les
autoritats, Mons. Vives va declarar inaugurats els jocs Special Olympics en la seva onzena edició,
la del 2018. Aquesta edició va dur com a lema "Millor és qui ho intenta".

Tots els parlaments van posar en relleu l'esforç i la voluntat de superació dels atletes participants i
els van felicitar per les ganes de formar part d'aquesta gran família esportiva.

En aquesta edició hi participen 1.500 atletes en diverses disciplines, que s'han traslladat des de
diferents punts del món per participar en l'esdeveniment esportiu: des d'Alemanya a l'Índia, de
Suècia a Itàlia o Espanya, que va tenir participants de totes les regions i comunitats autònomes i
també de ciutats representatives com Madrid i Barcelona. També les ciutats acollidores, La Seu
d'Urgell i Andorra la Vella van tenir representació.

El Pavelló es va omplir de gom a gom: unes 3.000 persones van participar en l'esdeveniment,
entre atletes, familiars i públic, que va omplir des de bon principi tota l'àrea disponible.



https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/juegos-special-olympics-llega-el-acontecimiento-del-deporte-inclusivo/ar-BBNXLqu

Sección: Prensa / Periodismo
05/10/2018

Juegos Special Olympics: Llega el acontecimiento
del deporte inclusivo

Amèrica del Nord EUA Espanyol

Ayer se celebró el acto inaugural de los juegos Special Olympics 2018 , en el que desfilaron los
1.600 deportistas que participarán, 200 más que en la edición pasada. La inauguración, bajo el
lema " Millor és qui ho intenta " ("mejor es quien lo intenta", en castellano), ofreció un emocionante
espectáculo marcado por la música.

Special Olympics es el acontecimiento deportivo catalán que se celebra desde 1988 cada cuatro
años y en el que participan atletas con discapacidad intelectual en 14 modalidades distintas,
siendo el fútbol sala y la natación las dos disciplinas con más competidores.

1.600 participantes

Esta 11.ª edición se disputará entre La Seu d'Urgell y Andorra la Vella hasta el domingo. De estos
1.600 participantes, la mayoría catalanes, 120 provienen de una quincena de países, como
Bélgica, Italia, Marruecos o India.

Como en todos los juegos olímpicos no podía faltar la antorcha, y esta llegó ayer a Andorra
después de recorrer diferentes ciudades catalanas saliendo de Barcelona. El símbolo de los
juegos fue portado por figuras destacadas como sor Lucía Caram, los componentes del grupo Els
Catarres y diferentes deportistas con discapacidad intelectual que participarán en la competición.



http://www.andorradifusio.ad/programes/jocs-special-olympics/cerimonia-inauguracio-jocs-special-olympics

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
05/10/2018

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català

Cerimònia d'inauguracio dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell - Andorra la Vella.

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 1part

Cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell - Andorra la Vella des del
poliesportiu d'Andorra. Actuacions musicals i moments molt emotius amb la desfilada de les
banderes de tots els països participants i els parlaments del president d'Special Olympics
Catalunya, Sergi Grimau, el president d'Special Olympics Andorra, Àlex Terés, i la presidenta
d'ACELL, Marina Gómez.

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 2part

Segona part de la cerimònia d'inaguració dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell - Andorra la
Vella amb la presentació de les mascotes, més actuacions musicals, l'arribada de la torxa i
l'encesa del peveter, amb la presència de l'ex-tennista professional, Sergi Bruguera. Parlaments
de l'acalde de la Seu, Albert Batalla, el secretari general d'Esport de la Generalitat de Catalunya,
Gerard Figueres, la cònsol major, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Antoni Martí.
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Los animalistas denuncian
que los ‘bous’ con fuego
se disparan en elEbro

TARRAGONA!La entidad animalista
AnimaNaturalis denunció ayer que
los bous embolados (de fuego) se han
disparado este verano en las fiestas
taurinas de lasTerres de l’Ebre. Los
animalistas aseguran que sehan
celebrado esta temporada 138 bous
embolados, un 10%más quehace un
año. El incremento coincide conuno
de los cursos de correbousmás tran-
quilos de los últimos años, sin inci-
dentes entre los taurinos y los anti-
taurinos en las plazas. “El reglamento
es demasiado laxo, hay que revisar-
lo”, pideAïdaGascón, directora de
AnimaNaturalis. /EsteveGiralt

Badalona garantiza el
suministro de agua a
quien no pueda pagar

BADALONA!ElAyuntamientoyAigües
deBarcelonahan firmadounprotocolo
paragarantizarel suministrodeaguaa
quien,por faltaderecursos,no lapueda
pagar.Lacompañíadisponedeun
fondodesolidaridadparaayudara
familiascondificultadesdelquesehan
beneficiadoya24.000núcleosensitua-
cióndevulnerabilidad,una iniciativa
quehasupuestouna inversiónsuperior
a los 10millonesdeeuros.EnBadalona,
sehanotorgadomásde2.200ayudas,
conuncostepróximoalmillónde
euros.El alcalde,ÀlexPastor, seha
extrañadodequeesteprotocolonose
hubiera firmadoantes. /FedeCedó

SPECIAL OLYMPICS

Andorra acogió ayer la inauguración de los Special Olympics

Llega el acontecimiento del deporte inclusivo
ANDORRA!Ayersecelebróel acto inaugural
de los juegosSpecialOlympics2018, enelque
desfilaron los 1.600deportistasqueparticipa-
rán,200másqueen laediciónpasada.La
inauguración,bajoel lema“Millorésquiho
intenta”, ofrecióunemocionanteespectáculo
marcadopor lamúsica.SpecialOlympicsesel
acontecimientodeportivocatalánquesecele-
bradesde1988cadacuatroañosyenelque
participanatletascondiscapacidad intelectual
en14modalidadesdistintas, siendoel fútbol
salay lanatación lasdosdisciplinasconmás
competidores.Esta 11.ª ediciónsedisputará

entreLaSeud’Urgell yAndorra laVellahasta
eldomingo.Deestos 1.600participantes, la
mayoríacatalanes, 120provienendeunaquin-
cenadepaíses, comoBélgica, Italia,Marrue-
cosoIndia.Comoentodos los juegosolímpi-
cosnopodía faltar laantorcha, yesta llegóayer
aAndorradespuésderecorrerdiferentes
ciudadescatalanas saliendodeBarcelona.El
símbolode los juegos fueportadopor figuras
destacadascomosorLucíaCaram, loscompo-
nentesdelgrupoElsCatarresydiferentes
deportistascondiscapacidad intelectualque
participaránen lacompetición. /Redacción

Polémica por un nuevo
coche fotomultas que
circula de incógnito

MATARÓ!ElgrupomunicipaldelPP
enelAyuntamientodeMataróseha
hechoecodeunapolémicaciudadana
conelServicioMóvildeIdentificación
deVehículos,uncocheconunacámara
enel techoquecapta las infracciones
por laciudad.Elvehículohastaahora
ibaclaramente identificadoconel
logotipodelAyuntamiento,peroúlti-
mamentecircula sindistintivos,por lo
queya lohancalificadode“coche fan-
tasma”.Elgobierno justificaquese
tratadeunamedidaprovisionalporque
elvehículo logotipadoestabaestropea-
do,pero laoposiciónapuntaaunestra-
tegiaderecaudación. /FedeCedó

Adif abre una nueva
oficina de atención
al ciudadano

BARCELONA !AdifAltaVelocidadha
puestoenserviciounanuevaoficinade
atenciónal ciudadano(OFAC)enBar-
celonapara informarde lasobrasde
construcciónde las tresnuevas salidas
deemergenciadel túneldeAVESants-
LaSagrerayde lasafectacionesa la
movilidad.Segúnha informadoAdif, ya
seestánejecutando los trabajosde las
salidas situadasen laconfluenciade las
callesMallorca-IndependènciayMa-
llorca-Nàpolsy seestáplanificando la
quese instalaráen lascallesProvença-
Urgell.Laoficina tieneunasuperficie
deunos50metroscuadradosyestá
situadaen lacalleAragón,517. /Efe

PULSO
CIUDADANO
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Taurus Group patrocina los Juegos Special
Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra 2018

Europa Espanya Espanyol

Grupo Taurus patrocina los Juegos Special Olympics que se celebran estos días en La Seu
d'Ugell y Andorra. Del 4 al 7 de octubre, alrededor de 1.500 deportistas de 14 categorías distintas
se dan cita en los Pirineos bajo el lema 'El mejor es quien lo intenta', un mensaje de
autosuperación y mejora constante basado en el esfuerzo, que siempre conlleva al éxito personal,
y que desde Grupo Taurus se comparte al 100%.

Recorrido de la antorcha olímpica a su paso por La Seu d'Urgell, en la que dos trabajadores de
Taurus acompañan a la deportista de atletismo Aurora durante su relevo

El recorrido de la antorcha de los Juegos Special Olympics se inició en Barcelona el pasado
jueves 20 de septiembre para dirigirse hacia La Seu d'Urgell, donde llegó el día 3 de octubre y
llegar a Andorra La Vella el 4 de octubre, dando inicio a la fiesta inaugural de los Juegos. De los
1.500 deportistas participantes, 1.239 proceden de delegaciones de Cataluña, 93 del resto de
España, 52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.
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Aquest vespre ha tingut lloc el 'Memorial de l'1
d'octubre' al Teatre Municipal de Balaguer amb un
espectacle poetico-musical per recordar els fets d
ara fa un any.

Europa Espanya Català

informatiu 04-10-2018 El teu navegador és antic i no suporta html5.

El grup municipal del PDeCAT donarà suport a una moció de censura contra l'actual equip de
govern si aquesta és en favor de Balaguer i no en contra de ningú. Així ho ha avançat aquest matí
al programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer el president del PDeCAT a l'ajuntament, Josep
Maria Roigé, després de l'anunci que va fer ahir el regidor socialista, Carlos Garcia, que va
apuntar la possibilitat de presentar una moció de censura contra Jordi Ignasi Vidal.

Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura que avanci una part dels ajuts de la PAC a
la pagesia per diverses situacions adverses en els últims mesos.

L'IRTA inicia el projecte Circular Agronomics per a impulsar la sostenibilitat de la cadena
agroalimentària a nivell europeu. Durant els 4 anys del projecte, es realitzaran assaigs
demostratius a La Noguera, Osona i el Baix Empordà.

Els grups Leader organitzen i participen aquest mes en diferents actes, jornades, visites i reunions
per a divulgar i donar a conèixer els projectes que desenvolupen en el marc de les seves
estratègies de desenvolupament territorial.

Aquest dimecres s'han inaugurat les Aules d'Extensió Universitària de la Noguera a Balaguer, amb
120 inscrits. La primera sessió ha estat la xerrada, "El temps i nosaltres" a càrrec de l'escriptor
Josep Vallverdú.

El Museu comarcal de la Noguera ofereix el divendres 12 d'octubre una singular jornada de portes
endins en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Diferents equipaments de la comarca
també oferiran activitats.

El fotògraf Pere Tufet ha fet donació a l'Arxiu Comarcal de la Nogurea d'un conjunt de 296
negatius fotogràfics d'imatges del desaparegut poble de Tragó.

Els free-tours de Viu l'Oest inicien nova temporada de tardor-hivern per descobrir el patrimoni
monumental de Balaguer. Les visites canvien d'horari i sortiran els dissabtes a les 4 de la tarda
des de davant de l'ajuntament.

Dissabte tindrà lloc la 6a DUATLÓ INFANTIL DE BALAGUER, cursa a peu i BTT puntuable pel
Campionat de Catalunya aleví i infantil.

El Club Esportiu l'Estel de Balaguer ha sortit aquest matí des de l'estació d'autobusos en direcció a
Andorra per participar als Jocs Special Olympics que se celebren a La Seu d'Urgell i Andorra la
Vella.

Aquest diumenge tindrà lloc la 3a edició de la cursa de muntanya GERBTRAIL, amb 500 incrits.
S'oferiran dos recorreguts, un de 24km i 1.100 metres de desnivell i un altre de 10 km i 450 metres
de desnivell.
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Campanya de sensibilització de l'Associació Alba
a Tàrrega pel Dia Mundial de la Salut Mental

Europa Espanya Català

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial
de la Salut Mental Inclusió

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat

[ 5 d'octubre de 2018 ] L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes la campanya de
paneres i articles per Nadal Entitats
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Arribes al punt de no entendre la humanitat

Europa Espanya Català
Autor: Gonzalo Romero Barcelona

Guanyar o perdre. L'esport es regeix per aquestes dues obsessions. Són herències culturals. El
context comercial del joc ho accentua: el triomfador contra el perdedor; aixecar la copa contra les
mans buides. La Shameela, l'Assefa, el Ganesh, l'Sreenivasulu, el Sivaiah i el Balakrishna viuen la
competició com una oportunitat de vida. Tots sis són integrants de la Fundació Vicenç Ferrer (FVF)
i aquest cap de setmana formen part del combinat de bàdminton de l'Índia en els Jocs Special
Olympics 2018 per a discapacitats intel·lectuals de la Seu d'Urgell i Andorra la Vella. La competició
és un parèntesi ben posat en la seva història. Mai abans suar una samarreta havia arrossegat un
missatge tan potent. L'equip és el rostre amable d'un país summament classista.

La seva condició de discapacitats té un pes enorme i se suma als estigmes de les castes. La gran
majoria són dàlits, l'estament més baix de la seva societat natal. Porten amb ells una marca tan
intangible com definitiva. "Són persones que passaven desapercebudes a escala social i que ara
són referents al poble, a la família. No cal centrar-se en la comunitat. Els problemes són a casa.
Una noia em confessava dies enrere que des que té consciència els seus pares li deien que se
n'anés de casa, que fugís. Senzillament per tenir una discapacitat", explica a l'ARA Jordi Folgado,
director general de la FVF a Espanya.

D'entre misèries i injustícies, el català destaca l'impacte del rebuig. És una greu problema a escala
de la pobresa infantil o la violència de gènere, per tradicions històriques. Com la selecció Special,
milers de persones viuen al marge del sistema. L'Índia rural és cruel. Has de ser útil, has de poder
generar recursos o proporcionar un servei. Sortir-te del guió t'aboca a l'exclusió. És així de cruel:
"La pobresa és dolenta, però la discriminació és pitjor. Pots donar de menjar a qui té gana. Canviar
la mentalitat d'algú que t'aparta i et discrimina pel teu estatus social o religiós és molt delicat.
Arribes al punt de no entendre la humanitat. A mi em passa. Amb els nostres ulls de societat
occidental moderna és difícil entendre la seva situació. Si és imprescindible la sanitat o l'educació,
també ho és trencar el rebuig", assenyala el directiu.

Lancy Dodem fa de la teoria la seva trajectòria personal. Nascut a Anantapur, un districte al sud de
l'Índia, és un dels primers nens apadrinats per la Fundació. Ara hi treballa, entre d'altres coses,
com a intèrpret lingüístic dels internacionals.

Una eina de reinserció social

Aquest esforç unificat té un perquè. Aquí trobem l'expedició de bàdminton i la importància
d'aquests Jocs que gestiona l'exjugador de bàsquet Sergi Grimau. La Vicenç Ferrer aposta per
l'esport com a eina de reinserció social. És el motor del programa Esport i discapacitat que porta a
terme a l'Índia. "L'esport és un instrument que ens ajuda a trencar aquesta fotografia. Lluitar per
millorar els fa créixer personalment, els fa augmentar la dignitat. Un jugador de futbol o de criquet
és un esportista. No importa la teva casta. En el moment que guanya, guanya tot un grup, amb
gent de diferents estatus", comenta Folgado.

La pilota se suma a una segona tasca centrada en l'educació per reforçar l'autoestima dels nanos.
La finalitat és dotar-los de recursos, d'un ofici, per poder ser autònoms en el seu dia a dia. Cal que
encaixin, que siguin productius, per poder ser acceptats. El mètode funciona: pel centre de
Bathalapalli ja han passat 73 esportistes. Fins a 32 han sigut seleccionats per participar en alguna
de les diferents edicions dels Special Olympics. Les 53 medalles (19 d'or, 19 de plata i 15 de
bronze) que han aconseguit són anècdotes. El premi és un altre.

Etiquetes



Jocs Special Olympics
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La delegació andorrana aconsegueix dues
medalles en la primera jornada dels Special
Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Ana

L'organització posa en valor la participació dels voluntaris

Els partits i les competicions dels Jocs Special Olympics 2018 ja estan en marxa. Aquest
divendres s'ha donat el tret de sortida als primers partits i per a la delegació andorrana ja han
caigut les primeres dues medalles, en llançament de pes. Però més enllà dels resultats, el director
tècnic dels jocs, Isaac Benchluch, ha volgut posar una nota "molt positiva" a l'organització, als
voluntaris que "estan a tot arreu" i al país en general "perquè hi ha hagut una bona afluència als
estadis, tenim un país meravellós".

D'aquesta manera ha fet una valoració general molt satisfactòria i a nivell esportiu ha indicat que la
delegació d'andorra té forces expectatives de medalla a bàdminton femení, en bàsquet, futbol,
petanca i atletisme. Malgrat aquestes bones sensacions, Benchluch ha volgut apuntar que hi ha
"molt nivell", no serà fàcil i s'haurà de competir. Cal recordar que competeixen 1.500 esportistes
d'arreu del món, sobretot de Catalunya i Andorra.

Etiquetes

Special Olympics
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El Espanyol, presente en la inauguración de los
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

05/10/2018

Rafa Marañón, abanderado en la presentación de los juegos

El RCD Espanyol de Barcelona quiso estar presente en la inauguración de los Special Olympics
que se celebran este fin de semana en Andorra. Rafa Marañón, ilustre leyenda perica, máximo
goleador de la historia del club y presidente de la Agrupación de Veteranos, fue abanderado en la
ceremonia de presentación de los juegos inclusivos.

El Polideportivo de Andorra la Vella acogió la fiesta de los juegos de la ilusión y la superación. Más
de 1.500 deportistas de varias nacionalidades competirán en distintas modalidades cargados de
emoción y alegría. Varios jugadores del RCD Espanyol Special y sus entrenadores, Xavi Tendero
y Manel Algeciras, participarán también de este bonito desafío. El lema es 'El mejor es quien lo
intenta'.

Esta tarde, a partir de las 19h, los Veteranos jugarán un partido amistoso ante el FC Andorra en el
Estadio Nacional.
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L'Espanyol, present a la inauguració dels Special
Olympics

Europa Espanya Català

05/10/2018

Rafa Marañón, abanderat a la presentació dels Jocs

El RCD Espanyol de Barcelona va voler estar present en la inauguració dels Special Olympics que
se celebren aquest cap de setmana a Andorra. Rafa Marañón, il·lustre llegenda perica, màxim
golejador de la història del club i president de l'Agrupació de Veterans, va ser abanderat a la
cerimònia de presentació dels jocs inclusius.

El Poliesportiu d'Andorra la Vella va acollir la festa dels jocs de la il·lusió i la superació. Més de
1.500 esportistes de diverses nacionalitats competiran en diferents modalitats carregats d'emoció i
alegria. Diversos jugadors del RCD Espanyol Special i els seus entrenadors, Xavi Tendero i Manel
Algeciras, participaran també d'aquest bonic desafiament. El lema és 'El millor és qui ho intenta'.

Aquesta tarda, a partir de les 19h, els Veterans jugaran un partit amistós davant el FC Andorra en
l'Estadi Nacional.



https://www.emporda.info/esports/2018/10/01/special-olympics-tindran-33-esportistes/408645.html

Sección: Local
05/10/2018

Els Special Olympics tindran 33 esportistes de l'Alt
Empordà a Andorra i a la Seu

Europa Espanya Català
Autor: Lluis Ribera

Un total de 33 esportistes dels centres Ona, El Dofí, Mare de Déu del Mont i Altem participaran,
entre aquest dijous i diumenge, en els Jocs Special Olympics que tindran lloc a Andorra i a la Seu
d'Urgell. Els competidors locals es dividiran en les disciplines de petanca, bàsquet i atletisme. Per
escalfar motors, Figueres va ser una de les seus que en els darrers dies ha rebut la torxa, com a
seu organitzadora que va ser el 2000. A la capital de l'Alt Empordà la flama la van veure un miler
de persones, el dijous entre la plaça Catalunya, la Rambla i l'Ajuntament.
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Primeres medalles i força ambient en l'arrencada
dels Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Els Jocs Special Olympics celebren la primera jornada de competició amb 1.500 esportistes de 13
països repartits en les diferents instal·lacions d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. L'atletisme i el
futbol són dues de les modalitats que concentraven més participants al matí.

40 equips participen en el torneig de futbol , en sis camps a l'Estadi Nacional per encabir la
competició.

Divendres al matí ha arrencat amb els partits preliminars per decidir el quadre i l'ordre de joc dels
propers dies. L'equip de Special Olympics Andorra ha debutat amb una victòria per 4 a 0 i la il·lusió
de completar uns bons Jocs a casa.

A l'Estadi Comunal, el primer matí de competició també s'ha viscut amb força ambient i la
presència d'algunes escoles animant des de la grada. Hi ha hagut proves preliminars per distribuir
els participants segons les marques, i també s'han lliurat les primeres medalles.

L'andorrà Nelson Gonçalves s'ha penjat l'or en el llançament de pes. La il·lusió que es respira als
podis és un dels sentiments que fan especials aquests Jocs en què el lema és "El millor és qui ho
intenta".

La primera jornada s'allargarà fins a la tarda. A Andorra la Vella hi haurà competició de futbol a
l'Estadi Nacional, bàdminton i gimnàstica als Serradells i tennis de taula a la Sala Polivalent.

Al Parc Central ha obert també les portes el 'village' que romandrà obert fins que finalitzin els Jocs.

Informa: Joan López

Imatge: Ruben Calvo

Special Olympics
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Una espectacular cerimònia inaugural obre els
Special Olympics

Europa Espanya Català

L'encesa del peveter dona el tret de sortida als jocs de la Seu d'Urgell-Andorra

Un Poliesportiu d'Andorra la Vella abarrotat ha acollit aquesta tarda la inauguració dels Jocs
Special Olympics La Seu d'Urgell Andorra la Vella 2018. L'esdeveniment ha comptat amb la
presència de més de 3.000 persones, dels quals 1.500 son atletes dels 15 països - com Bèlgica,
Alemanya, Itàlia, Índia, Dinamarca o Marroc - que participaran del 4 al 7 d'octubre a les 14
disciplines esportives dels Jocs.

L'acte ha estat protagonitzat per un gran nombre d'actuacions musicals de la mà d'artistes com
Monica Green, Beth y Gisela i amb la participació dels geganters de la Seu. També ha comptat
amb la tradicional desfilada i la presentació de la nova mascota del moviment Special, la Bruna,
nascuda la Pirineu, que des d'aquesta edició acompanya el Nuc.

Però un cop més, el moment culminant de la inauguració ha estat l'encesa del peveter olímpic al
costat de la bandera dels Special Olympics. Des del 20 de setembre, la torxa que mantenia el foc
Olímpic havia recorregut les quatre províncies catalanes fins arribar aquest matí al Principat
d'Andorra. Durant la inauguració la torxa ha arribat al recinte i s'han fet diversos relleus dins del
pavelló. L'últim l'ha fet l'atleta Marc Vilches, acompanyat pel capità espanyol de Copa Davis Sergi
Bruguera.

D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida oficial a l'onzena edició Jocs, la qual se celebrarà
sota el lema "El millor és qui ho intenta", amb l'objectiu d'animar la societat a creure en si mateixa i
a lluitar contra el "no puc" per sortir de la zona de confort. Alguns dels esportistes que s'han reunit
sota aquest lema i han ajudat fomentar la diversitat i l'esport inclusiu han estat Pau Gasol, Carles
Puyol, Pep Guardiola i Ricky Rubio.

La cerimònia ha comptat amb la participació d'autoritats com el cap de Govern Andorrà, Toni
Martíel secretari general d'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, l'alcalde la Seu d'Urgell,
Albert Batalla, el Copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, la Cònsol major d'Andorra la Vella,
Conxita Marsol, la presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb discapacitat
intel·lectual (Acell) i el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau.

Tots ells han agraït tots els col·lectius que han fet possibles els jocs, entre ells els més de 700
voluntaris que participaran en aquesta edició. L'acte també ha servit per homenatjar Francesc
Martínez de Foix, qui va presidir la Federació Acell i va ser vicepresident d'Special Olympics
Catalunya. Per això, el secretari general d'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha entregat
una placa commemorativa al seu germà Joan Martínez de Foix.

L'acte ha estat retransmès en directe per la cadena Esports3, i es pot recuperar a TV3 a la carta.

Fotografia: Tony Lara (Comú d'Andorra la Vella)
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Campanya a Badalona perquè els supermercats
incorporin mesures d'accessibilitat per persones
amb discapacitat

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial
de la Salut Mental Inclusió

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat

[ 5 d'octubre de 2018 ] L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes la campanya de
paneres i articles per Nadal Entitats
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Els Specials, en marxa

Europa Espanya Català

El peveter que romandrà encès fins diumenge al costat de la bandera dels Special Olympics es va
encendre ahir al poliesportiu d'Andorra la Vell ...

Ir a la fuente
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L'arribada de Decathlon a Andorra, el més vist de
la setmana a Andorra Difusió

Europa Andorra Català
Autor: Jordi Cama

L'aterratge de la multinacional francesa Decathlon a Andorra genera expectació màxima entre la
gent. N'és una bona prova que aquesta és, de llarg, la notícia amb més visites al portal d'Andorra
difusió.

Els usuaris del nostre web han seguit amb molt interès la possibilitat, revelada per Ràdio i
Televisió d'Andorra, que la popular firma esportiva Decathlon obri una botiga al centre del país .
Aquesta obertura estaria vinculada a l'acord de societat que han fet Pyrénées i Auchan.

Decathlon encapçala una classificació en què la segona notícia en nombre de visites és
l'avançament de la temporada d'hivern. I és que tant Grandvalira com Vallnord preveuen obrir
abans d'hora . El 17 de novembre ho farà el sector més matiner: Ordino Arcalís.

Els Jocs Special Olympics també s'han fet un forat al rànquing. Concretament, la història de
l'Álvaro , un del mig centenar de representants d'Andorra. Aquest jove, amb trastorn de l'espectre
autista, aspira a medalla en atletisme, la seva gran passió.

Informa: Jordi Cama

Locució: Yasmina Canedo
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3 ports per als cicloturistes més en forma

Europa Andorra Català
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19:00 Andorra actualitat
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21:15 La rotonda

22:00 Cròniques d'Escaldes-Engordany: La creació de la parròquia

22:35 Cerimònia d'Inauguració dels Jocs Special Olympics

23:45 22 anys de premis Pirene: L'Andorra de mossèn Cinto Verdaguer

01:00 Àrea Andorra Difusió
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Participar en els Special Olympics, un premi per
als atletes

Europa Andorra Català
Autor: Hèctor Romance

Mitjançant l'esport, els participants dels Special Olympics aconsegueixen superar obstacles i
limitacions. L'equip de l'Índia ha aconseguit, a través de la Fundació Vicente Ferrer, crear un
campus on els atletes entrenen i es formen tot l'any. Per a tots ells, viatjar a Andorra per participar
en els jocs és tot un premi.

Tots ells formen part de l'equip de l'Índia que participen aquests dies als Jocs Special Olympics . A
través del programa 'Esport i Discapacitat' de la Fundació Vicente Ferrer, els joves amb
discapacitat intel·lectual han aconseguit millorar l'autoestima i guanyar confiança en ells mateixos
mitjançant l'esport.

El director de l'entitat Persones amb discapacitat de l'Índia, Dasarayh Ramudu, destaca la
importància de l'esport per "ajudar-los a millorar intel·lectualment" i aprendre "a treballar en grup,
les regles de joc dels diferents esports i a mantenir-se en un estat de forma saludable".

Els sis joves tenen entre 18 i 21 anys i tots pateixen algun tipus de discapacitat intel·lectual.

Durant la setmana conviuen amb altres nois i noies al centre d'entrenament de Bathalapalli, on
realitzen activitats vinculades al programa de capacitació professional i entrenen bona part de la
jornada els seus esports preferits. Segons l'entrenadora, Kavitha Kodamala, "la millor estratègia
per poder treballar amb ells passa per posar-se al seu lloc" . "Tot el que ells fan hem de pensar
que és un èxit. Els he d'ensenyar jo primer com es juga. Un cop ens veuen i aprenen les regles del
joc, ells ho repeteixen", explica.

L'entrenador Sankaraiah Kadapala indica com a l'inici "no és tan fàcil treballar amb ells" perquè "tot
el que els vols explicar no sempre les entenen al mateix ritme que tu vols avançar". "El més
important és construir un vincle, una comunicació entre ells i l'entrenador. Un cop s'estableix la
confiança mútua és més fàcil".

Tots ells formen part de l'equip d' Special Olympics i participen en les proves de bàdminton, en
modalitat individual o dobles mixtos. "Gràcies a l'esport i a la Fundació he pogut viatjar i descobrir
Andorra", destaca l'atleta Shameela Dudekula. Un company seu, Balakrishna Nallabothu, remarca
com "a Andorra fa més fred que a l'Índia, però és molt maco. Estic molt content de poder ser aquí i
representar el meu país. És una oportunitat per ser més visibles".

Sortir de l'Índia per primer cop ja és tota una aventura. Amb tot, no descarten poder tornar a casa
amb alguna medalla.

Des del 2011, la seva participació en els Special Olympics s'ha saldat amb 53 medalles, 19 de les
quals han estat d'or.

Informa: Hèctor Romance

Imatge: Sergi Linares

Special Olympics
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L'Espanyol, present a la inauguració dels Special
Olympics

Europa Espanya Català

Rafa Marañón, abanderat a la presentació dels Jocs

El RCD Espanyol de Barcelona va voler estar present en la inauguració dels Special Olympics que
se celebren aquest cap de setmana a Andorra. Rafa Marañón, il·lustre llegenda perica, màxim
golejador de la història del club i president de l'Agrupació de Veterans, va ser abanderat a la
cerimònia de presentació dels jocs inclusius.

El Poliesportiu d'Andorra la Vella va acollir la festa dels jocs de la il·lusió i la superació. Més de
1.500 esportistes de diverses nacionalitats competiran en diferents modalitats carregats d'emoció i
alegria. Diversos jugadors del RCD Espanyol Special i els seus entrenadors, Xavi Tendero i Manel
Algeciras, participaran també d'aquest bonic desafiament. El lema és "El millor és qui ho intenta".

Aquesta tarda, a partir de les 19h, els Veterans jugaran un partit amistós davant el FC Andorra en
l'Estadi Nacional.



http://diarideladiscapacitat.cat/un-total-de-10-modalitats-desports-adaptats-als-jocs-esportius-de-linstitut-guttmann-i-la-fcedf/

Sección: Discapacitados
05/10/2018

Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als
Jocs Esportius de l'Institut Guttmann i la FCEDF

Europa Espanya Català

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat

[ 5 d'octubre de 2018 ] L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes la campanya de
paneres i articles per Nadal Entitats
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Més de 3.000 persones presencien a Andorra la
Vella la inauguració dels Jocs Special Olympics
2018

Europa Espanya Català

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat
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L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes
la campanya de paneres i articles per Nadal

Europa Espanya Català

[ 5 d'octubre de 2018 ] Un total de 10 modalitats d'esports adaptats als Jocs Esportius de l'Institut
Guttmann i la FCEDF Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Més de 3.000 persones presencien a Andorra la Vella la inauguració dels
Jocs Special Olympics 2018 Destacats

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya a Badalona perquè els supermercats incorporin mesures
d'accessibilitat per persones amb discapacitat Diversitat

[ 5 d'octubre de 2018 ] L'ADFO presenta en una jornada de portes obertes la campanya de
paneres i articles per Nadal Entitats
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El Espanyol, presente en la inauguración de los
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Rafa Marañón, abanderado en la presentación de los juegos

El RCD Espanyol de Barcelona quiso estar presente en la inauguración de los Special Olympics
que se celebran este fin de semana en Andorra. Rafa Marañón, ilustre leyenda perica, máximo
goleador de la historia del club y presidente de la Agrupación de Veteranos, fue abanderado en la
ceremonia de presentación de los juegos inclusivos.

El Polideportivo de Andorra la Vella acogió la fiesta de los juegos de la ilusión y la superación. Más
de 1.500 deportistas de varias nacionalidades competirán en distintas modalidades cargados de
emoción y alegría. Varios jugadores del RCD Espanyol Special y sus entrenadores, Xavi Tendero
y Manel Algeciras, participarán también de este bonito desafío. El lema es "El mejor es quien lo
intenta".

Esta tarde, a partir de las 19h, los Veteranos jugarán un partido amistoso ante el FC Andorra en el
Estadio Nacional.



http://www.andorradifusio.ad/esports/primeres-medalles-forca-ambient-arrencada-jocs

Sección: Deportes
05/10/2018

Primeres medalles i força ambient en l'arrencada
dels Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Els Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell han tancat la primera jornada de
competició amb força ambient a les diferents instal·lacions. Per a la majoria de modalitats ha estat
una jornada classificatòria, però no han faltat les medalles, ni sobretot les emocions.

Les pistes de pàdel del Serradells s'han adaptat per acollir el torneig de bàdminton dels Jocs.

La primera jornada ha estat força positiva per als representants andorrans, sobretot per a les
noies, que han acusat menys els nervis que els nois i han acabat invictes. Enric Adrán, Sandra
Carvalho i Nàdia Naudi destacaven els nervis, els bons resultats i l'orgull de competir.

El futbol és una de les competicions més multitudinàries, amb 40 equips a l'Estadi Nacional.
Special Olympics Andorra ha jugat un dels partits més emocionants de la tarda contra el TEB de
Castellar del Vallès, amb victòria per als catalans per 2 a 4, tot i els gols de Marc i Alberto. A la
grada no han faltat els ànims per a tots dos equips.

El jugador de la selecció de futbol, Àlex Doncel , ha remarcat com han gaudit de la jornada. "Ens
ho hem passat molt bé i la nostra entrenadora ens ha fet un gran aplaudiment i això encara em fa
més feliç", ha dit.

Precisament l'entrenadora, Montse Sánchez, ha dit que el dia "ha sigut una passada" i ha destacat
la presència de les escoles que han vingut a donar suport als Special. "Ha estat increïble, estem
molt contents d'haver arribat aquí. Un aplaudiment per a la societat andorrana", ha declarat.

Una de les instal·lacions on s'ha viscut amb més ambient la primera jornada ha estat l'Estadi
Comunal, seu de l' atletisme . La gran alegria per a la delegació andorrana l'ha protagonitzat
Nelson Gonçalves amb un or en el llançament de pes.

Dissabte, segona i última jornada de competició amb vuit modalitats a les diferents instal·lacions
d'Andorra la Vella i sis més a la Seu d'Urgell.

Informa: Joan López

Imatge: Sergi Linares/Enric Fernández/Ruben Calvo

Special Olympics
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Telenotícies comarques - 05/10/2018

Europa Espanya Català

Emissió del "Telenotícies comarques" del 05/10/2018

CLIPS

Anterior

Següent

Reproduir. La transició entre la vida reclosa i la vida en llibertat

00:02:00

La transició entre la vida reclosa i la vida en llibertat

Reproduir. Els veïns de Riera Baixa amenacen amb mobilitzacions per denunciar la inseguretat

00:01:44

Els veïns de Riera Baixa amenacen amb mobilitzacions per denunciar la inseguretat

Reproduir. L'avinguda de Borbó de Barcelona passarà dir-se d'Els Quinze

00:00:29

L'avinguda de Borbó de Barcelona passarà dir-se d'Els Quinze

Reproduir. Denuncien un intent d'atropellament durant la manifestació de l'1O a Lleida

00:00:25

Denuncien un intent d'atropellament durant la manifestació de l'1O a Lleida

Reproduir. Mequinensa denuncia que la vegetació que s'acumula al Segre perjudica els esports
aquàtics que s'hi fan

00:01:32

Mequinensa denuncia que la vegetació que s'acumula al Segre perjudica els esports aquàtics que
s'hi fan

Reproduir. El comerç de Torroella es promociona amb la "Ruta de Tendències" tardor-hivern 2018

00:01:25

El comerç de Torroella es promociona amb la "Ruta de Tendències" tardor-hivern 2018

Reproduir. Mollerussa vol aconseguir el rècord Guinness amb l'exposició de 300 vestits de paper

00:01:16

Mollerussa vol aconseguir el rècord Guinness amb l'exposició de 300 vestits de paper

Reproduir. Primer dia de competició dels Jocs Special Olympics al Pirineu

00:01:33

Primer dia de competició dels Jocs Special Olympics al Pirineu



Reproduir. Un congrés actualitza i dona a conèixer noves investigacions de la Batalla de l'Ebre

00:01:41

Un congrés actualitza i dona a conèixer noves investigacions de la Batalla de l'Ebre

Reproduir. Projecció internacional del Concurs de Castells de Tarragona

00:01:43

Projecció internacional del Concurs de Castells de Tarragona

Reproduir. La il.lussió de debutar al Concurs de Castells

00:01:47

La il.lussió de debutar al Concurs de Castells



ACCIÓ El lletrat recusa de nou el president del tribunal per una frase que va dir quan va coincidir amb l’advocat
a la Batllia. BATERIA Ha presentat quatre demandes civils i una altra recusació contra els magistrats del judici.
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dels bombers van trobar ahir a la
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tòpsia, fonts policials van indicar
que tot fa pensar en un accident
ahir mateix, ja que no hi havia in-
dicis de criminalitat. 
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COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

Mor un home de 72 anys 
en caure prop de Tristaina

Pàgina 3SEGON ACCIDENT AL COSTAT DEL PIC

La Policia creu que una caiguda hauria provocat 
la defunció i descarta indicis de criminalitat

Els Bombers van trobar el cos sense vida 
mentre realitzaven un rescat a la mateixa zona

BÀSQUET Pàgina 27

3 L’equip guanya malgrat no estar 
encertat des de la línia de tres

Alguns obrers 
de Meritxell van 
treballar amb el 
permís caducat

Ajornat fins 
a nou avís el 
judici del 
‘cas BPA’
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Europa diu a Martí 
que expliqui millor 
l’acord als ciutadans
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3 López Aguilar recomana més informació per 
resoldre «inquietuds i incerteses»

El MoraBanc 
suma la segona 
victòria de la 
temporada

Jelinek defensa l’atac de Mathias, ahir. 
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Els Jocs de la il·lussió

Europa Andorra Català

Els Special Olympics són una mostra d'avinença i de col·laboració digna de remarcar, com a signe
del bon veïnatge entre Andorra en conjunt, com a país, i la Seu d'Urgell

Actualitzada 05/10/2018 a les 21:30

Jordi Pasques

Avui toca parlar i ho fem amb goig dels Jocs Special Olympics, ben vius i actius des de dijous i fins
demà diumenge al matí. L'esdeveniment esportiu és una trobada que aplega equips d'unes
quantes modalitats esportives a Andorra la Vella i a la Seu d'Urgell, en una mostra d'avinença i de
col·laboració digna de remarcar, com a signe del bon veïnatge entre Andorra en conjunt, com a
país, i la Seu d'Urgell. L'organització és conjunta entre el comú d'Andorra la Vella i l'ajuntament de
la Seu d'Urgell, sota el paraigua d'Special Olympics Andorra, Special Olympics Catalunya i la
Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL). En total hi
participen 1.600 esportistes, la gran majoria de Catalunya, 48 d'Andorra, 95 d'altres comunitats
espanyoles i 122 d'altres països. Amb els esportistes, hi són entrenadors, familiars i
acompa-nyants, amb el suport de 600 voluntaris que permetran tenir-ho tot a punt a l'hora de les
competicions dels 14 esports, dels quals 8 tindran lloc en instal·lacions esportives d'Andorra:
natació, gimnàstica, atletisme, futbol sala, handbol, judo, tennis taula i bàdminton. A la Seu
d'Urgell, també en diferents instal·lacions, hi haurà sis esports: bàsquet, hoquei, petanca, ciclisme,
tennis i el programa YAP per a joves atletes.

Fa goig, repetim, poder veure i notar els Jocs Special Olympics aquí a Andorra i a la Seu d'Urgell.
Com diu el lema de Federació ACELL, Molt més que esport, representen aquests Jocs, perquè per
als esportistes que hi participen suposa competir, participar, compartir un espai i una activitat que
els mou i els motiva. I com podem veure a les imatges, tant de televisió com en fotografies, la cara
de satisfacció i de felicitat que senten, ho diu tot. Satisfacció personal: "el millor és qui ho intenta", i
goig col·lectiu: "tots som campions". De ben segur que qui participa en aquests Jocs, en servarà
un record dins seu i en guardarà també la llum i el sol d'aquests dies de tardor tan agradables aquí
a la muntanya.

Entre els equips participants, hi ha el del Taller Claror de la Seu i també el Sedis Airam. A la
fotografia de grup del Taller Claror del dia de la inauguració, hi veig cares de persones conegudes,
habituals de veure-les pels carrers de la Seu anant o venint de realitzar alguna activitat amb els
acompanyants, que també surten a la fotografia. A primera fila, el Joan Closas, monitor, mostra la
seva cara de bona persona, el seu bon cor, la seva generositat, obrada en la pau i exigència del
seu viure en el niu cerdà d'Éller. Al seu costat, hi veig també el Toni de cal Cisteller d'Oliana,
assegut a la cadira de rodes que tanta il·lusió em fa sempre saludar quan el trobo amb la colla del
Taller Claror per la Seu. El recordo de quan els dos érem més joves, quan érem petits, a Oliana,
ell ja caminant amb molta dificultat, però sempre amb el somriure a la cara. Saber-lo envoltat de
companys i companyes al Taller Claror, em renova el creure en l'amistat i en la solidaritat com els
millors valors de la condició humana.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha contribuït a fer possible la celebració dels Jocs
Special Olympics, com ho ha fet la cònsol Major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Les felicitats
més expressives per haver agafat el repte i haver assolit els objectius. En el cas de l'Albert Batalla,
sabem que viu els esdeveniments col·lectius de la Seu, els que se celebren habitualment cada any
o els que de manera concreta, com aquests Jocs, se celebraran fins al mes de maig; sabem que
els viu, diem, amb un sentiment especial, ja que no tornarà a ser alcalde de la Seu d'Urgell
després de les eleccions municipals de la pròxima primavera. Per això, aprofitant l'avinentesa



d'aquests Jocs Special Olympics, podem dir que durant els anys 10 anys i escaig que fa que és
alcalde, ha treballat precisament perquè la Seu sigui un lloc on l'esport s'hi trobi a gust i s'hi
aplegui en germanor i bona convivència, perquè, com expressa ell mateix aquests dies en parlar
dels Jocs: "deixin petjada social". Jo diria que és ben bé així.

Per molts anys!

Etiquetes

Jordi Pasques

La tribuna
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Els Special Olympics i la Fundació Leo Messi,
units en el programa Young Athletes

Europa Andorra Català

Amb l'inici de l'onzena edició dels Jocs Special Olympics 2018 s'ha posat en marxa aquest
divendres a la Seu d'Urgell el programa Young Athletes (YAP) com a disciplina esportiva, una de
les apostes més importants d'aquest esdeveniment esportiu.

El YAP és un programa elaborat conjuntament amb la Fundació Leo Messi que, a través de jocs,
cançons i altres activitats, introdueix al món esportiu els nens i nenes de 2 a 7 anys amb
discapacitat intel·lectual. L'objectiu de la iniciativa és, a banda de treballar l'equilibri, la flexibilitat, la
força i la coordinació, que els més petits puguin fer esport i millorin la capacitat de relacionar-se
amb el seu entorn.

Com a qualsevol altra modalitat, al final de la jornada el president d'Special Olympics Catalunya,
Sergi Grimau; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el vicepresident de la Federació Acell,
Toni Garrich, han lliurat la primera medalla dels Jocs Special a aquests infants. Segons ha indicat
Grimau, "el YAP representa l'essència dels Special Olympics i, sobretot, és la llavor dels futurs
esportistes, així com un acompanyament als centres d'educació i a les pròpies famílies a través
dels valors de l'esport".

Esport per als més petits

L'origen del YAP prové de les demandes de pares dels Estats Units, on el moviment Special
Olympics està molt consolidat, els quals trobaven a faltar un programa per a nens més petits amb
discapacitat intel·lectual que els pogués servir per iniciar-se en l'esport i en els Special Olympics.
El 2005 es va posar en pràctica un seguit de proves pilot amb escoles d'arreu del món. Arran de
l'èxit assolit, el programa es va implementar progressivament en aquells països on els Special
Olympics tenen presència, fins arribar finalment a Catalunya l'any 2013.

Des de fa 5 anys, Special Olympics Catalunya ha impulsat el YAP durant el curs escolar en els
centres d'educació especial. La presència del programa en aquesta edició és seguir potenciant el
projecte i augmentar el nombre de centres escolars que puguin unir-s'hi.
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En marxa el concurs fotogràfic dels Special
Olympics 2018

Europa Andorra Català

L'organització dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella, conjuntament amb el
col·lectiu IgersSeu, han convocat un concurs fotogràfic per Instagram lligat a l'esdeveniment
esportiu. El repte consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer els Jocs Special i
l'entorn on es desenvolupa.

Els participants hauran d'etiquetar les seves imatges amb les paraules #FotoSpecial18,
#ciutatdesport i #igersseu. El concurs, que va començar aquest dijous, s'allargarà fins diumenge, 7
d'octubre, a les 18 hores.

Les fotografies hauran de ser inèdites i de creació pròpia. Pel que fa als temes, poden fer
referència a les persones (esportistes, voluntaris, espectadors, entrenadors o jutges), o bé als Jocs
(els esports, el lleure, actes, l'esbarjo o recepcions). Cal tenir en compte que les persones que
prenguin part en el concurs hauran de seguir els comptes oficials dels organitzadors.
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El Village converteix els Jocs Special Olympics en
un projecte de ciutadania

Europa Andorra Català

Hi ha uns Jocs Special Olympics fora de la competició però que també tenen la seva importància.
No hi ha medalles. Només hi ha amistat i germanor sobre la gespa del Parc Central d'Andorra la
Vella en el Village. Els participants es reuneixen per intercanviar experiències i per relaxar-se
després d'haver participat en les diverses competicions que tenen lloc a Andorra la Vella, com el
tennis taula, el judo o el futbol sala. El Village s'obre cada dia a les onze del matí però és a partir
de la tarda quan hi ha més afluència. Cal tenir en compte que, a més de la competició esportiva,
un dels objectius dels Jocs Special Olympics és celebrar un nombre important d'activitats
paral·leles que converteixin aquest esdeveniment esportiu en un projecte de ciutadania, juntament
amb el recorregut de la torxa o els actes inaugurals i de cloenda.

Hi ha presència d'entitats com la Creu Roja, la Federació Andorrana de Futbol i d'establiments
comercials com els grans magatzems Pyrénées, una empresa que s'ha abocat amb els Jocs amb
la participació de bona part dels seus empleats com a voluntaris i regalant l'equipament de carrer
als participants.

També hi ha paradetes de menjar i de begudes. El bon temps ha propicipat les trobades. És el
punt de reunió però també de lleure. Una de les activitats que té més èxit és el camp de futbol
sala, escenari de partits entre els voluntaris de l'organització i els esportistes. A la zona també hi
ha inflables i taules de tennis taula.

Pels que no volen fer activitats sempre queda el recurs d'estirar-se sobre la gespa escoltant la
música que es difon pels altaveus o senzillament encentant una conversa. Aquest dissabte s'han
aplegat al Village representants de diversos països com ara Bèlgica, Mònaco, Hongria, Suïssa,
Àustria, l'Índia, Andorra i d'algunes comunitats autònomes de l'Estat espanyol (l'Aragó o Castella la
Manxa).
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El públic protagonitza la segona jornada dels Jocs
Special Olympics

Europa Andorra Català

Els representants andorrans continuen sumant medalles

La segona jornada dels Special Olympics que tenen lloc a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell ha
estat marcada per la gran afluència d'espectadors a totes les competicions. El bon temps i el cap
de setmana hi han contribuït. El matí ha estat molt intens, especialment a la renovada piscina dels
Serradells, on 200 nedadors han participat en les diverses disciplines. La selecció andorrana, amb
vuit esportistes, ha sumat quatre medalles.

Les graderies s'han omplert per presenciar les proves de natació així com de futbol sala, handbol,
tennis taula o judo. Els esportistes andorrans han aconseguit metalls a atletisme, badminton i judo.
És especialment rellevant la plata a futbol-sala, un esport on hi hagut molta igualtat. Els partits
s'han disputat sobre la gespa artificial de l'Estadi Nacional.

Els Jocs Special Olympics 2018 es tancaran aquest migdia amb la cerimònia de cloenda a la Seu
d'Urgell que tindrà lloc al camp de futbol municipal.

Contingut relacionat

La festa de l'esport inclusiu

Andorra la Vella dona el tret de sortida als Special Olympics 2018

Un projecte de ciutadania

La delegació andorrana aconsegueix dues medalles en la primera jornada dels Special Olympics

Etiquetes

Special Olympics
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Olímpics precoços

Europa Espanya Català

El programa Young Athletes, en el qual col·labora la Fundació Messi, és una de les 14 disciplines
de l'esdeveniment || Introdueix al món de l'esport nens de 2 a 7 anys amb discapacitat intel·lectual

La primera jornada de competició dels Jocs Special Olympics del 2018 va servir també de punt de
trobada per a un dels programes més destacats d'aquest esdeveniment. Per primera vegada, els
Jocs incorporen el programa Young Athletes, que és una de les 14 disciplines de l'esdeveniment i
que s'ha organitzat conjuntament amb la Fundació Leo Messi i que aposta per l'adaptació i inclusió
dels més petits.A través de jocs, cançons i altres activitats, el YAP (Young Athletes Program) té
com a objectiu introduir al món de l'esport nens i nenes de 2 a 7 anys amb discapacitat
intel·lectual. L'objectiu és
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Olímpics

Europa Andorra Català

Cada cèntim invertit en cultura

i esports genera un retorn positiu

Actualitzada 06/10/2018 a les 06:46

Yvan Lara

Són els primers a desaparèixer quan van mal dades, són molt difícils de defensar en temps de
populisme i de demagògia i, tanmateix, tant en època de crisi com de bonança com en els llargs
interregnes que les separen, són imprescindibles. Que tens la base de la teva piràmide social
farcida de ninis, d'adolescents conflictius i joves anòmics? Inverteix en cultura i en esports. Que
tens problemes amb la cohesió social? Inverteix en cultura i en esports. Cada cèntim invertit amb
intenció en cultura i en esports genera un retorn extraordinari, amb el benentès que mesurem el
retorn d'aquestes inversions en termes socials i no econòmics, que entenguem la importància de
l'esport i de la cultura no només com una finalitat, sinó com un mitjà per ajudar-nos a ser millors.
En les darreres dècades, mentre es criticaven tots i cadascun dels cèntims que es destinen a
projectes culturals en època de crisi, se'ns ha omplert el paisatge de telepredicadors de tota mena,
coaches, tractaments alternatius, receptes miraculoses, teràpies xiripitiflàutiques i exclusives,
retrotopies de retorn a una època passada millor i innovacions amb noms anglesos de tota mena...
Fantàstic, innovem, només faltaria, però no ens oblidem d'allò que funciona. Voleu ajudar a
integrar-se un jove nouvingut? Feu-vos-ho com vulgueu, però que entri a l'equip de bàsquet. Voleu
reenganxar al món educatiu joves delinqüents confirmats?

Gasteu-vos la pasta en profes de música, d'art, de teatre o de performance, com es va atrevir a fer
l'Administració Obama a NY amb un èxit indiscutible quan tothom els reclamava més mà dura i
més autoritat. O creeu no cal anar tan lluny un programa públic i quasi gratuït d'esport
extraescolar, una de les millors polítiques educatives que s'han implementat mai al país i una de
les que passen més desapercebudes. (Per cert, per a quan un programa paral·lel de cultura
extraescolar?) I si no us he convençut, la prova definitiva. Sovint em queixo en aquestes línies que
no avaluem prou (o gens) les polítiques públiques. Hi ha polítiques, però, que s'avaluen molt
fàcilment. Passeu-vos avui o demà per un dels escenaris d'aquesta meravella anomenada Special
Olympics i mireu de defensar que cada cèntim ben invertit en cultura o esport no paguen la pena.

Etiquetes

Yvan Lara

Foc i lloc
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Primeres medalles de l'Egiba als Special Olympics

Europa Espanya Català

Primeres medalles de l'Egiba als Special Olympics

arxiu particular

?Els gimnastes de l'Egiba que participen als Special Olympics que se celebren entre la Seu
d'Urgell i Andorra van aconseguir ahir les primeres medalles. En barra i en nivell 2, or per a Anna
Torres, plata per a Amaia Valentín, bronze per a Júlia Rueda i cinquena plaça per a Tània Cordón;
en nivell 1, or per a Julie Olivé. En salt, en nivell 2, or per a Carles Calavera, Amaia Valentín i Júlia
Rueda, plata per a Anna Torres, i bronze de Tània Cordón. En nivell 1, bronze per a Julie Olivé.
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Són els primers a desaparèi-
xer quan van mal dades, són
molt difícils de defensar en
temps de populisme i de de-
magògia i, tanmateix, tant en
època de crisi com de bonan-
ça com en els llargs interreg-
nes que les separen, són im-
prescindibles. Que tens la
base de la teva piràmide so-
cial farcida de ninis, d’adoles-
cents conflictius i joves anò-
mics? Inverteix en cultura i en
esports. Que tens problemes
amb la cohesió social? Inver-
teix en cultura i en esports.
Cada cèntim invertit amb in-
tenció en cultura i en esports
genera un retorn extraordina-
ri, amb el benentès que me-
surem el retorn d’aquestes in-
versions en termes socials i
no econòmics, que enten-
guem la importància de l’es-
port i de la cultura no només
com una finalitat, sinó com
un mitjà per ajudar-nos a ser
millors. En les darreres dèca-
des, mentre es criticaven tots i
cadascun dels cèntims que es
destinen a projectes culturals
en època de crisi, se’ns ha
omplert el paisatge de tele-
predicadors de tota mena, co-
aches, tractaments alterna-
tius, receptes miraculoses,
teràpies xiripitiflàutiques i ex-
clusives, retrotopies de retorn
a una època passada millor i
innovacions amb noms an-

glesos de tota mena... Fantàs-
tic, innovem, només faltaria,
però no ens oblidem d’allò
que funciona. Voleu ajudar a
integrar-se un jove nouvin-
gut? Feu-vos-ho com vul-
gueu, però que entri a l’equip
de bàsquet. Voleu reenganxar
al món educatiu joves delin-
qüents confirmats? 

Gasteu-vos la pasta en pro-
fes de música, d’art, de teatre
o de performance, com es va
atrevir a fer l’Administració
Obama a NY –amb un èxit in-
discutible– quan tothom els
reclamava més mà dura i més
autoritat. O creeu –no cal anar
tan lluny– un programa pú-
blic i quasi gratuït d’esport ex-
traescolar, una de les millors
polítiques educatives que
s’han implementat mai al país
–i una de les que passen més
desapercebudes. (Per cert,
per a quan un programa pa-
ral·lel de cultura extraesco-
lar?) I si no us he convençut,
la prova definitiva. Sovint em
queixo en aquestes línies que
no avaluem prou (o gens) les
polítiques públiques. Hi ha
polítiques, però, que s’ava-
luen molt fàcilment. Passeu-
vos avui o demà per un dels
escenaris d’aquesta meravella
anomenada Special Olympics
i mireu de defensar que cada
cèntim ben invertit en cultura
o esport no paguen la pena.

Cada cèntim invertit en cultura 
i esports genera un retorn positiu

Olímpics
foc i lloc

YVAN LARA

a creació d’un lobby proandorrà en
l’àmbit del Parlament europeu és
una gran notícia perquè precisa-

ment la falta de coneixement sobre la realitat
del Principat és sovint un dels principals pro-
blemes a l’exterior. És habitual que els polítics
europeus continuïn mantenint els tòpics histò-
rics respecte a Andorra i que no hagin actualit-
zat la realitat del país amb els importants can-
vis que s’han produït en els darrers anys.
Esforços de gran magnitud com ara la
via cap a la transparència i la col·la-
boració internacional (especial-
ment en matèria fiscal) poden
quedar minimitzats per la falta
d’informació que tenen els inter-
locutors europeus. Una vintena de
diputat que se senten “pròxims” a An-
dorra poden ser una bona punta de llança que
ajudi a l’encaix a les institucions europees. L’a-
cord d’associació és l’exemple clau de la utilit-
zació d’aquest nou ens. És vital per poder dis-
posar d’un bon acord, que després haurà de
ser ratificat en referèndum, que les institu-
cions europees puguin entendre les especifici-
tats del Principat. Un microestat té una realitat
molt diferent a la dels països amb milions

d’habitants i necessita uns mecanismes de
protecció afegits per la feblesa inherent a la pe-
titesa. El millor exemple dels problemes que
pot arrossegar Andorra per la falta de coneixe-
ment exterior és la declaració del ministre
d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, respecte al
subsidi d’atur. Borrell va tractar el tema com si
es referís a un Estat estàndard de grans dimen-
sions on el subsidi contributiu és imprescindi-

ble. Posteriorment va haver de rectificar
una vegada se li va explicar quina és

la situació a Andorra i les evidents
conseqüències negatives que tin-
dria la implementació d’un atur
com el que està establert en els

grans països. Les mesures per a un
microestat han d’estar adaptades

perquè en cas contrari els costos, en
anar a una quantitat limitada d’implicats, po-
den ser superiors als beneficis socials que
comporta. És d’esperar que la funció del nou
lobby proandorrà tingui un recorregut en el
temps i que s’estabilitzi com un actiu perma-
nent. Més enllà dels canvis amb les eleccions
europees del maig vinent, la nova relació d’An-
dorra amb Europea requerirà grups de suport
per incidir favorablement.

UNA VINTENA D’EURODIPUTATS FORMARAN PART D’UN LOBBY QUE AJUDARA A DEFENSAR

ELS INTERESSOS D’ANDORRA. EL GRUP ES VA PRESENTAR AHIR I TÉ MEMBRES D’ESPANYA,
FRANÇA, PORTUGAL I LA GRAN BRETANYA. EL PUNT CLAU ÉS L’ACORD D’ASSOCIACIÓ
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Leo Baptistão viurà demà
una doble cita especial en
retrobar-se amb el seu ex-
equip i també amb Gerard
Moreno, el seu excom-
pany a l’atac de l’Espanyol
en els darrers dos anys. “El
Vila-real és un gran equip,
un gran club on vaig pas-

sar un any molt bo”, va
destacar el brasiler, con-
fiat que el rival pugui notar
el cansament d’haver ju-
gat dijous. “Hem de sortir
més intensos tant perquè
jugarem de locals com per-
què ells han disputat
molts partits seguits i han
fet poques rotacions.” Au-
tor d’un gol en set jorna-
des, Baptistão es va mos-

trar segur del bon paper
que farà l’equip gràcies a la
regularitat mostrada fins
ara. “Sabem que al que li
toqui jugar donarà la cara i
ho farà bé, aquest és un
punt a favor. El grup està
molt unit i content amb la
manera de jugar. El fet que
sortim al camp amb la ma-
teixa idea fa que tot sigui
més fàcil.” ■

“Qui juga dona la cara”
À.G.
BARCELONA

Optimista. Leo Baptistão, que se les haurà amb el seu exequip i el seu
excompany Gerard Moreno, confia aprofitar “el cansament del Vila-real”

Leo Baptistão, somrient en la roda de premsa ■ RCDE

La plantilla, amb les
millors gales. Els ju-
gadors i el cos tècnic
de la primera plantilla
de l’Espanyol van po-
sar ahir a l’RCDE
Stadium amb els nous
vestits Macson, pro-
veïdor de vestits del
club encarregat de
vestir també els repre-
sentants institucio-
nals aquesta tempora-
da. Els jugadors vesti-
ran pantalons de color
beix, samarreta blan-
ca, jersei gris maren-
go i americana blau
marí, mentre que els
integrants del cos tèc-
nic lluiran un vestit
clàssic de color blau
marí, camisa blanca i
corbata blava amb de-
talls. ■

Col·lecta per a la llui-
ta contra el càncer.
Amb motiu del duel
contra el Vila-real i la
proximitat del Dia con-
tra el Càncer de Mama
(19 d’octubre), el club
promourà, al costat de
l’Associació Espanyola
contra el Càncer, una
múltiple col·lecta als
voltants i a l’interior de
l’RCDE Stadium per
recaptar fons per a la
lluita contra la malal-
tia. Els punts de dona-
ció seran a la Fan Zone
i a l’entrada al costat
dels torns d’accés. ■

Presència als Special
Olmpics. L’Espanyol
va ser present en la
inauguració dels Spe-
cial Olympics que es
disputen aquest cap
de setmana a Andor-
ra. Rafa Marañón, mà-
xim golejador de la
història del club i pre-
sident de l’Agrupació
de Veterans, va ser
abanderat en la ceri-
mònia de presentació
dels jocs inclusius, en
què enguany partici-
paran més de 1.500
esportistes proce-
dents de diverses na-
cionalitats. ■

BREUS

Presentació oficial ■

“La dificultat no és fer un
bon partit, la dificultat és
fer-ho de manera conti-
nuada. Hem de tocar de
peus a terra i anar pas a
pas. Ara no toca parlar
d’objectius”, reblava Rubi
després del brillant triomf
contra el València en la se-
gona jornada. Signant fil
per randa el discurs
marcat a l’inici de curs per
un Rubi a qui tothom es
creu, per ara no hi ha un
sostre competitiu en un
Espanyol que no vol mar-
car-se un horitzó definit.
Així, completades les pri-
meres set jornades del
campionat, si una cosa ha
palesat l’equip blanc-i-blau
és el creixement expo-
nencial d’una plantilla que
ha demostrat de sobres
que és capaç de competir
amb garanties allà on ju-
gui.

Lluny de marcar-se fi-
tes, és obvi que mantenir
les notables prestacions
ofertes fins ara a l’RCDE
Stadium s’albira fona-
mental en les ambicions
d’un Espanyol que camina
per un escenari que li és
completament nou. Amb
unes xifres immaculades
a casa –tres partits i tres
triomfs contra el València,
el Llevant i l’Eibar, amb
quatre gols a favor i cap en
contra–, el conjunt català
és l’únic club de la màxima
categoria del futbol espa-
nyol que no ha encaixat
cap gol com a local.

Una dada implacable
que no s’entendria sense
les excel·lents prestacions

ofertes per una línia de-
fensiva que, tot i els con-
tratemps en forma de le-
sions, ha respost de mera-
vella mantenint la solidesa
partit rere partit.

Pendents de l’eix central
Contra un Vila-real molt
temut cada cop que visita
l’RCDE Stadium –no ha
perdut mai des del trasllat
a Cornellà–, l’estat de la in-
fermeria ha centrat bona

part de l’actualitat de
l’equip de Rubi aquesta
setmana. Les bones notí-
cies, però, sembla que es-
tan del costat del prepara-
dor maresmenc. I és que
David López, Javi López i
Mario Hermoso, que ar-
rossegaven molèsties físi-
ques de diversa índole i
que eren dubte de cara al
duel de demà, van poder
completar l’entrenament
d’ahir al mateix ritme que

la resta dels seus com-
panys. Amb problemes al
quàdriceps des de l’11 de
setembre passat que li han
impedit disputar els tres
darrers compromisos, la
presència de David López
en el partit contra els gro-
guets és més que probable,
tot i que la decisió final no
se sabrà fins avui al matí,
quan els tècnics decidiran
en funció de les sensa-
cions si tant el central

santcugatenc com els seus
dos companys són aptes
per entrar en la convoca-
tòria. No menys impor-
tant seria la presència
d’Hermoso, un dels tres
futbolistes de la plantilla,
juntament amb Diego Ló-
pez i Dídac Vilà, que enca-
ra no han descansat ni un
sol minut aquesta tempo-
rada.

El defensa madrileny,
absent al llarg de la setma-
na per una lesió de grau 1 a
l’adductor dret fruit de
l’últim partit contra el
Rayo, ha assumit amb no-
ta el lideratge de la rere-
guarda en absència de Da-
vid López i actualment és
l’home més en forma de
l’equip. En funció de quina
sigui la disponibilitat dels
dos futbolistes, no s’ha de
descartar que Rubi acabi
apostant pel duo format
per Naldo i Óscar Duarte,
que seria la quarta parella
de centrals en tan sols vuit
jornades de lliga. ■

À. Gallardo
BARCELONA

Ningú s’ho vol perdre

Recuperats. David López, Mario Hermoso i Javi López van completar l’entrenament d’ahir
amb la resta de companys i tot indica que estaran disponibles per al duel contra el Vila-real

David López i Mario Hermoso, en l’últim entrenament d’ahir ■ RCDE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els intocables

Hermoso, Diego
López i Dídac Vilà,
els únics jugadors
que han disputat
tots els minuts

3
parelles de centrals
diferents en set jornades
ha hagut d’alinear Rubi a
causa de les lesions

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La dada
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Avui toca parlar –i ho fem amb
goig– dels Jocs Special Olympics,
ben vius i actius des de dijous i
fins demà diumenge al matí. L’es-
deveniment esportiu és una tro-
bada que aplega equips d’unes
quantes modalitats esportives a
Andorra la Vella i a la Seu d’Ur-
gell, en una mostra d’avinença i
de col·laboració digna de remar-
car, com a signe del bon veïnatge
entre Andorra en conjunt, com a
país, i la Seu d’Urgell. L’organitza-
ció és conjunta entre el comú
d’Andorra la Vella i l’ajuntament
de la Seu d’Urgell, sota el parai-
gua d’Special Olympics Andorra,
Special Olympics Catalunya i la
Federació Catalana d’Esports per
a persones amb discapacitat in-
tel·lectual (ACELL). En total hi
participen 1.600 esportistes, la
gran majoria de Catalunya, 48
d’Andorra, 95 d’altres comunitats
espanyoles i 122 d’altres països.
Amb els esportistes, hi són entre-
nadors, familiars i acompa-
nyants, amb el suport de 600 vo-
luntaris que permetran tenir-ho
tot a punt a l’hora de les competi-
cions dels 14 esports, dels quals 8
tindran lloc en instal·lacions es-
portives d’Andorra: natació, gim-
nàstica, atletisme, futbol sala,
handbol, judo, tennis taula i bàd-
minton. A la Seu d’Urgell, també
en diferents instal·lacions, hi hau-
rà sis esports: bàsquet, hoquei,
petanca, ciclisme, tennis i el pro-
grama YAP per a joves atletes.

Fa goig, repetim, poder veure i
notar els Jocs Special Olympics
aquí a Andorra i a la Seu d’Urgell.
Com diu el lema de Federació
ACELL, Molt més que esport, re-

presenten aquests Jocs, perquè
per als esportistes que hi partici-
pen suposa competir, participar,
compartir un espai i una activitat
que els mou i els motiva. I com
podem veure a les imatges, tant
de televisió com en fotografies, la
cara de satisfacció i de felicitat
que senten, ho diu tot. Satisfacció
personal: “el millor és qui ho in-
tenta”, i goig col·lectiu: “tots som
campions”. De ben segur que qui
participa en aquests Jocs, en ser-
varà un record dins seu i en guar-
darà també la llum i el sol d’a-
quests dies de tardor tan
agradables aquí a la muntanya.

Entre els equips participants, hi
ha el del Taller Claror de la Seu i
també el Sedis Airam. A la foto-
grafia de grup del Taller Claror del
dia de la inauguració, hi veig ca-
res de persones conegudes, habi-
tuals de veure-les pels carrers de
la Seu anant o venint de realitzar
alguna activitat amb els acom-
panyants, que també surten a la

fotografia. A primera fila, el Joan
Closas, monitor, mostra la seva
cara de bona persona, el seu bon
cor, la seva generositat, obrada en
la pau i exigència del seu viure en
el niu cerdà d’Éller. Al seu costat,
hi veig també el Toni de cal Ciste-
ller d’Oliana, assegut a la cadira
de rodes que tanta il·lusió em fa
sempre saludar quan el trobo
amb la colla del Taller Claror per
la Seu. El recordo de quan els dos
érem més joves, quan érem pe-
tits, a Oliana, ell ja caminant amb
molta dificultat, però sempre
amb el somriure a la cara. Saber-
lo envoltat de companys i com-
panyes al Taller Claror, em renova
el creure en l’amistat i en la soli-
daritat com els millors valors de
la condició humana.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, ha contribuït a fer
possible la celebració dels Jocs
Special Olympics, com ho ha fet
la cònsol Major d’Andorra la Ve-
lla, Conxita Marsol. Les felicitats

més expressives per haver agafat
el repte i haver assolit els objec-
tius. En el cas de l’Albert Batalla,
sabem que viu els esdeveniments
col·lectius de la Seu, els que se ce-
lebren habitualment cada any o
els que de manera concreta, com
aquests Jocs, se celebraran fins al
mes de maig; sabem que els viu,
diem, amb un sentiment espe-
cial, ja que no tornarà a ser alcal-
de de la Seu d’Urgell després de
les eleccions municipals de la
pròxima primavera. Per això,
aprofitant l’avinentesa d’aquests
Jocs Special Olympics, podem dir
que durant els anys 10 anys i es-
caig que fa que és alcalde, ha tre-
ballat precisament perquè la Seu
sigui un lloc on l’esport s’hi trobi a
gust i s’hi aplegui en germanor i
bona convivència, perquè, com
expressa ell mateix aquests dies
en parlar dels Jocs: “deixin petja-
da social”. Jo diria que és ben
bé així. 

Per molts anys!  

Els Special Olympics són una mostra d’avinença i de col·laboració digna de remarcar,
com a signe del bon veïnatge entre Andorra en conjunt, com a país, i la Seu d’Urgell

Els Jocs de la il·lussió
la tribuna

JORDI PASQUES

05/10/2018

Ferran Espada

�AVUI

NO S’ENTÉN RES

La lamentable jornada política que es

va viure ahir al Parlament o la intole-

rable imatge de l’1 d’octubre a les

portes de la cambra catalana haurien

de provocar una profunda reflexió en

l’independentisme. Potser aquells

que clamen per la sobirania del Parla-

ment li haurien de tenir una mica

més de respecte. La situació és d’ex-

cepcionalitat, i la repressió de l’Estat

abanderada per l’actuació del jutge

Llanera és una anomalia democràtica

que no permet el normal funciona-

ment de les institucions. Però aques-

ta és la realitat que no per indignant

es pot obviar. Es pot compartir o no

el dictamen que resol l’afer de la sus-

pensió dels diputats encausats. Però,

un cop aprovat, costa molt d’enten-

dre els entrebancs plantejats per

JxCat per a la seva execució. [...]

05/10/2018

Editorial

�EL PAÍS

JO TAMBÉ

Des que l’octubre del 2017 esclatés

de forma viral un moviment conegut

per l’etiqueta #MeToo, no han cessat

els debats i les reaccions entorn

d’ell. La caiguda d’Harvey Weinstein,

el dia 5 d’aquell mes, després de ser

acusat per més de 40 dones de pro-

tagonitzar situacions d’abús que ana-

ven des de l’assetjament fins a la vio-

lació, van transformar el hashtag en

el símbol de la denúncia global contra

els casos de violència sexual. Va ser

el dia 15 quan l’actriu Alyssa Milano

va publicar l’emblemàtic tuit que do-

naria nom al moviment: “Si totes les

dones que han estat assetjades o

agredides sexualment escrivissin un

tuit amb les paraules Me Too, podrí-

em mostrar a la gent la magnitud del

problema”. A partir d’aquest moment,

Internet es va convertir en el lloc on

milions de dones de tot el món com-

partien les seves experiències tren-

cant amb la cultura del silenci que

vetllava una realitat omnipresent, pe-

rò eficaçment soterrada sota la coar-

tada del pudor de la víctima i la doble

penalitat: quan s’atrevien a parlar, no

se les creia o, pitjor, se les culpabilit-

zava pel succeït. [...]

05/10/2018

Editorial

�SEGRE

DE LES PARAULES ALS FETS

Quim Torra va accedir a la presidèn-

cia de la Generalitat assumint la seva

condició d’interí i el seu caràcter de

president vicari de Carles Puigde-

mont, que segons la seva opinió era

qui ostentava la legitimitat del càrrec,

però exercir el lideratge a distància

és complicat, i més en l’actual pano-

rama polític català. El resultat és que

en la gestió de Torra, i en això han

coincidit sectors independentistes i

també els espanyolistes, cada dia hi

ha més distància entre les seves pa-

raules, més pròpies d’un activista

que d’un estadista, i els fets, la ges-

tió diària del Govern i la representa-

ció institucional. Així ens hem trobat

que el president de la Generalitat sa-

luda i anima els acampats a la plaça

de Sant Jaume al matí i a la tarda el

seu govern n’ordena la dissolució, o

que demana als Comitès de Defensa

de la República que pressionin, per-

què fan bé a pressionar, i a la tarda

intenten assaltar el Parlament. [...]

retalls

La televisió de pagament no és
un servei bàsic. És un luxe que
un es pot permetre quan es te-
nen les necessitats bàsiques
cobertes i es pot invertir part
del sou en un entreteniment
concret, com pot ser anar al ci-
nema o al teatre, comprar lli-
bres, viatjar o anar a dinar o so-
par a restaurants cars. Un cop
feta aquesta reflexió, la següent
que toca fer és si per aquests
luxes s’està pagant el que real-
ment valen o s’estan llençant
els diners. 

Andorra Telecom va anun-
ciar dimarts un encariment del
preu del futbol televisat a par-
tir del pròxim mes de novem-
bre. L’argument de l’apujada
és que ha augmentat el cost
dels drets d’emissió de les
competicions i que l’empresa
que subministra a l’operadora
andor rana les imatges de les
di ferents competicions, l’es-
panyola Movistar, també l’ha
incrementat. Com que pràcti-
cament és un secret d’Estat
–quan se’ls pregunta als rec-
tors de la companyia diuen

que és confidencial– no se sap
quant paga Andorra Telecom a
Movistar per explotar aquests
drets i si amb el que es cobra a
l’abonat es cobreix el cost.

Una altra qüestió és si el preu
que paga el client per aquest
luxe, que és alt, respon a un
servei de qualitat. En el cas de
la plataforma televisiva d’An-
dorra Telecom, no. Sobretot si
es compara amb el que s’ofe-
reix al país veí als abonats a
Movistar pel que fa als esports.
Bàsicament estaríem parlant
de la qualitat de les imatges de
les retransmissions esportives,
que moltes vegades no es po-
den veure en alta definició, ja
que a SOM Televisió no s’ofe-
reixen tots els canals alterna-
tius als principals d’esports.
Han incorporat, per exemple,
un canal que dona la segona
divisió de futbol espanyol. Fa
mal a la vista. Té una qualitat
d’imatge pitjor que el d’aque-
lles pel·lícules pirata que es
baixaven per Internet. Oi que
ningú pagaria per un llibre
amb pàgines que no es po-
guessin llegir? O per una obra
de teatre que es fes sense alçar
el teló? O per un sopar de luxe
a base de llaunes?

Pagar el que
toca si ho val

les set claus

GERARD
DEL CASTILLO

SOM TELEVISIÓ COSTA

COM UN SERVEI DE

PRIMERA PERÒ TÉ

MANCANCES DE TERCERA
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Alegria i medalles per a Andorra als Special
Olympics

Europa Andorra Català

Les primeres competicions dels Special Olympics van deixar un grapat de bons moments durant la
jornada d'ahir i, a més, van portar alegries en forma de medalla a la delegació andorrana. En
llançament de pes de 3 quilos, Nelson Gonçalves es va penjar la medalla d'or i Jennifer Vílchez, la
de plata en categoria femenina, però la bona marxa dels atletes del Principat no va acabar aquí.
En els 100 i 400 metres llisos, els atletes andorrans van aconseguir un lloc a la final que es
disputarà avui. Per altra banda, l'equip de natació va acabar la prova de relleus



ELS 2.900

33 An athlete running the last edition of ‘Els 2,900’. 

MOUNTAIN RACES 3 FOURTH EDITION

A double appointment for the specia-
lists. Tonight at midnight, the fourth 
edition of ‘Els2.900’ will kick off with 
a record participation. Next week, ‘El 
Clàssic’ will start, a new race with the 
intention of continuing to challen-
ge participants. Fifty six runners will 
compete in ‘Els 2.900’ with 28 teams. 
Teams are made up of pairs and the 
race is of 70Km and 6,700 meters of 
altitude, with the ascent to the seven 
summits of the country that surpass 
the altitude that bears the name of 
the test: Peak of Comapedrosa (2,944 
m), Roca Entravessada ( 2,928 m), the 
Estanyó peak (2,915 m), the Medacor-
ba peak (2,913 m), the Serrera peak 
(2,912 m), the peak of La Portelleta 
(2,905 m) and the Font Blanca peak 
(2,904 m). The participants have 24 
hours to complete the race, although 
it is expected that more than half of 
the teams will finish it in mid-afterno-
on on Saturday. All athletes will carry 
a new integrated satellite system of 
Garmin to be able to follow them on-
line at all times. Prominent names on 
the international scene such as the 
American Dakota Jones, Canadian 

Record participation in ‘Els 
2,900’ with fifty six runners 
Next week, new race called ‘El Clàssic’ with two other demanding races 

EL PERIÒDIC 
ESCALDES-ENGORDANY

in 10 teams. The first race will be ‘The 
Face’. The day before the test the or-
ganizers will announce to the run-
ners, what will be the route, which 
will be in the parish of Ordino. It will 
be an ascent and a descent to a peak 
where each team can choose the line 
to follow. On the following day, ‘The 
Ridge’.will start. They will start from 
the’refugi’ (mountain shelter) of Sor-
teny to ascend to the ridge to the peak 
of Angonella, with a route that will ex-
ceed 20 km. H

Nick Elson and New Zealander Scott 
Hawker will be present. The national 
team is made up of Julio Rodríguez 
and Dani Rozados. «It is the edition 
where there are more runners and a 
greater level among them», explains 
Carles Rossell, one of the organizers of 
the test. ‘El Clàssic’ will be held on Oc-
tober 12 and 13. However, it was due 
last June but it had to be postponed by 
the snow accumulated in the moun-
tains. It consists of two races and will 
have the participation of 20 athletes 

Anna Palacios will be the first An-
dorran skater to participate in the 
World Championships. It will held 
in La Vendée (in the Pays-de-la-Loire 
region in west-central France), whe-
re 1,500 athletes representing 35 co-
untries will be present. Next year, 
the Andorran Skating Federation 
(FAP) intends to have participants at 
the World Roller Games, which will 
be held in Barcelona, and for this re-
ason it has scheduled a series of com-
petitions for the next competition 

Palacios makes her debut 
in the World Championships

in the  Catalan capital.  In 2017 Pala-
cios already competed in the Euro-
pean Championship. Yesterday, the 
skaters did some trainning sessions 
and today there will be the opening 
ceremony. Palacios competes in the 
junior category, despite being un-
der 18. She will compete on Sunday 
and will use the short program whi-
le Monday next week she will use the 
long one. She is also accompanied 
by Xavi Orrit, FAP technician; and 
Josep Llobet, member of the board 
of directors of the federation and de-
legate for this event. H 
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SKATING 3 LA VENDÉE

Draw against Jamaica
in penultimate round

Vinyes i Font no poden 
errar al Jarama

CHESS 3 The final stretch of the Ba-
tumi Olympics (Georgia). The last 
match they had they beat Angola 
with great moves and srategies from 
all players. In the tenth round, the 
penultimate, Andorra tied with Ja-
maica (2-2). The victories of the Prin-
cipality took place in the first two 
boards. Oscar de la Riva prevailed 
against Elliott Warren, while Robert 
Alomà beat Ras Malaku Lorne. Cris-
tofer Luke fell before Duane Rowe 
and Daniel José beat Shreyas Smith.  

MOTOR 3 Tis weekend, the Spanish 
Resistance Championship arrives at 
the Circuit del Jarama. Joan Vinyes 
and Jaume Font who are currently 
fifth in the general classification of 
class 1 and to aspire to the title they 
must do an outstanding performan-
ce in this race held in the Spanish ca-
pital. «We can not fail in Madrid, we 
will add points and keep the options 
to fight for the title on the track of 
Barcelona, in the last round of the 
championship» stated Vinyes.

briefs
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O
n Thursday, the Special 
Olympics began with an 
open ceremony at the Joan 
Alay stadium. Andorra la 

Vella and La Seu d’Urgell are the two 
Pyrenean cities who host the Speci-
al Olympics Games with 1,500 athle-
tes from 15 countries, all competing 
under the same values and showing 
a good example of the chosen slogan 
of this edition, El millor és qui ho inten-
ta (The best is who tries) a statement 
of principles of this event, and what 
should be in all sports. 

The flame of the Games passed th-
rough the streets of the capital, with 
a torch that was accompanied by dif-
ferent personalities of the country 
such as rally driver Albert Llovera. The 
main event arrived in the afternoon, 
with the inauguration ceremony in 
the Sports Center of Andorra, which 
had a festive tone. The stands were full 
and then arrived the team parades. 
The vast majority of participants co-
me from Catalonia. However, there 
is also athletes coming from Andor-
ra, Germany, Austria, Belgium, Den-
mark, Spain, Finland, Hungary, In-
dia, Italy, Morocco, Monaco, Portugal, 
San Marino and Switzerland. 

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

33 The audience attends the show organized at the opening ceremony, yesterday.  

The Special Olympics starts with 
a bang: music and enjoyment 
The competition started yesterday with football matches, swimming, table tennis and judo
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 INTERNATIONAL COMPETITION 3 FIRST DAY OF THE GAMES  

lidarity and the spirit of self overco-
ming is really inspirational. You are 
all champions.» Marsol stated whi-
le talking about the athletes. The he-
ad of government, Toni Martí, emp-
hasized that more than any sporting 
event, these games are a sign of a «uni-
versal value, that we are all equal», 
which must show an example so that 
«solidarity is in every gesture we do 
every day.» «The flame will fill these 
days with dreams, hopes and joy th-

MESSAGES OF SELF OVERCOMING  / The real 
protagonists of the event, the sports-
men, repeated in different langua-
ges   what they expect from their par-
ticipation: «I want to win, but if I do 
not achieve it, let me be brave in the 
attempt.» A statement of intent and 
that exalts the spirit of the Special 
Olympics. Then came the speeches of 
the authorities. Marsol emphasized 
that with this act «the celebration of 
the inclusive sport begins». «Your so-

MUSIC AND ENTERTAINMENT / The inau-
guration started at half seven and it 
was not only spectacular, but also fun. 
Even the present authorities dared to 
dance the Swish Swish when they we-
re required. However, the Catalan 
president could not attend the cere-
mony, but there was Gerard Figueras, 
general secretary of l’Esport. The musi-
cal performances dominated the ce-
remony, with faces from the Catalan 
scene such as Gisela, Beth, Elena Ga-

del, Txell Sust, Jofre Bardagí and Mo-
nica Green. It seemed like a party with 
cheers and music from the audience 
and atheltes. One of the most antici-
pated moments was the cauldron lig-
hting. The flame arrived at the sports 
center by former tennis player Sergi 
Bruguera. The mayor of Andorra la Ve-
lla, Conxita Marsol and the Mayor of 
La Seu, Albert Batalla were waiting for 
him. They all made the ignition, offici-
ally inaugurating the Games. 

rough sport» he added. In his speech, 
Batalla asserted that, as an example of 
improvement, «we should make each 
other better.» The president of the en-
tity in Andorra, Àlex Terés, empha-
sized the importance to «enjoy» and 
«especially trying their best.» His co-
unterpart in Catalonia, Sergi Grimau, 
as a former basketball player, is cle-
ar that «when we do sport we are all 
equal», and always trying to impro-
ve, «we are all champions», always ac-
companied by the values of fairplay, 
friendship and respect. This last qua-
lity is one that titled one of the songs 
sung by Green, in a tribute to recently 
deceased superstar Aretha Franklin. 
As the title says, Respect, is the must 
need quality that always has to be as-
sociated with sport. 

Yesterday, the competition started 
with athletics, badminton, handball, 
swimming, judo, table tennis, gym-
nastics and futsal. H

«I want to win, but 
if I do not achieve it, 
let me be brave in the 
attempt» emphasized 
the sportsmen 
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«Al principi els meus pares no teni-
en gaire interès en mi, era una noia 
discapacitada més que estava a un 
centre. Tot ha canviat ara que he po-
gut estudiar, he après a jugar a bàd-
minton i a bàsquet i he viatjat. Sen-
to que la meva família i els amics em 
donen molt suport i em valoren», nar-
ra Assefa Pendekanti. L’atleta, de 19 
anys, ha vingut a Andorra des de l’Ín-
dia més rural. Aquesta és la tercera 
vegada que representa el seu país a 
l’estranger després d’anar a Austrà-
lia (2013) i a Los Angeles (2014).

La població rural de l’Índia viu en 
unes condicions molt dures i això fa 
que hi hagi més persones amb dis-
capacitat. Segons el Banc Mundial 
BIRF i AIF, el 75% de les persones afec-
tades viu en zones rurals. L’Assefa 
viu al poble de Bathalapalli, el 2005 
la Fundació Vicente Ferrer (FVF) va 
anar-hi per parlar amb totes les famí-
lies amb persones discapacitades, 
l’objectiu era oferir ajuda. «La meva 
mare estava trista per tenir una filla 
discapacitada, es pensaven que mai 
no podria fer res. Ara la gent em feli-
cita pels meus èxits i això em fa sen-
tir feliç. Mai hagués pensat que viat-
jaria i ho he fet gràcies a la fundació», 
explica.

Tenir una discapacitat a l’Índia 
suposa patir una forta discrimina-
ció, fins i tot senten el rebuig de la se-
va família. Dasarath Ramudu, direc-
tor del sector de persones amb disca-
pacitat de la fundació, apunta que hi 
ha famílies que no van a buscar els 
nens ni quan tenen vacances. «A l’Ín-
dia, si no pots ajudar a casa, ets una 
càrrega», assegura.

La de l’Assefa és només una de les 
moltes històries que comparteixen 
els esportistes que aquests dies estan 
al Principat i a la Seu. Per a ells, l’es-
port s’ha convertit en el millor aliat 
per a la integració. Sol Camps, mes-
tra d’educació especial, indica, en 
aquest sentit, que l’esport permet vi-
sibilitzar que les persones amb dis-
capacitat tenen moltes capacitats: 
«Fa que la gent pensi ‘ostres, jo no 

ESPORT INCLUSIU

MARICEL BLANCH

33Atletes de diferents països participen a l’onzena edició dels Special Olympics.

Les persones 
discapacitades 
a l’Índia estan 
sotmeses a  una 
forta discriminació

1.500 atletes d’arreu del món lluiten contra 
els estereotips als Special Olympics 

Trencar límits i 
fronteres a base 
de superació

puc córrer a la velocitat que ho fan 
aquests nois ni tinc la capacitat de fer 
aquest salt de llargada’».

Com tota persona que practica un 
esport, ells també volen rebre la se-
va recompensa. «Competicions com 
els Special Olympics fan que aques-
ta recompensa arribi», exposa Camps. 
Malgrat que tots vulguin la medalla, 
poder-se classificar per la competició 
ja és una motivació. «Se senten molt 
acompanyats de persones que tenen 
les mateixes dificultats i limitacions 

ANNA RIBAS / LÍDIA RAVENTÓS 
ESCALDES-ENGORDANY

@Anna_Ribas_ / @LidiaRaventos

Malgrat que tots 
vulguin la medalla, 
poder-se classificar 
per a la competició ja 
és una motivació

però, alhora, el mateix esperit de lluita 
i superació. Troben molta afinitat entre 
ells i fan amics», afegeix l’educadora.

L’emoció a flor de pell 
En Pau Cuadras també comparteix 
aquests dies la seva història. Té 28 
anys. Bé, gairebé 29, perquè aquest 
mes és el seu aniversari. És special i 
també és olympic, i aquests dies es pre-
senta com a atleta. Ahir, en Pau va fer 
la seva primera competició però els 
nervis li van jugar una mala passada. 
«L’emoció també fa que es posin més 
nerviosos i hi ha una falta de control 
que a vegades impedeix que facin la 
seva millor marca», exposa Montse Mi-
ret, la seva mare. I tot i que el Pau no es 
conforma només amb el lema de «el 
millor és qui ho intenta» –ell vol gua-
nyar–, el cert és que el més bonic de 
la competició és «la gran companyo-
nia que hi ha». «Moltes vegades ens 
retrobem amb gent que ja hem vist en 

Sol Camps: «Tenen 
les mateixes 
limitacions però 
alhora el mateix 
esperit de lluita» 

Montse Miret: «És un 
ambient molt sa. Hi ha 
molta companyonia. 
A ells, els dones poc i 
són tan feliços»

L’ocupació hotelera augmenta amb els Jocs

El nombre d’esportistes, tècnics, 
acompanyants i components de 
l’organització que arrosseguen els 
Jocs Special Olympics fa que les per-
noctacions que es produeixen du-
rant els dies de competició aug-
mentin a nivell general tant a An-
dorra com a la Seu d’Urgell.

Els allotjaments de les parròquies centrals són les que tenen xifres més elevades, mentre que Encamp és la que té menys pernoctacions

L. RIBAS. / J.J.B.
ESCALDES-ENGORDANY

Els establiments de la Unió Hote-
lera tenen una ocupació mitjana 
les nits de divendres i dissabte del 
65,70%. Les parròquies centrals són 
les més beneficiades. Andorra la Ve-
lla compta amb una del 86%, men-
tre que el percentatge a Escaldes-
Engordany és del 83%. Sant Julià de 
Lòria és la següent en quant a xifres, 
arribant al 64%. A les Valls del Nord, 

Ordino i la Massana les reserves sig-
nifiquen el 50%. A la Vall d’Orient, 
Canillo té una ocupació del 49% i 
Encamp del 43%. Pel que fa als es-
tabliments d’Autèntics Hotels, des 
de l’entitat asseguren que no han 
percebut cap augment i que les xi-
fres són similars a les de qualsevol 
cap de setmana d’aquesta època de 
l’any.

ORGANITZACIÓ POSITIVA / Ahir es de-
senvolupava la primera jornada de 
competició. Isaac Benchluch, direc-
tor tècnic dels Jocs, destacava espe-
cialment que a nivell organitzatiu 
l’experiència és «molt positiva», do-
nant especial rellevància a la tas-
ca que realitzen els voluntaris, que 
«estan a tot arreu». També ressalta-
va la resposta de la població andor-

rana, perquè «hi ha hagut una bona 
afluència als estadis, tenim un pa-
ís meravellós». A nivell esportiu va-
lorava que hi ha «molt nivell», i que 
tractaran d’obtenir medalles, que 
seran treballades. Hi ha expectati-
ves sobretot en bàdminton feme-
ní, bàsquet, futbol, petanca i atletis-
me. En llançament de pes ja s’han 
aconseguit. H

altres competicions i es forma una re-
lació molt bonica perquè s’animen en-
tre ells». «És el seu dia», afirma la mare 
d’en Pau, tot remarcant que «els veus i 
tots estan contents i emocionats». «És 
un ambient molt sa. A ells, els dones 
poc i són tan feliços», recalca.

El matí d’ahir va ser el primer d’un 
seguit de proves que en Pau, i els seus 
companys, seguiran enfrontant fins 
demà. El més destacat de les proves, 
narra la seva família, és «la gran càr-
rega emocional» dels jocs. A vegades, 
confessa la Montse, «n’hi ha que al 
principi et fan pena», especialment si 
no tens un ésser estimat amb discapa-
citat. Un sentiment que assegura que 
se’t passa «quan veus que ells s’esfor-
cen al màxim i que realment és d’en-
vejar». «Ens agrada venir», deixa clar, 
«perquè aquests dies els sents més 

a prop i veus les emocions que po-
den sentir».

En total, quatre dies plens d’emo-
cions que deixen un munt d’anècdo-
tes. Totes amb un denominador co-
mú: la il·lusió. Entre totes, la Montse 
en recorda una. A l’inici de la cursa, 
una pistola dona el tret de sortida. 
Un soroll que espanta molts dels par-
ticipants. Una noia, conscient que 
estava a punt d’escoltar el tret, tanca 
els ulls i es tapa les orelles. Ho fa amb 
tanta força que els seus companys 
comencen a córrer i ella es queda 
quieta, immòbil, espantada. S’ima-
ginen que això li passa a un esportis-
ta d’elit? Tots se’n riurien, oi? Doncs 
els special, no. La grada sencera es va 
aixecar per animar-la a atrapar els 
seus companys. Aquesta és la verita-
ble màgia de l’esport, i dels specials. H

MARICEL BLANCH LUCIANO BRUN
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Xavi Cardelús va iniciar la seva
participació al Gran Premi de
Tailàndia amb una actuació
prou positiva a les sessions d’en-
trenament lliure d’ahir.

L’andorrà va marcar una volta
ràpida d’1’39’’51 en la primera,
un temps que va ser capaç de re-
baixar a la segona deixant-lo en
1’38’’90. D’aquesta manera, va
aconseguir superar fins a tres ri-
vals i situar-se provisionalment
a la posició número 29. A més,
Cardelús va quedar molt a prop
dels quatre corredors que el pre-
cedien.

El resultat encara hauria po-
gut ser millor si no se li hagués
cancel·lat la que havia de ser la
seva volta ràpida per culpa d’u-
na sortida de pista, tal com ex-
plica ell mateix: “llàstima de la
cancel·lació de la meva voltà rà-
pida per haver-me sortit del
marge de la pista, perquè podria
estar encara més endavant”.
Aquest fet, segons ell, confirma

que “encara hi ha marge de mi-
llora”. Seguint en la línia opti-
mista, l’andorrà ha fet una bona
valoració d’aquests primers en-
trenaments lliures al circuit de
Chang, un traçat que és nou per
a tots els pilots de la graella, ja
que és la primera vegada que
s’hi disputa el Mundial.

REDACCIÓ
Buriram

El pilot andorrà va marcar una volta ràpida d’1’38’’90

EMOTOCICLISMEAEL PILOT VA PATIR UNA CANCEL·LACIÓ EN LA SEVA MILLOR VOLTA

Si no hagués patit la
cancel·lació, hauria
marcat un temps
encara millor

MARGE DE MILLORA

Les primeres
competicions
dels Special
Olympics van
deixar un gra-
pat de bons

moments durant la jornada d’a-
hir i, a més, van portar alegries
en forma de medalla a la dele-
gació andorrana. En llançament
de pes de 3 quilos, Nelson Gon-
çalves es va penjar la medalla
d’or i Jennifer Vílchez, la de pla-
ta en categoria femenina, però
la bona marxa dels atletes del

Principat no va acabar aquí. En
els 100 i 400 metres llisos, els
atletes andorrans van aconse-
guir un lloc a la final que es dis-
putarà avui. Per altra banda, l’e-
quip de natació va acabar la
prova de relleus en una meritò-
ria sisena posició gràcies a la
bona actuació d’Oriol March,
Jordi Caetano, Marc Llorach i
Jordi Tenias. Altres resultats
destacats van ser la victòria i
posterior derrota de l’equip de
futbol per 4 a 0 i 2a 4, un triomf
en bàsquet, i dues desfetes i un
partit guanyat en bàdminton, a
càrrec de Sandra Carvallo. Avui
es comença a competir en judo.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

F. GALINDO

OLIMPISMEAL’ATLETISME VA PORTAR EL PRIMER OR
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Què és ser normal?

Europa Espanya Català
Autor: Anna Comet

El president dels Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, inaugurava aquest esdeveniment fa
uns dies amb unes paraules que ja es van publicar aquí al diari però que m'agrada rellegir: "Ser
normal és esforçar-se i superar-se a un mateix, és compartir, és no tenir prejudicis cap a aquells
que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes, és respectar les normes i trencar-les quan
cal, és expressar el que sentim lliurement en cada moment, ballar si sona la música, riure si estem
contents, plorar si estem tristos i, sobretot, ser normal és ser feliç amb el que ens ha donat la
vida".

Aquests dies s'està celebrant una nova edició dels Special Olympics entre la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella amb la participació d'uns 1.500 esportistes de 13 països diferents. Els esportistes
estan quatre dies practicant bàsquet, bàdminton, hoquei, petanca, tenis, ciclisme, natació,
gimnàstica, atletisme, tenis taula, futbol sala, handbol i un clinic de judo.

Tots hem sentit a parlar d'aquest esdeveniment esportiu per a persones amb discapacitat
intel·lectual i enguany ha tingut força ressò mediàtic, perquè el tenim molt a prop de casa i perquè
l'espot protagonitzat per l'exjugador de futbol Carles Puyol és emotiu i bonic.

Sincerament, tot i que crec que estic sensibilitzada amb el tema, no n'havia fet gaire cas abans.
Em va despertar la curiositat una conversa que vaig enganxar a la ràdio un matí després
d'entrenar-me. Parlaven d'un esport en què els valors eren completament purs, sense interessos
econòmics al darrere. Mentre els escoltava, intentava imaginar de quin esport parlaven i no me'n
sortia cap. Per poc interès econòmic que generi un esport, tots acaben promovent l'èxit, les
medalles, els temps, els gols, guanyar... Finalment, vaig adonar-me que parlaven dels Special
Olympics.

Aquests dies m'he adonat que són emoció pura, llàgrimes de felicitat i de ràbia, esforç, lluita, que
donen visibilitat i fomenten la inclusió d'un col·lectiu que necessita integrar-se en una societat molt
dura i formar part de la seva normalitat.

Com a esportista, veure'ls competir, celebrar les victòries i plorar les derrotes em fa molt petita.
Mai he estat capaç de sentir amb aquesta força, mai he valorat prou intensament el que faig en la
rutina, que a vegades m'enfada, em decep o m'avorreix. Veure'ls el somriure més sincer a la boca
o les llàgrimes més grans als ulls ha estat una injecció molt necessària per valorar el que faig i el
que tinc.

Tots ells hi són. No podem obviar-los i els necessitem molt més del que ens pensem. Gràcies,
gràcies per ser tan normals!
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Millor és qui ho intenta

Europa Espanya Català
Autor: Marc Ballestà

Serveix per posar de relleu valors com la inclusió, la igualtat, l'esforç, la constància, la tolerància,
l'amor, la felicitat, la solidaritat, el companyonia i la lleialtat

Aquests dies estem tenint la sort de poder gaudir d'uns dels esdeveniments emocionalment més
intensos que hi pot haver: els Special Olympics la Seu d'Urgell i Andorra La Vella 2018. Una cita
que, a part d'unir encara més els lligams entre aquestes dues ciutats "germanes", serveix per a
moltes coses.

Serveix, primer de tot, a ells: per als esportistes. Perquè puguin participar i gaudir d'un
esdeveniment esportiu amb el reconeixement que es mereixen. Però a més, anant a l'essència
d'allò que hauria de ser l'esport i la competició, lluny del que, malauradament, s'ha convertit arreu
on, bàsicament, el que importa és el rendiment econòmic que s'hi pot obtenir.

Serveix també per donar la visibilitat de tots aquells que afronten el dia a dia d'aquest col·lectiu:
família, voluntaris, institucions, professionals de tots els àmbits, etc... que treballen amb l'objectiu
de la seva integració plena en una societat que no els ho posa -que no els ho posem- gens fàcil.

Serveix per posar de relleu valors com la inclusió, la igualtat, l'esforç, la constància, la tolerància,
l'amor, la felicitat, la solidaritat, el companyonia i la lleialtat. Valors que els membres d'aquest
col·lectiu mostren i comparteixen sense cap tipus d'artifici. És la seva manera d'afrontar la vida la
que ens obliga a mirar-nos al mirall i posar de relleu que en molts casos hem donat l'esquena a
aquests valors.

"Vull guanyar però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", diu el jurament que fan
els esportistes el dia de la inauguració. Potser que ens ho apliquem tots en el nostre dia a dia, ja
que aquests Special Olympics serveixen, sobretot, per ensenyar-nos que una societat millor és
possible.

Gracies per fer-nos veure i sentir que podem ser millors.



Primera jornada de competición de los Special
Los Juegos Special Olympics que se celebran en la Seu d’Urgell y Andorra vivieron ayer la primera 
jornada de competiciones después de los actos protocolarios de estos días con el recorrido de la antorcha 
y la jornada inaugural. Los deportistas se colgaron sus primeras medallas. /FOTO: @SOCatalunya

MOTOCICLISMO  Mundial

Marc Márquez califica 
el día en Tailandia 
como “muy positivo”
Jorge Lorenzo sufre una fuerte caída
El cerverino Marc 
Márquez (Repsol Honda 
RC 213 V), cuarto en la 
Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ 
de entrenamientos para el 
Gran Premio de Tailandia, 
I;ﾉｷgIﾙ ﾉ; ヮヴｷﾏWヴ; ﾃﾗヴﾐ;S; 
Iﾗﾏﾗ SW さSｹ; ヮﾗゲｷピ┗ﾗざく

Buri Ram
AGENCIAS

El líder del mundial dijo haber 

seguido “la misma dinámica que 

Wﾐ ﾉ;ゲ ┎ﾉピﾏ;ゲ I;ヴヴWヴ;ゲが デヴ;H;-

jando para el domingo (maña-

ﾐ;ぶ ┞ ヮ;ヴ; ｷﾐデWﾐデ;ヴ WﾐデWﾐSWヴ ﾉﾗゲ 
ﾐW┌ﾏ=ピIﾗゲが ;ゲｹ ヮﾗヴ ﾉ; ﾏ;ﾓ;ﾐ; 
ヮヴﾗHY Wﾉ ﾏWSｷﾗ ┞ ヮﾗヴ ﾉ; デ;ヴSW Wﾉ 
Hﾉ;ﾐSﾗが ┞ ﾏ;ﾓ;ﾐ; ﾏW デﾗI;ヴ= Wﾉ 
S┌ヴﾗ ┞ Wﾐ ﾉ; WﾉWIデヴﾙﾐｷI; Wゲ SﾗﾐSW 
ヮ┌WSﾗ ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ┌ﾐ ヮﾗケ┌ｷデﾗ ﾏ=ゲざく

“Mañana –por hoy– se verá 

ﾏ=ゲ Iﾉ;ヴ; ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ W┝;Iデ; SW 
SﾙﾐSW Wゲデ;ﾏﾗゲざが ;gヴﾏﾙ M=ヴ-
ケ┌W┣く M;ヴI M=ヴケ┌W┣ ;gヴﾏﾙ ケ┌W 
ヮ;ヴ; Yﾉが ﾉ; I;ｹS; SW JﾗヴｪW LﾗヴWﾐ┣ﾗ 
さｴ; ゲｷSﾗ W┝デヴ;ﾓ;ざく Pﾗヴ ゲ┌ ヮ;ヴデWが 

Wﾉ ヮｷﾉﾗデﾗ Wゲヮ;ﾓﾗﾉ ;デヴｷH┌┞ﾙ ; さ┌ﾐ 
a;ﾉﾉﾗ デYIﾐｷIﾗざ ゲ┌ I;ｹS;が Wﾐ ﾉ; ケ┌W 
ゲ┌ ﾏﾗデﾗ ケ┌WSﾙ ヮ;ヴピS; ヮﾗヴ ﾉ; ﾏｷ-
デ;Sく M;ヴI M=ヴケ┌W┣ a┌W I┌;ヴデﾗ ;ﾉ 
gﾐ;ﾉ SW ﾉ; ゲWｪ┌ﾐS; ゲWゲｷﾙﾐく Lﾗゲ 
ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗゲ AﾐSヴW; Dﾗ┗ｷ┣ｷﾗゲﾗ ふD┌-

I;ピ DWゲﾏﾗゲWSｷIｷ GPヱΒぶ ┞ M;│; 
P;ゲｷﾐｷ ふK;ﾉW┝ぶが ┞ Wﾉ IｴWIﾗ J;ﾆ┌H 
KﾗヴﾐaWｷﾉ ふKTMぶが WﾐI;HW┣;ヴﾗﾐ ﾉ; 
デ;Hﾉ; SW ピWﾏヮﾗゲ SW ゲ┌ゲ ヴWゲヮWI-

ピ┗;ゲ I;デWｪﾗヴｹ;ゲ Wﾐ Wﾉ ﾐ┌W┗ﾗ デヴ;-

┣;Sﾗ Cｴ;ﾐｪ IﾐデWヴﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ SW B┌ヴｷ 
R;ﾏが WゲIWﾐ;ヴｷﾗ WゲデW gﾐ SW ゲWﾏ;-

ﾐ; SWﾉ Gヴ;ﾐ PヴWﾏｷﾗ SW T;ｷﾉ;ﾐSｷ; 
SW ﾏﾗデﾗIｷIﾉｷゲﾏﾗく Eﾐ Mﾗデﾗヲが Wﾉ 
デ;ﾏHｷYﾐ IWヴ┗Wヴｷﾐﾗ ÀﾉW┝ M=ヴケ┌W┣ 
a┌W デWヴIWヴﾗく Eﾉ ヮｷﾉﾗデﾗ ┗;ﾉﾗヴﾙ ケ┌W 
“mi equipo ha hecho un buen 

デヴ;H;ﾃﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮ┌Wゲデ; ; ヮ┌ﾐデﾗざく 
Hoy se decidirán las polesく

FOTOぎ Lく Mく っ L; ﾏﾗデﾗ SW JﾗヴｪW LﾗヴWﾐ┣ﾗ ケ┌WSﾙ ヮ;ヴピS; ヮﾗヴ ﾉ; ﾏｷデ;S

POLIDEPORTIVO  Olimpismo

Eﾉ RWヮゲﾗﾉ R;ﾉﾉ┞ TW;ﾏ ｴ; ｷﾐｷIｷ;Sﾗ 
Iﾗﾐ ﾏ┌┞ H┌Wﾐ; ﾐﾗデ; ゲ┌ ヮ;ヴピIｷ-
ヮ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ R;ﾉﾉ┞ SW M;ヴヴ┌W-

Iﾗゲが ﾉ; ┎ﾉピﾏ; ｪヴ;ﾐ Iｷデ; ;ﾐデWゲ 
SWﾉ D;ﾆ;ヴ ヲヰヱΓく IゲｷSヴW EゲデW┗W 
IﾗﾏヮﾉWデﾙ ﾉﾗゲ ヮヴｷﾏWヴﾗゲ ヱヰ ﾆｷﾉﾙ-

ﾏWデヴﾗゲ SW ﾉ; I;ヴヴWヴ; Wﾐ ヱン┨ ﾉ┌-

ｪ;ヴ ;Hゲﾗﾉ┌デﾗ ┞ ゲWｪ┌ﾐSﾗ SW ゲ┌ 
I;デWｪﾗヴｹ;が ﾉﾗ ケ┌W ヴWヮヴWゲWﾐデ; ゲ┌ 
ﾏWﾃﾗヴ ヮ;ヮWﾉ Wﾐ ┌ﾐ; ヮヴﾙﾉﾗｪﾗ SW 

la Copa del Mundo de Rallys 

CヴﾗゲゲどCﾗ┌ﾐデヴ┞く さCﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ WゲデW 
ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ Wゲ ┌ﾐ; ﾏ┌┞ H┌Wﾐ; aﾗヴ-
ﾏ; SW WﾏヮW┣;ヴ Wゲデ; I;ヴヴWヴ; デ;ﾐ 
W┝ｷｪWﾐデW ┞ ﾐﾗゲ S;ヴ= ﾏ┌Iｴ; a┌Wヴ-
┣; ; デﾗSﾗ Wﾉ Wケ┌ｷヮﾗ ヮ;ヴ; ゲWｪ┌ｷヴ 
デヴ;H;ﾃ;ﾐSﾗ S┌ヴﾗざが IﾗﾐaWゲﾙ Wﾉ ヮｷ-
ﾉﾗデﾗ SW Oﾉｷ;ﾐ; ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ; Iﾗﾐ 
┌ﾐ ヮヴﾗデﾗピヮﾗ BVヶ SW SﾗSｷI;ヴゲ 
R;Iｷﾐｪが Iﾗﾐ ﾏ;ﾐSﾗゲ ;S;ヮデ;Sﾗゲく

Isidre Esteve obtiene su 
mejor clasificación en   
una prólogo del Mundial

AUTOMOVILISMO  Rallys

FOTO: Repsol Media / El piloto de Oliana con Txema Villalobos
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Eﾉ P<SWﾉ IﾐSﾗﾗヴ T<ヴヴWｪ; ┞; Wゲ デﾗ-

S; ┌ﾐ; ヴW;ﾉｷS;Sく Eﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ ┗ｷWヴ-
ﾐWゲ ゲW ｷﾐ;┌ｪ┌ヴﾙ WゲデW ﾐ┌W┗ﾗ Iﾉ┌H 
SW ﾉ; TWヴヴ; FWヴﾏ;が ケ┌W ﾐ;IW Iﾗﾐ 
ﾉ; ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;S SW aﾗﾏWﾐデ;ヴ Wﾉ ヮ=-

SWﾉ Wﾐ ピWヴヴ;ゲ デ;ヴｪ;ヴｷﾐ;ゲ ┞ Iﾗﾉ;-

Hﾗヴ;ヴ Iﾗﾐ ﾉ; FWSWヴ;Iｷﾙ C;デ;ﾉ;ﾐ; 
SW P<SWﾉく Eﾉ ﾐ┌W┗ﾗ ┞ ┎ﾐｷIﾗ Iﾉ┌H 
Wﾐ ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉ SｷゲヮﾗﾐW 
SW ┌ﾐ;ゲ ｷﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ ヴWaWヴWﾐデWゲ 

Iﾗﾐ ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ヵ ヮｷゲデ;ゲ SW ヮ=-

SWﾉが ┌ﾐ; SW Wﾉﾉ;ゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉく Eﾉ 
;Iデﾗ SW ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ Iﾗﾏ-

ヮﾉWﾃﾗ IﾗﾐｪヴWｪﾙ ; ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴﾗゲﾗ 
público y fue apadrinado por la 

ﾃ┌ｪ;Sﾗヴ; SWﾉ IｷヴI┌ｷデﾗ ヮヴﾗaWゲｷﾗ-

ﾐ;ﾉ SW WﾗヴﾉS P;SWﾉ Tﾗ┌ヴが CWﾉWゲデW 
P;┣が ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮﾙ Wﾐ SｷaWヴWﾐデWゲ 
IﾉｹﾐｷIゲ ┞ Wﾐ ┌ﾐ ﾏ;ｪﾐｹgIﾗ ヮ;ヴピSﾗ 
SW W┝ｴｷHｷIｷﾙﾐく

Tàrrega estrena sus nuevas 
instalaciones ‘indoor’   
para la práctica del pádel

PÁDEL  Infraestructuras

FOTO: FCP / Iﾏ;ｪWﾐ SW ﾉ; ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ｷﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ
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SPECIAL OLYMPICS   LA PRIMERA JORNADA

Olímpicos precoces
El programa Young Athletes, en el que colabora la Fundación Messi, es una de las 14 disciplinas del 
evento || Introduce en el mundo del deporte a niños de 2 a 7 años con discapacidad intelectual

REDACCIÓN
❘ LA SEU D’URGELL/ANDORRA ❘ La pri-
mera jornada de competición de 
los Jocs Special Olympics 2018 
sirvió también de punto de par-
tido para uno de los programas 
más destacados de este even-
tro. Por primera vez, los Jocs 
incorporan el programa Young 
Athletes, que es una de las 14 
disciplinas del evento y que se 
ha organizado conjuntamente 
con la Fundación Leo Messi y 
que apuesta por la adaptación e 
inclusión de los más pequeños.

A través de juegos, cancio-
nes y otras actividades, el YAP 
(Young Athletes Program) tie-
ne como objetivo introducir en 
el mundo del deporte a niños y 
ninas de 2 a 7 años con disca-
pacidad intelectual. El objetivo 
es trabajar el equilibrio, la flexi-
bilidad, la fuerza y la coordina-
ción y que los pequeños puedan 
iniciarse en el mundo deportivo 
y mejorar con ello la capacidad 
de relacionarse con su entorno.

Según explicó Sergi Grimau, 
presidente de Special Olympics 
Catalunya, “el YAP representa 
la esencia de los Special Olym-
pics y sobre todo es la semilla 
de nuestros futuros deportistas, 
así como un acompañamiento a Foto de familia de los participantes en este nuevo programa de los Special Olympics.

El equipo de baloncesto de Down Lleida, con uno de los actores del filme “Campeones”. Los espectáculos de magia también animan los Jocs.

Un jugador de bádminton del Centre Talma.Uno de los niños que participa en el programa Young Athhletes.

ISMA MONTFORT

 ISMA MONTFORT

 ISMA MONTFORT

los centros de educación y a las 
propias familias, a través de los 
valores del deporte”.

El orígen del YAP está en la 
demanda de padres de Estados 
Unidos, donde el movimiento 
Special Olympics está muy con-
solidado, que echaban en falta 
un programa específico para 
niños más pequeños con disca-
pacidad intelectual. Desde hace 
5 años Special Olympics Cata-
lunya impulsa el YAP en los 
centros de educación especial.

Grimau, junto con Albert 
Batalla, y el vicepresidente de 
ACELL, Toni Garrich, partici-
paron en la entrega de las pri-
meras medallas.  



31DEPORTES
SEGRE 
Sábado, 6 de octubre de 2018

 ■

Grupo de voluntarios del INS Josep Lladonosa que colaboran con los Juegos.

Uno de los equipos con los que compite Acudam en los Special Olympics.

Aurora Carretero, del Centre Clamor, medalla de oro en lanzamiento de peso.

Un joven muestra una de las medallas que se han entregado en los Special Olympics.

 

 

ISMA MONTFORT

Doble victoria 
del Alpicat, 
que presenta a 
sus 13 equipos
Vencen al Reus 
femenino y al Barça

HOCKEY PRETEMPORADA

Foto de familia de todos los jugadores y jugadoras del Alpicat, club que hizo ayer su presentación.

❘ ALPICAT ❘ El HC Alpicat presentó 
ayer a los equipos que pondrá 
en competición esta temporada, 
en una jornada redonda, ya que 
tanto el primer equipo femenino 
como el masculino, vencieron 
en sus partidos ante el Reus y el 
Barcelona B, respectivamente.

El Alpicat hizo la presenta-
ción ante sus aficionados de los 
110 jugadores y jugadoras que  
integran sus trece equipos, en-
cabezados por el sénior masculi-
no, que compite una temporada 
más en la OK Liga Plata, nueva 
denominación de la Primera di-
visión, antesala de la OK Liga y 
el sénior femenino, que compite 
en Primera Catalana.

HC ALPICAT

Antes de la presentación de 
equipos, el femenino, que tie-
ne como entrenador a Miquel 
Serret, derrotó por 4-2, en un 
partido amistoso, al Reus De-
portiu, un rival de la OK Liga 
femenina. El equipo leridano ju-

gó a un gran nivel y al descanso 
ya ganaba por 2-0. Las leridanas 
aumentaron la ventaja al poco 
de iniciarse la segunda parte y, 
aunque el Reus reaccionó, no 
pudo evitar la derrota por 4-2.

Tras el partido se hizo el ac-

to de presentación de todos los 
equipos del club y, a la conclu-
sión del mismo, fue el turno 
para el sénior masculino, que 
entrena una temporada más 
Xavi Roy y que superó el Bar-
celona B por 4-3, en partido co-

rrespondiente a la Copa Esports 
Penedés. Segundo partido del 
Alpicat en esta competición de 
pretemporada y segunda victo-
ria. Y también a un gran nivel, 
ya que los de Xavi Roy levan-
taron un 0-2 en contra.

REDACCIÓN
❘ LA SEU D’URGELL/ANDORRA ❘ Aun-
que la mayoría de competicio-
nes darán sus medallas entre 
hoy y mañana, los Jocs Special 
Olympics ya repartieron ayer, 
en la primera jornada de compe-

tición, cerca de 800 de las 2.400 
que habrá a lo largo de los tres 
días. Entre los participantes 
que lograron ayer estas pri-
meras medallas se encuentran 
miembros del Centre Claror, de 
La Seu d’Urgell, que logró dos 

preseas de oro, ambas en atle-
tismo. Aurora Carretero fue la 
mejor en lanzamiento de peso 
de 3 kilos, mientras que Mar-
cos Vílchez también consiguió 
el oro en lanzamiento de peso 
de 4 kilos.

Por otra parte, entre los 
cerca de 700 voluntarios que 
colaboran en los Jocs Special 
Olympics, se encuentra un gru-
po de alumnos de segundo de 
Bachillerato del instituto Josep 
Lladonosa de Lleida, que han 

decidido vivir de esta manera 
la competición. Los jóvenes ya 
participaron en la ceremonia 
inaugural que se celebró el ju-
ves en Andorra la Vella y, en 
las competiciones, prestan su 
apoyo en la disciplina de tenis.

Los Jocs reparten cerca de 800 de las 2.400 medallas
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SPECIAL OLYMPICS LA PRIMERA JORNADA

Olímpics precoços
El programa Young Athletes, en el qual col·labora la Fundació Messi, és una de les 14 disciplines de 
l’esdeveniment || Introdueix al món de l’esport nens de 2 a 7 anys amb discapacitat intel·lectual

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL/ANDORRA ❘ La pri-
mera jornada de competició dels 
Jocs Special Olympics del 2018 
va servir també de punt de tro-
bada per a un dels programes 
més destacats d’aquest esdeve-
niment. Per primera vegada, els 
Jocs incorporen el programa 
Young Athletes, que és una de 
les 14 disciplines de l’esdeveni-
ment i que s’ha organitzat con-
juntament amb la Fundació Leo 
Messi i que aposta per l’adap-
tació i inclusió dels més petits.

A través de jocs, cançons i al-
tres activitats, el YAP (Young 
Athletes Program) té com a ob-
jectiu introduir al món de l’es-
port nens i nenes de 2 a 7 anys 
amb discapacitat intel·lectual. 
L’objectiu és treballar l’equi-
libri, la flexibilitat, la força i 
la coordinació i que els petits 
puguin iniciar-se en el món es-
portiu i millorar amb això la 
capacitat de relacionar-se amb 
el seu entorn.

Segons va explicar Sergi Gri-
mau, president de Special Olym-
pics Catalunya, “el YAP repre-
senta l’essència dels Special 
Olympics i sobretot és la llavor 
dels nostres futurs esportistes, 
així com un acompanyament als Foto de família dels participants en aquest nou programa dels Special Olympics.

L’equip de bàsquet de Down Lleida, amb un dels actors del film ‘Campeones’. Els espectacles de màgia també animen els Jocs.

Un jugador de bàdminton del Centre Talma.Un dels nens que participen al programa Young Athletes.

ISMA MONTFORT

ISMA MONTFORT

ISMA MONTFORT

centres d’educació i a les matei-
xes famílies, a través dels valors 
de l’esport”.

L’origen del YAP està en la 
demanda de pares dels Estats 
Units, on el moviment Special 
Olympics està molt consolidat, 
que trobaven a faltar un pro-
grama específic per a nens més 
petits amb discapacitat intel·lec-
tual. Des de fa 5 anys Special 
Olympics Catalunya impulsa 
el YAP als centres d’educació 
especial.

Grimau, juntament amb Al-
bert Batalla i el vicepresident 
d’ACELL, Toni Garrich, va par-
ticipar en l’entrega de les prime-
res medalles.
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Grup de voluntaris de l’INS Josep Lladonosa que col·laboren amb els Jocs.

Un dels equips amb els quals competeix Acudam als Special Olympics.

Aurora Carretero, del Centre Clamor, medalla d’or en llançament de pes.

Un jove mostra una de les medalles que s’han entregat als Special Olympics.

ISMA MONTFORT

Doble victòria 
de l’Alpicat, 
que presenta 
els 13 equips
Derrota el Reus 
femení i el Barça B

HOQUEI PRETEMPORADA

Foto de família de tots els jugadors i jugadores de l’Alpicat, club que va fer ahir la seua presentació.

❘ ALPICAT ❘ L’HC Alpicat va presen-
tar ahir els equips que posarà en 
competició aquesta temporada, 
en una jornada redona, ja que 
tant el primer equip femení com 
el masculí van vèncer en els seus 
partits davant del Reus i el Bar-
celona B, respectivament.

L’Alpicat va fer la presentació 
davant dels seus aficionats dels 
110 jugadors i jugadores que 
integren els seus tretze equips, 
encapçalats pel sènior masculí, 
que competeix una temporada 
més a l’OK Lliga Plata, nova de-
nominació de la Primera divi-
sió, avantsala de l’OK Lliga i el 
sènior femení, que competeix a 
Primera Catalana.

HC ALPICAT

Abans de la presentació 
d’equips, el femení, que té com 
a entrenador Miquel Serret, va 
derrotar per 4-2, en un partit 
amistós, el Reus Deportiu, un 
rival de l’OK Lliga femenina. 
L’equip lleidatà va jugar a un 

gran nivell i el descans ja gua-
nyava per 2-0. Les lleidatanes 
van augmentar l’avantatge al 
poc d’iniciar-se la segona part 
i, encara que el Reus va reacci-
onar, no va poder evitar la der-
rota per 4-2.

Després del partit es va fer 
l’acte de presentació de tots els 
equips del club i, al final, va 
ser el torn per al sènior mascu-
lí, que entrena una temporada 
més Xavi Roy i que va superar 
el Barcelona B per 4-3, en partit 

corresponent a la Copa Esports 
Penedès. Segon matx de l’Alpi-
cat en aquesta competició de 
pretemporada i segona victòria. 
I també de gran nivell, ja que els 
de Xavi Roy van aixecar un 0-2 
en contra.

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL/ANDORRA ❘ Encara 
que la majoria de competicions 
donaran les medalles entre avui 
i demà, els Jocs Special Olym-
pics ja van repartir ahir, en la 
primera jornada de competi-

ció, prop de 800 de les 2.400 
que hi haurà al llarg dels tres 
dies. Entre els participants que 
van aconseguir ahir aquestes 
primeres medalles es troben 
membres del Centre Claror, de 
la Seu d’Urgell, que va acon-

seguir dos metalls d’or en at-
letisme. Aurora Carretero va 
ser la millor en llançament de 
pes de tres quilos, mentre que 
Marcos Vílchez també va acon-
seguir l’or en llançament de pes 
de quatre quilos.

D’altra banda, entre els prop 
de 700 voluntaris que col·la-
boren en aquests Jocs Speci-
al Olympics, es troba un grup 
d’alumnes de segon de Batxille-
rat de l’institut Josep Lladonosa 
de Lleida, que han decidit viure 

d’aquesta manera la competició. 
Els joves ja van participar en 
la cerimònia inaugural que es 
va celebrar dijous a Andorra 
la Vella i, a les competicions, 
donen el seu suport en la disci-
plina de tenis.

Els Jocs reparteixen prop de 800 de les 2.400 medalles
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La nueva imagen de la Garmin Titan Desert

PELOTA n En la sede de LaLiga, con el equipo español

Presentado el Campeonato
del Mundo de Barcelona
Manel Bruña Madrid

n La sede de LaLiga fue el escena
rio de la presentación del Mundial
de Pelota que tendrá lugar en Bar
celona del 14 al 20 de octubre. Con
el apoyo de LaLiga 4Sports, la Fe
deración Española de Pelota con
fía en sea todo un éxito tanto a ni
vel deportivo como organizativo.
De momento, lo que está asegura
do es el éxito de público ya que se
han vendido todas las entradas,
como aseguró el presidente de la
Federación Julián García Angulo.

En el Campeonato participarán
14 países. Ante unos 50 de los de
portistas del equipo español, Gar
cía Angulo agradeció a LaLI

ga4Sports y Loterías del Estado el
apoyo, “una apuesta por el depor
te español muy importante. Vivía
mos una situación precaria y La
Liga hizo una apuesta por ello”.

Lola Tello, del CSD, Manuel Gó
mez, de Loterías y Apuestas del
Estado, también dieron su apoyo a
los deportistas presentes, mientas
que Pipe Gómez, responsable de
Liga4Sports, aseguró que “habéis
hecho un gran esfuerzo para que
este deporte sea significativo, no
sólo en España sino también en el
mundo”. “Estamos con todos los
deportes, con los de elite y con los
que no tienen tantos apoyos”, con
cluyó Manuel Gómez, responsa
ble de comunicación de Loterías H

Ramón Cid confirmó ayer
que dejará a finales de
mes la dirección técnica
de la Federación
Española, anunció su

presidente, Raúl Chapado. “Ramón ha
decidido que su etapa como director
técnico termina ahora. Yo le agradezco
el trabajo y la capacidad de unir. Los
resultados del atletismo español este
año han sido maravillosos”. Cid, de 64
años, era seleccionador desde 2013 H

ATLETISMO
Cid deja la dirección
técnica de la RFEA

Tras la inauguración del
jueves, la 11ª edición de
los Special Olympics, los
Juegos del deporte
inclusivo, vivió ayer su 1ª

jornada de competición entre La Seu
d’Urgell (Lleida) y Andorra, las dos
sedes. Unos 1.600 deportistas con
discapacidad intelectual participarán
en las 14 modalidades distintas. ‘Mejor
es quien lo intenta’ es el lema de los
Special Olympics 2018 H

POLIDEPORTIVO
En marcha otra edición
de los Special Olympics

La Liga Premaat
masculina de waterpolo
20182019 arranca hoy
de nuevo con el Atlètic
Barceloneta de favorito.

1ª jornada (hoy): Quadis CN MataróCN
Catalunya, 12.45 h; Tenerife Echeyde
At. Barceloneta, 13.00 h; Real Canoe
CN Sabadell, 13.15 h; CN Sant Andreu
AR Concepción, 18.00 h; CDW Navarra
CN Barcelona Vista, 19.30 h. Miércoles
día 17: TerrassaMediterrani, 20.45 h H

WATERPOLO
Hoy arranca otra Liga con
el Barceloneta de favorito

Los representantes del
británico Anthony
Joshua, que ostenta las
coronas AMB, FIB, OMB e
IBO, han hecho una

oferta “muy mejorada” para que el
campeón del Consejo Mundial (WBC),
Deontay Wilder, acepte una pelea de
unificación del título mundial del peso
pesado, pero hasta ahora las
propuestas han sido rechazadas,
según dijo el promotor Eddie Hearn H

BOXEO
Oferta mejorada para
la pelea JoshuaWilder

La Garmin Titan Desert celebrará en
2019 su 14ª edición del 28 de abril al 3
de mayo de 2019, con seis etapas que
unirán las localidades marroquíes de
Merzouga y Maadid, donde los 700
ciclistas inscritos culminarán su
aventura en bicicleta de montaña. Con
una imagen renovada, apostando “por
un aire muy ciclista y aventurero”, la
prueba presentará a los ‘titanes’ un
reto de 600 kilómetros y 5.000 metros
de desnivel.

“Además de la etapa Garmin, en la
que los ciclistas no disponen de ‘track’
por parte de la organización y deben
navegar para llegar a cuatro controles
de paso y tres estaciones de
hidratación, se han introducido tramos
de navegación en dos etapas más de
las seis de la carrera”, informó el
director técnico de la prueba, Manuel
Tajada, durante la presentación de la
prueba en Madrid. La organización
espera otra edición muy disputada y
emocionante H

CICLISMO
La Titan Desert 2019,
con más navegación

Ajedrez

China gana la Olimpiada
China ganó la Olimpiada de Batu
mi (Georgia) tanto en categoría
masculina–Españaacabó25ªtras
empatar (22) con el anfitrión–
como femenina, donde el equipo
español fue 13º tras empatar con
Polonia (22) N Joan Segura

Artes marciales mixtas

Reaparición de McGregor
Conor McGregor reaparecerá la
próximamadrugadaenLasVegas
contra Khabib Nurmagomedov
tras casi dos años sin competir.

Balonmano

Champions (4ª jornada)
Grupo A:
BarçaMontpellier Hoy, 16.00
KielceKristianstad Hoy, 16.00
M. BrestVeszprem Hoy, 16.00
VardarRhein Neckar Hoy, 17.30
Grupo B:
FlensburgZaporozhye 3124
París SGHBC Nantes Hoy, 17.30
Pick SzegedCelje Hoy, 17.30
SkjernZagreb Mañana, 16.50
Grupo C:

BesiktasSporting Hoy, 16.00
T. PresovChejov Hoy, 18.00
Silkeb.Metalurg Mañana, 15.10
Grupo D:
R. CocksDinamo Bucarest 3132
Wacker ThunElverumHoy, 17.30
Ademar LeónPlock Hoy, 19.30
Liga ASOBAL (5ª jornada)
CuencaBM Sinfín Hoy, 18.30
P. GenilAnaitasuna Hoy, 18.30
ValladolidBenidorm Hoy, 20.00
Bada HuescaLogroño Hoy, 20.30

Golf

Dos líderes en Escocia
2ª jornada del Alfred Dunhill Links
Championship (par 72):
135 Andrea Pavan (Ita) 7263

L. Bjerregaard (Din) 7065
136 Tyrrell Hatton (Ing) 7066
...
138 T. Fleetwood (Ing/8º) 7167
139 Tony Finau (USA/12º) 7366
142 N. Elvira (ESP/30º) 7567

Brooks Koepka (USA) 7072
144 Larrazábal (ESP/56º) 7569

Pep Anglés (ESP) 7569
Scott Fernández (ESP) 7767

145 Jiménez (ESP/76º) 7273
A. Cañizares (ESP) 7471

146 A. Otaegui (ESP/91º) 7769
147 F.Castaño (ESP/107º) 7077

Carlos Pigem (ESP) 7869
148 P. Oriol (ESP/124º) 7672
150 J. Campillo (ESP/146º)7476

Álvaro Quirós (ESP) 7476
Safeway Open
1ª jornada en Napa (par 72):
63 Sepp Straka (Austria)
64 Chase Wright (EE.UU.)
65 Phil Mickelson (EE.UU.)

Hockey hierba

El Júnior debuta en Europa
El FC Júnior de Sant Cugat vivirá
hoy (14.45 h) en el Estadi Pau Ne
gre de Barcelona un día histórico
en sus 92 años de vida con la dis
putade su primerpartidodeCopa
de Europa, contra el Three Rock
Rovers irlandés en la 1ª ronda.

Motor

Rally de Gran Bretaña
Clasificación tras la 2ª jornada:
1. Tänak (Est/Toyota) 1h.06’04”3
2. Neuville (Bel/Hyundai) a 28”8
3. Latvala (Fin/Toyota) a 31”3

Rugby

Liga Heineken masc. (4ª j.)
HernaniColina Clinic Hoy, 17.00

Tenis

Del Potro, semifinalista
ATP de Pekín, pista dura (cuartos):
Del PotroKrajinovic 63, 60
F. FogniniM. Fucsovics 64, 64
K. EdmundD. Lajovic 63, 76 (4)
N. BasilashviliM. Jaziri 62, 62
ATP de Tokio
En Japón, pista dura (cuartos):
ShapovalovStruff 46, 76 (7), 64
D. MedvedevRaonic 76 (4), 63
K. NishikoriS. Tsitsipas 63, 63
R. GasquetAnderson 76 (6), 76
WTA de Pekín
En China, pista dura (cuartos):
SevastovaCibulkova 63, 76 (5)
N. OsakaS. Zhang 36, 64, 75
Q. WangA. Sabalenka 75, 75
C. WozniackiSiniakova 62, 62

Voleibol

Supercopa de España
TeruelUnicajaAlmería Hoy, 18.00

Waterpolo

Hoy, BresciaTerrassa
El CN Terrassa visita hoy (19.00 h)
al Brescia italiano en la ida de la úl
tima eliminatoria antes de entrar
en la fase de grupos.

Prórroga

Una cincuentena de deportistas españoles de los que estarán en el Mundial, ayer FOTO: EFE

Atlètic Barceloneta Ramón Cid

Anthony Joshua La inauguración

HÍPICA n España, sin final en la Copa de las Naciones

Breen gana la Copa Negrita,
apertura del CSIO Barcelona
Redacción Barcelona

n El irlandés Shane Breen, mon
tando a Can Ya Makan, fue ayer
el vencedor de la Copa Negrita, la
prueba que abrió la 107ª edición
del CSIO Barcelona que se dispu
ta hasta mañana en el Real Club
dePolodeBarcelona.Breenfueel
más rápido de los 16 participan
tes con un tiempo total de 58”32.

En segunda posición se clasifi
có otro irlandés, Darragh Kenny,
a lomos de Extra Van Essene,
mientras que el holandés Leo
pold Van Asten, con Vdl Groep
Miss Untouchable, fue tercero.
La española Paola Amilibia
(Chac Balou N) terminó octava.

Por su parte, el conjunto espa
ñol, formado por Manuel Fernán
dez, Pilar Lucrecia Cordón, Lau
ra Roquet y Eduardo Álvarez, se
quedó fuera de la final de la Copa
de las Naciones Longines, la
prueba por equipos más impor
tante del mundo, tras acabar ayer
15º y último en la calificación.

Austria, Italia, Suecia, Bélgica,
Holanda, Irlanda, Francia y Sui
za lograron las ocho plazas para
la gran final de mañana (15.00 h).
España deberá conformarse con
disputar hoy (21.00 h) la Challen
ge Cup, igual que dos equipos po
tentes como Alemania y EE.UU.,
que contó con Jessica Spring
steen, la hija de Bruce H

Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen, ayer en el RC Polo FOTO: JOAN LANUZA



esports 
54 DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 2018 ara   

GONZALO ROMERO 
BARCELONA

Guanyar o perdre. L’es-
port es regeix per 
aquestes dues obsessi-
ons. Són herències cul-
turals. El context co-

mercial del joc ho accentua: el tri-
omfador contra el perdedor; aixe-
car la copa contra les mans buides. 
La Shameela, l’Assefa, el Ganesh, 
l’Sreenivasulu, el Sivaiah i el Bala-
krishna viuen la competició com 
una oportunitat de vida. Tots sis 
són integrants de la Fundació Vi-
cenç Ferrer (FVF) i aquest cap de 
setmana formen part del combinat 
de bàdminton de l’Índia en els Jocs 
Special Olympics 2018 per a disca-
pacitats intel·lectuals de la Seu 
d’Urgell i Andorra la Vella. La com-
petició és un parèntesi ben posat 
en la seva història. Mai el fet de su-
ar una samarreta havia arrossegat 
un missatge tan potent. L’equip és 
el rostre amable d’un país summa-
ment classista. 

La seva condició de discapaci-
tats té un pes enorme i se suma als 
estigmes de les castes. La gran ma-
joria són dàlits, l’estament més 
baix de la seva societat natal. Por-
ten  una marca tan intangible com 
definitiva. “Són persones que soci-
alment passaven desapercebudes i 
que ara són referents al poble, a la 
família. No cal centrar-se en la co-
munitat. Els problemes són a casa. 
Una noia em confessava fa uns dies 
que des que té ús de raó els seus pa-
res li deien que se n’anés de casa, 
que fugís. Senzillament per tenir 

una discapacitat”, explica a l’ARA 
Jordi Folgado, director general de 
la FVF a Espanya. 

D’entre misèries i injustícies, el 
català destaca l’impacte del rebuig. 
És un greu problema en l’àmbit de 
la pobresa infantil o la violència de 
gènere, per tradicions històriques. 
Com la selecció Special, milers de 
persones viuen al marge del siste-
ma. L’Índia rural és cruel. Has de 
ser útil, has de poder generar re-
cursos o proporcionar un servei. 
Sortir del guió t’aboca a l’exclusió. 
És així de cruel: “La pobresa és do-
lenta, però la discriminació és pit-
jor. Pots donar menjar a qui té ga-

na. Canviar la mentalitat d’algú 
que t’aparta i et discrimina pel teu 
estatus social o religiós és molt de-
licat. Arribes al punt de no enten-
dre la humanitat. A mi em passa. 
Amb els nostres ulls de societat oc-
cidental moderna és difícil enten-
dre la seva situació. Si és impres-
cindible la sanitat o l’educació, 
també ho és trencar el rebuig”, as-
senyala el directiu. 

Lancy Dodem fa de la teoria la se-
va trajectòria personal. Nascut a 
Anantapur, un districte al sud de l’Ín-
dia, és un dels primers nens apadri-

nats per la fundació. Ara hi treballa, 
entre altres coses, com a intèrpret 
lingüístic dels internacionals.  

Una eina de reinserció social 
Aquest esforç unificat té un perquè. 
Aquí trobem l’expedició de bàd-
minton i la importància d’aquests 
Jocs que gestiona l’exjugador de 
bàsquet Sergi Grimau. La Vicenç 
Ferrer aposta per l’esport com a ei-
na de reinserció social. És el motor 
del programa Esport i Discapacitat 
que porta a terme a l’Índia. “L’es-
port és un instrument que ens aju-
da a trencar aquesta fotografia. 
Lluitar per millorar els fa créixer 
personalment, els fa augmentar la 
dignitat. Un jugador de futbol o de 
criquet és un esportista. No impor-
ta la seva casta. En el moment que 
guanya, guanya tot un grup, amb 
gent de diferents estatus”, comen-
ta Folgado. 

La pilota se suma a una segona 
tasca centrada en l’educació per re-
forçar l’autoestima dels nanos. La 
finalitat és dotar-los de recursos, 
d’un ofici, perquè puguin ser autò-
noms en el seu dia a dia. Cal que en-
caixin, que siguin productius, per 
poder ser acceptats. El mètode fun-
ciona: pel centre de Bathalapalli ja 
han passat 73 esportistes. Fins a 32 
han sigut seleccionats per partici-
par en alguna de les diferents edici-
ons dels Special Olympics. Les 53 
medalles (19 d’or, 19 de plata i 15 de 
bronze) que han aconseguit són 
anècdotes. El premi és un altre.e

“Arribes al punt de no 
entendre la humanitat”

No insultis, 
no amenacis... 

no cridis?

Ja han passat més de dos anys des que 
l’àrbitre tarragonina Marta Galego 
va aturar un partit entre el Valls i el 
Cambrils Unió per expulsar de l’es-
tadi un espectador que l’havia envi-

at “a rentar plats”. Amb el gest, Galego va vi-
sibilitzar la campanya Zero insults a la grada, 
engegada el gener del 2016 per la Federació 
Catalana de Futbol amb l’objectiu d’erradi-
car, genèricament, “les amenaces i els in-
sults” dels recintes del país. Les sancions per 
als individus o els clubs que mostrin o tolerin 
comportaments vexatoris han esdevingut 
més severes any rere any. El codi disciplina-
ri de la UEFA estableix que són punibles les 
actituds que suposin “un insult a la dignitat 
humana d’una persona o un grup de perso-
nes per qualsevol motiu, incloent-hi el color 
de la pell, la raça, la religió o l’origen”. En al-
guns països, com a Anglaterra, s’és molt més 
incisiu. En el programme del Tottenham-
Barça l’entitat londinenca, vinculada histò-
ricament a la comunitat jueva, indicava un 
número on enviar un missatge de text si 
qualsevol aficionat percebia comportaments 
abusius, insults racistes, càntics homòfobs o 
supporters drets, entre altres supòsits a per-
seguir, com l’ús de pirotècnia i el consum 
d’alcohol i tabac a la graderia. Unes línies 
més avall, amb tot, cridava l’atenció una al-
tra advertència: “Swearing is not permitted 
anywhere at Wembley Stadium”. 

To swear es pot traduir per blasfemar, 
renegar o emprar expressions rudes con-
tra algú. L’insult és una accepció, una part 
del swearing, però no la totalitat. Per 
exemple, Damn! (“Maleït sigui”), Crap 
(“De merda”) o Bugger (“Cabró”) han es-
tat considerades per Ofcom, l’oficina re-
guladora de l’audiovisual britànic, com a 
swearing suau, en una llista en què les tra-
duccions de mots com collons i puta no són 
entre les considerades desaconsellables 
en la difusió pública. Al cap i a la fi, tots es 
consideren renecs: i, així, ens podem plan-
tejar si a Wembley es prohibeixen parau-
les, gestos, que han estat i són d’ús habitu-
al en un context gregari, catàrtic i evasiu 
com és el futbol. ¿Si un supporter saltés 
del seient per queixar-se del joc del seu 
equip amb un “We’re playing crap”, se 
l’hauria de fer fora? ¿Caldria delatar els 
seguidors dels Spurs que dimecres, des-
prés del gol de Kane, es van girar cap a la 
posició dels impetuosos narradors radio-
fònics catalans amb V signs, l’equivalent al 
nostre dit del mig aixecat? Són senyals de 
mala educació, mals exemples, però enca-
ra hi ha una majoria d’aficionats prou sen-
sats per processar-los i explicar-los ade-
quadament. A Anglaterra, amb tot, ja fa 
tres dècades que s’han fet passar bous per 
bèsties grosses dissimulats en iniciatives 
unànimement dignes d’elogi: You only sing 
when you’re winning no és només el títol 
d’un disc de Robbie Williams.e

EL GERMÀ PETIT

JORDI SUNYER 
PERIODISTA

 
Sis esportistes indis 
de la Fundació Vicenç 
Ferrer disputen els 
Jocs Special Olympics

Imatge dels Jocs Special Olympics del 2018 que es disputen a la Seu d’Urgell i a Andorra. JOCS SPECIAL OLYMPICS 2018

L’ALTRA MIRADA
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Millor és qui ho intenta

Serveix per posar de relleu valors com la inclusió, la igualtat, l'esforç, la constància, la tolerància,
l'amor, la felicitat, la solidaritat, el companyonia i la lleialtat
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Aquests dies estem tenint la sort de poder gaudir d'uns dels esdeveniments emocionalment més
intensos que hi pot haver: els Special Olympics la Seu d'Urgell i Andorra La Vella 2018. Una cita
que, a part d'unir encara més els lligams entre aquestes dues ciutats "germanes", serveix per a
moltes coses.

Serveix, primer de tot, a ells: per als esportistes. Perquè puguin participar i gaudir d'un
esdeveniment esportiu amb el reconeixement que es mereixen. Però a més, anant a l'essència
d'allò que hauria de ser l'esport i la competició, lluny del que, malauradament, s'ha convertit arreu
on, bàsicament, el que importa és el rendiment econòmic que s'hi pot obtenir.

Serveix també per donar la visibilitat de tots aquells que afronten el dia a dia d'aquest col·lectiu:
família, voluntaris, institucions, professionals de tots els àmbits, etc... que treballen amb l'objectiu
de la seva integració plena en una societat que no els ho posa -que no els ho posem- gens fàcil.

Serveix per posar de relleu valors com la inclusió, la igualtat, l'esforç, la constància, la tolerància,
l'amor, la felicitat, la solidaritat, el companyonia i la lleialtat. Valors que els membres d'aquest
col·lectiu mostren i comparteixen sense cap tipus d'artifici. És la seva manera d'afrontar la vida la
que ens obliga a mirar-nos al mirall i posar de relleu que en molts casos hem donat l'esquena a
aquests valors.

"Vull guanyar però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", diu el jurament que fan
els esportistes el dia de la inauguració. Potser que ens ho apliquem tots en el nostre dia a dia, ja
que aquests Special Olympics serveixen, sobretot, per ensenyar-nos que una societat millor és
possible.



Gracies per fer-nos veure i sentir que podem ser millors.

Etiquetes

Marc Ballestà
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El president dels Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, inaugurava aquest esdeveniment fa
uns dies amb unes paraules que ja es van publicar aquí al diari però que m'agrada rellegir: "Ser
normal és esforçar-se i superar-se a un mateix, és compartir, és no tenir prejudicis cap a aquells
que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes, és respectar les normes i trencar-les quan
cal, és expressar el que sentim lliurement en cada moment, ballar si sona la música, riure si estem
contents, plorar si estem tristos i, sobretot, ser normal és ser feliç amb el que ens ha donat la
vida".

Aquests dies s'està celebrant una nova edició dels Special Olympics entre la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella amb la participació d'uns 1.500 esportistes de 13 països diferents. Els esportistes
estan quatre dies practicant bàsquet, bàdminton, hoquei, petanca, tenis, ciclisme, natació,
gimnàstica, atletisme, tenis taula, futbol sala, handbol i un clinic de judo.

Tots hem sentit a parlar d'aquest esdeveniment esportiu per a persones amb discapacitat
intel·lectual i enguany ha tingut força ressò mediàtic, perquè el tenim molt a prop de casa i perquè
l'espot protagonitzat per l'exjugador de futbol Carles Puyol és emotiu i bonic.

Sincerament, tot i que crec que estic sensibilitzada amb el tema, no n'havia fet gaire cas abans.
Em va despertar la curiositat una conversa que vaig enganxar a la ràdio un matí després
d'entrenar-me. Parlaven d'un esport en què els valors eren completament purs, sense interessos
econòmics al darrere. Mentre els escoltava, intentava imaginar de quin esport parlaven i no me'n
sortia cap. Per poc interès econòmic que generi un esport, tots acaben promovent l'èxit, les
medalles, els temps, els gols, guanyar... Finalment, vaig adonar-me que parlaven dels Special
Olympics.



Aquests dies m'he adonat que són emoció pura, llàgrimes de felicitat i de ràbia, esforç, lluita, que
donen visibilitat i fomenten la inclusió d'un col·lectiu que necessita integrar-se en una societat molt
dura i formar part de la seva normalitat.

Com a esportista, veure'ls competir, celebrar les victòries i plorar les derrotes em fa molt petita.
Mai he estat capaç de sentir amb aquesta força, mai he valorat prou intensament el que faig en la
rutina, que a vegades m'enfada, em decep o m'avorreix. Veure'ls el somriure més sincer a la boca
o les llàgrimes més grans als ulls ha estat una injecció molt necessària per valorar el que faig i el
que tinc.

Tots ells hi són. No podem obviar-los i els necessitem molt més del que ens pensem. Gràcies,
gràcies per ser tan normals!

Etiquetes

Jocs Special Olympics



D
ia
ri
o
a
s

|
s
á
b
a
d
o
,
6
d
e
o
c
tu
b
re

d
e
2
0
1
8

Rubi atenderá hoy a 

la prensa tras la se-

sión de entrenamien-

to, que empezará a 

las 10:30 en Cornellà, 

y tras la convocatoria.

De traje posó la plantilla del Espanyol 2018-19 ayer so-

bre el césped de Cornellà, en la fotografía promocional 

con el proveedor del club para ir de vestir.

 ■ Marañón, en los Special

El presidente de la Agrupación 

de Veteranos, Rafa Marañón, fue 

uno de los abanderados en la in-

auguración de los Juegos Special 

Olympics, en Andorra la Vella.

 ■ García-Pont: no a vender

“La intención no es vender (el 

club) sino encontrar más ingre-

sos”, aseguró el vicepresidente 

del Espanyol, Carlos García-Pont, 

en la antena de ‘PericosOnline’.

 ■ Exigencia en el Femenino

“Estuvimos bien contra el Lo-

groño pero queremos más. Nos 

tenemos que exigir”, proclamó en 

los canales del club el entrenador 

del Femenino A, Joan Bacardit.

 ■ Falleció Josep Lluís Cortés

Fue toda una leyenda del balon-

cesto, y técnico y deportivo de la 

sección del Espanyol. Josep Lluís 

Cortés falleció el jueves a los 80 

años. Descanse en paz.

E N  B L A N Q U I A Z U L

“Estoy en uno de mis 
mejores momentos”
A Baptistao no le preocupa el gol: “Ya saldrán”
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SONRIENTE. Leo Baptistao, ayer, en un instante de su comparecencia en Cornellà-El Prat.

IVÁN MOLERO / BARCELONA

Doblemente especial para 

Leo Baptistao es la visi-

ta del Villarreal, mañana por la 

tarde a Cornellà-El Prat, ya que 

el brasileño militó hace tres 

temporadas y cedido por el At-

lético de Madrid en un Subma-

rino que, además, regresa con 

su excompañero Gerard More-

no en sus filas. 

“El Villarreal es un gran 

club. Pasé un año muy bue-

no. Para ganarles hay que sa-

lir muy intensos pero lo bueno 

es que tenemos a la afición de 

nuestro lado”, indicó Baptis-

tao, ayer, en la sala de prensa 

de Cornellà-El Prat. De Gerard 

Moreno apuntó: “Va a volver y 

querremos ganarle. No he ha-

blado con él pero coincidimos 

allí y él en aquella época él es-

taba contento. No creo que sea 

diferente”, abundó, sobre los 

rumores que apuntan a que el 

canterano perico no pasa por 

su mejor momento anímico 

tras su marcha del Espanyol el 

pasado verano. 

Admitió el delantero que 

la fatiga acumulada por el Vi-

llarreal, que viene de jugar el 

jueves en Rusia ante el Spar-

tak de Moscú (3-3), en parti-

do de la Europa League, puede 

beneficiar al Espanyol: “Pode-

mos salir un poco 

más intensos que 

ellos. Por estar en 

nuestro campo y 

porque ellos han 

tenido muchos par-

tidos seguidos”. Y 

añadió: “No han ro-

tado mucho y aun-

que intentarán no 

acusarlo es muy di-

fícil. Si salimos al 

200 por ciento, po-

demos tener una 

cierta ventaja por 

su cansancio”. 

Aseguró también Baptistao 

que se encuentra físicamente 

“muy bien”. E incluso senten-

ció: “Estoy en uno de mis me-

jores momentos”. Ni siquiera 

se inmuta por la falta de gol, ya 

que en siete jornadas solo ha 

podido anotar uno, de penalti, 

el que llegó en la segunda jor-

nada de LaLiga ante el Alavés: 

“Es algo que no me preocupan, 

ya saldrán los goles. Cuando 

todo esté encaminado, segu-

ro que vamos a hacer una gran 

temporada”, aseguró. 

“Ganando a un 

gran equipo como 

el Villarreal aspira-

remos a más, en 

estar más arriba 

en la tabla, pero 

partido a partido, 

sin precipitarse”, 

comentó el brasile-

ño, consciente de 

que hay que andar 

con pies de plomo 

entre la ambición y 

la prudencia, pero 

también conocedor 

del alto rendimiento del Espan-

yol en Cornellà: “Por tener a la 

afición contenta, por nosotros, 

por cómo nos empuja y porque 

conocemos muy bien el campo 

y la forma de jugar. Estamos 

muy a gusto aquí y se nota mu-

cho”. De momento, con un ple-

no de tres victorias.

Especial 

Recibe a su 
exequipo 

 y a Gerard: 
“Va a volver 
y querremos 

ganarle”
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Hermoso se unió 
al grupo junto a 
David y Javi López
Esta mañana, prueba definitiva

I. M. / BARCELONA

Una lesión de grado 

uno en el adductor de 

la pierna derecha, dolencia 

que normalmente requiere 

unos diez días de recupera-

ción, ha tenido en vilo al Es-

panyol durante toda la sema-

na. De hecho, desde que se 

la produjo el viernes 28 de 

septiembre en 

Vallecas se había 

mantenido siem-

pre al margen del 

grupo. Pero a solo 

24 horas de la vi-

sita a Cornellà del 

Villarreal la espe-

ranza es otra.

Hermoso se 

pudo entrenar 

ayer al mismo rit-

mo que sus com-

pañeros, sobre el 

césped de Corne-

llà-El Prat, lo que devuelve el 

optimismo al cuerpo técnico 

de poder contar con él en el 

compromiso contra los ‘gro-

guets’. El peso del central en 

los esquemas del Espanyol 

es capital, puesto que ha dis-

putado todos los minutos que 

se llevan en las primeras sie-

te jornadas de LaLiga. Todo 

dependerá de la sesión del 

esta mañana, que se presu-

me algo menos ligera que la 

de ayer, y de la que se extrae-

rá la lista de convocados. 

Incluso podría Hermoso 

compartir ante el Villarreal el 

eje de la zaga junto a su com-

pañero más habitual, David 

López, quien también comple-

tó la sesión de ayer sin pro-

blemas, después 

de dos semanas 

alejado de los te-

rrenos de juego 

por unas moles-

tias en el cuádri-

ceps de la pierna 

izquierda que le 

mantuvieron fue-

ra de las convoca-

torias contra Real 

Madrid, Eibar y 

Rayo Vallecano. 

El tercer juga-

dor con molestias 

en los últimos días había sido 

Javi López, con una sobrecar-

ga en los isquiotibiales de la 

pierna derecha. Y, como sus 

compañeros, se entrenó ayer 

por la mañana junto al resto 

de la plantilla. El capitán esta-

rá seguro disponible para ma-

ñana contra el Villarreal, nue-

ve años después de su debut.

En el eje 

Hoy se sabrá 
si recupera 
Rubi a su 
pareja de 
centrales 

titular

MAÑANA, COLECTA CONTRA EL CÁNCER
El Espanyol y la Asociación Española contra el Cáncer 

(AECC) se unen para realizar una colecta mañana, antes 

del partido, en los aledaños del estadio y en su interior.
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El Club Rítmica Manresa, actual
campió de Catalunya de conjunts
de gimnàstica rítmica de nivell VII
juvenil, integrat per Marta Ferrer,
Jana Rubio, Lucía Porcel, Clàudia
Obiols, Júlia Gràcia, Marta Richar-
te i Marta Garcia, va aconseguir, a
Tarragona, classificar-se per al
campionat d'Espanya base que

tindrà lloc a Múrcia del 7 a l’11 de
novembte.

Abans, concretament el proper
diumenge 14 d’octubre, aquesta
formació juvenil del Club Rítmica
Manresa farà una exhibició en el
marc de la primera fase del cam-
pionat de Catalunya de conjunts
al Nou Congost. Hi partiparan les
formacions infantil i aleví del club
manresà, que faran l’exercici de
mans lliures.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

REDACCIÓ MANRESA

«En aquesta categoria, i en to-
tes, s’ha de tenir en compte tots els
rivals». Així parlava l’entrenador
del Manresa, Piti Belmonte, del ri-
val que aquest diumenge rebrà el
seu equip al Congost (12 h), i va
afegir que «el Sant Ildefons és un
equip que s’ha estabilitzat a la ca-
tegoria amb un model de joc molt
definit». Tot i que no ha tingut una
molt bona arrancada, segons Piti
Belmonte l’equip de Cornellà és
«atrevit, amb una bona dinàmica
de joc, amb gent jove que es vol
donar a conèixer, a l’estil del Vila-
decans». Després de cinc jorna-
des, el Sant Ildefons té cinc punts,
amb un triomf i dos empats, el
darrer, diumenge passat amb la
Montañesa, en l’estrena de Dani
Andreu a la banqueta (1-1).

El Manresa, a diferència d’altres
temporades, almenys de moment
s’ha mostrat fiable a casa, on ha
guanyat el Gavà i el Viladecans. «A
nosaltres ens agrada guanyar
sempre, a casa i a fora, però sí que
és cert és que si hem d’escollir,

preferim guanyar davant la nostra
afició». En cas de victòria, el Man-
resa pot tenir possibilitats de si-
tuar-se líder. 

Perquè això passi ha de perdre
el Mollerussa al camp de la Rapi-
tenca. Per a aquest partit, el Man-
resa manté les baixes de Manel
Sala, Biel Rodríguez i Mouha.

L’Igualada també juga demà,

en el seu cas a Castelldefels davant
un Vista Alegre que ha afluixat
amb derrotes en les dues darreres
jornades després de tres triomfs
inicials seguits. En el cas dels igua-
ladins, han anat de menys a més,
i els dos punts aconseguits amb el
Cambrils i el Balaguer han fet pu-
jar l’equip fins a la sisena plaça
amb 8 punts.

FUTBOL/PRIMERA CATALANA

FRANCESC DALMAU MANRESA

El Sant Ildefons posarà a
prova la ratxa del Manresa
Després d’empatar a Igualada, els manresans han guanyat els quatre partits

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El Manresa no coneix la derrota com a local al Nou Estadi

ARXIU PARTICULAR

L’equip juvenil del Club Rítmica Manresa classificat per al campionat d’Espanya, en plena acció

La gimnasta de l’Egiba Cristina
Masfret participa aquests dies a la
Copa del Món de trampolí que se
celebra a Loulé, al sud de Portu-
gal, a l’Algarve, com a membre de
la selecció estatal, que dirigeix
Guillermo Vila.

Ahir al matí, fent parella amb
Cristina Sainz, del Club Trampolí
Albacete, va classificar-se en se-
gona posició en la modalitat de

sincronisme (les dues gimnastes
executen el mateix exercici al ma-
teix moment); amb aquesta bri-
llant posició Cristina Masfret i
Cristina Sainz van aconseguir una
plaça per a la final que tindrà lloc
avui mateix.

Pel que fa a la competició indi-
vidual, Masfret va fer un bon exer-
cici obligatori, però el lliure no el
va poder finalitzar a causa d’un
desplaçament i, per tant, no va
poder obtenir el bitllet per a la
gran final.   

TRAMPOLÍ/COPA DEL MÓN

REDACCIÓ MANRESA

La manresana Cristina
Masfret competeix avui
a la final de sincronisme

ARXIU PARTICULAR

Cristina Masfret (esquerra) amb la companya de ‘sincro’ Cristina Sainz

 Els gimnastes de l’Egiba que participen als Special Olympics que se celebren
entre la Seu d’Urgell i Andorra van aconseguir ahir les primeres medalles. En
barra i en nivell 2, or per a Anna Torres, plata per a Amaia Valentín, bronze per a
Júlia Rueda i cinquena plaça per a Tània Cordón; en nivell 1, or per a Julie Olivé.
En salt, en nivell 2, or per a Carles Calavera, Amaia Valentín i Júlia Rueda, plata
per a Anna Torres, i bronze de Tània Cordón. En nivell 1, bronze per a Julie Olivé.

Primeres medalles de l’Egiba als Special Olympics

ARXIU PARTICULAR

Un Gimnàstic juvenil en línia
ascendent rep avui (17 h) un Eu-
ropa que ve d’aconseguir victòries
destacades contra l’Espanyol o el
Mallorca. El conjunt manresà
afronta el partit amb ganes d’ofe-
rir el bon nivell que està mostrant
en aquest inici de temporada,
amb un asòlida defensa i generant
bones accions d’atac. En cas de
victòria, els de Ferran Costa su-
marien set dels darrers nou punts
disputats darrerament, situant-se
a la zona alta. Jordi Garcia i Mar-
cos Garrido són baixa.

FUTBOL/DIVISIÓ D’HONOR JUV.

GUILLEM CLAVEL MANRESA

El Nàstic juvenil 
rep l’Europa, un
equip revelació

Quart a la classificació de grup
4 de Segona Catalana, però a no-
més un punt dels tres colíders,
Joanenc, Berga i Parets (va recu-
perar el partit pendent de la pri-
mera jornada, imposant-se per 3
a 2),  Les Franqueses és un rival te-
mible per a un Sallent que vol en-
llaçar diversos resultats positius
per sortir de les posicions enda-
rrerides. El partit, al camp sallentí,
està programat a les 4 de la tarda.

A la mateixa hora, però avui, el
Berga posarà a prova la seva pri-

vilegiuada posició a Matadepera
on el terreny de joc, de reduïdes
dimensions condiciona i molt el
joc. El Joanenc per la seva part
també voldrà mantenir la imbati-
bilitat a a Cardedeu davant un
equip que s’ha mostrat irregular
fins ara (12 h).

El el grup 3, el líder Martorell tin-
drà la visita del Can Trias, conjunt
de mitja taula (demà, 12 h) ; el San
Mauro també juga avui a casa da-
vant el Marianao Poblet (18 h). En
el grup 5, desplaçament del Solso-
na a casa del Balafia (demà, 18 h)
mentr l’Organyà rebrà el Vallfogo-
na de Balaguer (demà, 17 h)

FUTBOL/SEGONA CATALANA

REDACCIÓ MANRESA

El Sallent juga a casa amb els
vallesans de les Franqueses,
un dels equips capdavanters

El Club Rítmica Manresa obté
plaça per a l’estatal de Múrcia
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LLIGA ENDESAuDemà 12.30:
Baxi Manresa-Divina Seguros
Joventut LLIGA CATALANA FE-
MENINA, FINALuDemà 19.30:
Spar Citylift Girona-Cadí La Seu
LLIGA EBA, GRUP C-AuAvui
18.30: Mataró Parc Boet-Tenea
Esparreguera, 18.00: Martorell-
Ibersol Tarragona uDemà
17.00: Salt-Igualada COPA CATA-
LUNYA, GRUP 1uAvui 17.45:
Mollet B-Artés COPA CATA-
LUNYA FEMENINA, GRUP 1
uAvui 16.00: Femení Sant Adrià
B-PetroPintó Asfe uDemà
19.30: Joventut Les Corts-Yvette
Pons Igualada PRIMERA CATA-
LANA, GRUP 1uAvui 18.15:
Àguiles-Nou Bàsquet Olesa
GRUP 2uAvui 20.00: Vilato-
rrada-CN Terrassa, 19.30: Navàs
Viscola-La Salle Manresa S.Gol
SEGONA CATALANA, GRUP 5
uAvui 19.30: Vaillant Asfe-Artés
B, 19.30: Sant Cugat Vermell-
Alain Afflelou Igualada B
uDemà 19.00: Barberà B-Mar-
tisa Santpedor SEGONA CATA-
LANA FEMENINA, GRUP 2
uAvui 19.30: Sant Jordi-Vilato-
rrada, 19.00: Calaf-Molins
uDemà 18.00: Nou Bàsquet
Olesa-Gavà, 17.30: Cubelles-
Sedis Efausa TERCERA CATA-
LANA, GRUP 3uAvui 16.00:
Castellet-Borges Garrigues
uDemà 16.30: Almacelles-La
Salle Manresa B GRUP 4uAvui
18.30: Esparreguera B-Corbera,
17.45: Navàs B-Òdena uDemà
17.45: Igualada C-L’Esquitx Sant
Sadurní, 17.30: Súria-Nou Bàs-
quet Olesa B, 17.45: Gelida-Al-
toacin Manresa, 19.45:
Navarcles-Solsona GRUP 6
uAvui 18.30: Abrera-Pratenc
TERCERA CATALANA FEME-
NINA, GRUP 1uAvui 20.00: Es-
parreguera-Sant Cugat Vermell,
16.00: Navàs-Can Parellada B,
16.00: PetroPintó Asfe Sallent-
Artés, 18.00: Catalana Occident
Manresa-Corbera uDemà 18.15:
Berga-Òdena, 12.00: Viladeca-
valls-Castellet GRUP 2uAvui
19.30: Begues-Martorell
uDemà 16.15: El Papiol-Igua-
lada B SÉNIOR A, GRUP 4
uAvui 16.15: Bar Maikel Pujolet-
Sant Andreu B, 19.00: Cardona-
Vilabàsquet V uDemà 19.00:
Súria B-Himesa Sallent, 19.15:
Can Parellada-Òdena B SÉNIOR
B, GRUP 3uAvui 18.30: Piera-
Montpedrós B uDemà 12.30:
Cervelló-Masquefa, 17.30: Sent-
menat B-Llívia Puigcerdà, 16.30:
Berga-Els Monjos H, 16.00: Puig-
reig-Samà Vilanova, 17.00: Hi-
mesa Sallent B-El Papiol B  

SOTS-25 A, GRUP 3uAvui
16.15: Abrera-Santpedor, 18.00:
Artés-Martorell, 17.45: Asfe-Cas-
tellbisbal SOTS-25 B, GRUP 1
uAvui 17.30: Cardona-Vilabàs-
quet B, 17.45: Begues-Esparre-
guera  uDemà 18.00:
Navarcles-Solsona FEMENÍ,
GRUP 2 uAvui 19.30: Escola Pia
Igualada-Samà uDemà 16.15:
Nou Bàsquet Olesa B-Vila Olím-
pica

SOTS-21 PREFERENT, GRUP 2
uDemà 12.45: Tecla Sala-Sarsa
Bages La Salle Manresa NIVELL
A-1 GRUP 1uDemà 19.30: Igua-
lada-Pia Sabadell, 17.15: Sant
Joan de Mata-Vilatorrada FE-
MENÍ NIVELL A, GRUP 2uAvui
19.30: Sant Andreu-Santpedor
uDemà 12.15: Ipsi-Castellet
GRUP 3uAvui 12.00: Escola Pia
Igualada-Xamba Vilafranca 

JÚNIOR PREFERENT, GRUP 1
uDemà 18.30: Basket Almeda-
Catalana Occident Manresa
GRUP 2uDemà 12.30: Grano-
llers-Catalana Occident Manresa
B FEMENÍ PREFERENT, GRUP 2
uAvui 16.15: Joviat-Draft Gra-
manet uDemà 18.30: Lleida-As-
falt Igualada
INTERTERRITORIAL, GRUP 2

uAvui 12.30: Mollerussa-Espa-
rreguera uDemà 17.00: Cer-
vera-Sedis Nagrup, 11.00: Grup
Barna-Nou Bàsquet Olesa GRUP
4uDemà 12.30: Asfe-Claret FE-
MENÍ INTERTERRITORIAL,
GRUP 1uAvui 16.00: Blanes-Jo-
viat B GRUP 4uDemà 10.30:
Sant Quirze-Vilatorrada NIVELL
A, GRUP 3uAvui 12.00: Tona
Osona-Llívia Puigcerdà, 12.00:
Castellet-Berga, 19.45: Catalana
Occident Manresa-Barberà,
17.45: Sant Pere Blanc-Solsona
uDemà 16.00: Igualada B-Cas-
tellar, 10.45: Asfe B-Sant Nicolau
3 GRUP 4uDemà 19.45: La
Mercè-Llor FEMENÍ NIVELL A,
GRUP 1uAvui 16.00: Martorell-
Gavà, 12.30: Castellví de la
Marca-Igualada B, 12.30: Nou
Bàsquet Vilanova-Esparreguera
uDemà 9.15: Prat B-PetroPintó
Asfe, 16.00: Súria-Sitges PRI-
MER ANY, GRUP 3uAvui 16.30:
CN Tàrrega-Sarsa Bages La Salle
Manresa 

CADET PREFERENT, GRUP 1
uAvui 16.15: Catalana Occident
Manresa-Girona U16 FEMENÍ
PREFERENT, GRUP 2uAvui
10.45: Joviat-Femení Maresme
INTERTERRITORIAL, GRUP 2
uAvui 12.00: Igualada-Sant
Cugat, 18.00: Catalana Occident
Manresa B-Santfeliuenc uDemà
12.00: Sant Pere-Dental Man-
resa La Salle GRUP 3uDemà
11.00: Esparreguera-Prat FE-
MENÍ INTERTERRITORIAL
GRUP 2 uAvui 20.00: Cervera-
Sedis Esquitx uDemà 11.15: CN
Sabadell C-Igualada GRUP 3
uAvui 18.30: Citylift GEiEG Uni-
girona B-Joviat 1 NIVELL A,
GRUP 2uAvui 10.30: Igualada
B-Catalana Occident Manresa
Vermell uDemà 17.45: La
Mercè-CN Sabadell B FEMENÍ
NIVELL A, GRUP 1uDemà
12.15: BBA-Igualada B PRIMER
ANY, GRUP 2uAvui 17.45: Ta-
rragona-Dental Manresa La
Salle 1

INFANTIL PREFERENT, GRUP 1
uAvui 12.30: JAC Sants-Cata-
lana Occident Manresa FEMENÍ
PREFERENT, GRUP 2 uAvui
12.15: Joviat-Femení Sant Adrià
B INTERTERRITORIAL, GRUP 1
uAvui 12.30: Nou Bàsquet
Olesa-Salle Ploms Reus FEMENÍ
INTERTERRITORIAL, GRUP 1
uAvui 10.30: Paidos Sallent-
Martinenc uDemà 16.00: Jo-
ventut Les Corts-Igualada
NIVELL A, GRUP 2uAvui 10.30:
Igualada-Nou Esplugues
uDemà 9.30: Dental Manresa
La Salle-Sant Pere PRIMER
ANY, GRUP 2uAvui 12.15: Cata-
lana Occident Manresa B-Gaudí
B FEMENÍ PRIMER ANY, GRUP
1 uAvui 19.00: Joviat 1-Citylift
GEiEG Unigirona Vermell

PRE-INFANTIL NIVELL A,
GRUP 2uAvui 9.00: Igualada-
Vilatorrada, 10.45: Catalana Oc-
cident Manresa-Dental Manresa
La Salle FEMENÍ NIVELL A,
GRUP 2uAvui 12.00: Paidos
Sallent-Claret

MINI NIVELL A, GRUP 1uAvui
12.00: Igualada-Força Lleida,
9.00: Paidos Asfe-Dental Man-
resa uDemà 11.00: MoraBanc
Andorra-Catalana Occident
Manresa GRUP 3uAvui 16.00:
Joventut Badalona-Esparre-
guera FEMENÍ NIVELL A, GRUP
1 uAvui 12.30: Dental Manresa
La Salle-Igualada 

PRE-MINI NIVELL A, GRUP 2
uAvui 9.00: Casal Vilafranca-
Catalana Occident Manresa FE-
MENÍ NIVELL A, GRUP 1uAvui
9.30: Dental Manresa La Salle-
CN Sabadell

PRIMERA CATALANA, GRUP 2
uDemà 12.00: CE Manresa-Sant
Ildefons, 12.15: Vista Alegre-

Igualada SEGONA CATALANA,
GRUP 3uAvui 16.30: San
Mauro-Marianao Poblet uDemà
12.00: Martorell-Can Trias
GRUP 4uAvui 16.00: Matade-
pera-Berga uDemà 12.00: Car-
dedeu-Joanenc, 16.00:
Sallent-Les Franqueses GRUP 5
uDemà 17.00: Organyà-Vallfo-
gona de Balaguer, 18.00: Bala-
fia-Solsona TERCERA
CATALANA, GRUP 5uAvui
19.45: PB Sant Cugat-Moià
uDemà 12.00: Castellterçol-Ta-
radell GRUP 7uAvui 16.30: Gi-
ronella-Matadepera B, 17.30:
Sant Pere Nord-Artés uDemà
12.00: Pirinaica-Avià, 16.00:
Castellbell-Viladecavalls, 16.30:
Navàs-Cardona, 16.30: Pare Ig-
nasi Puig-San Lorenzo, 16.30:
Puig-reig-Puigcerdà, 17.00: Frui-
tosenc-Calaf, 17.00: Súria-Balco-
nada GRUP 8uAvui 18.30: Sant
Esteve Sesrovires-Abrera
uDemà 18.15: Corbera-Olesa
GRUP 12uAvui 17.00: La
Munia-Masquefa, 17.15: Sitges-
Piera, 17.30: Cubelles-Òdena
uDemà 16.30: La Pobla Clara-
munt-Riudebitlles, 17.00: Mont-
serrat Igualada-Capellades,
17.00: Anoia-Olivella GRUP 14
uDemà 17.15: Vilanova de
l’Aguda-Oliana, 18.00: Solsona
B-La Seu d’Urgell QUARTA CA-
TALANA, GRUP 1uAvui 16.00:
Casserres-Vilomara, 16.00:
Montmajor-Alt Berguedà, 16.00:
Sant Salvador Cercs-Sant Pau,
17.00: Berga B-Navàs B, 18.00:
Navarcles-Olvan, 18.00: Sant
Llorenç Morunys-Valls de To-
rroella, 18.00: Avià B-Avinyó
uDemà 12.00: Balconada B-
Castellnou GRUP 2uAvui
16.00: Palillo-Sallent B, 16.30:
Marganell-Aiguafreda, 17.00:
Corco-Calders, 17.00: Torelló B-
Monistrolenca uDemà 12.00:
Callús-Joanenc B, 17.00: Santpe-
dor-Pirinaica B GRUP 3uAvui
16.30: Vinyoles-Pradenc GRUP
6uAvui 15.30: Ateneu Igualadí-
La Llacuna, 16.30: La Torre-
Carme, 17.00:
Rebrot-Esparreguera, 17.30: Ca-
brera d’Anoia-Masquefa B
uDemà 12.00: Vilanova Camí-
Montbui, 17.00: Tous-La Paz,
17.00: Fàtima-Hostalets de Pie-
rola GRUP 8uAvui 16.30: Ath-
letic Esparreguera-Corbera B
uDemà 17.00: San Pancracio-
Abrera B 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA,
GRUP 1uDemà 16.00: Vilade-
cans-Martorell, 18.15: Cornellà-
Gimnàstic SEGONA DIVISIÓ,
GRUP 1 uAvui 16.20: EFO 87-EF
Base Calafell GRUP 2 uAvui
19.00: Solsona-Terrassa uDemà
10.00: Sabadell Nord-Òdena,
12.00: EF Barberà-Sallent,
16.00: Bellpuig-Montmajor,
17.30: Vilomara-Pirinaica, 18.30:
EF Viladecavalls-Fruitosenc 

VETERANS, LLIGA INTERCO-
MARCAL, GRUP A uAvui 18.00:
Pradenc-Navarcles, 18.00:
Navàs-Pare Ignasi Puig, 18.00:
Castellgalí-Puig-reig, 16.00: La
Salle Manresa-Fruitosenc,
19.00: Berga-La Coromina
uDemà 10.00: Callús-Cal Rosal,
10.00: At. Castellbell-Castellet
GRUP B uAvui 17.30: Vilomara-
Guardiola, 17.00: Castellnou-
Club America, 17.00:
Avinyó-Monistrol, 17.00: Oló-Pi-
rinaica, 18.00: Sant Joan-Sant-
pedor uDemà 11.00: Avià-La
Font, 11.00: Súria-At. Balsareny,
12.00: Castellbell-JDP Coromina 

DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL,
GRUP 3uAvui 17.00: Gimnàstic
de Manresa-Europa PREFE-
RENT, GRUP 1uAvui 18.00:
Terlenka-Gimnàstic de Manresa
B GRUP 2uAvui 12.00: Sant
Gabriel-CE Manresa GRUP 3
uAvui 16.00: Andorra-Martorell
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1
uAvui 16.00: Anoia-Ciudad Coo-
perativa uDemà 12.00: Maria-

nao Poblet B-San Mauro, 18.30:
Piera-Pallejà GRUP 2uAvui
16.30: Atlètic Sant Just B-Marto-
rell B GRUP 6uAvui 17.00: Sa-
llent-Sant Cugat B, 18.00: San
Cristóbal-Igualada uDemà
12.00: Mercantil B-Avià, 15.00:
Gimnàstic C-Berga, 18.00:
Avinyó-Juan XXIII, 18.15: Joa-
nenc-Terrassa GRUP 9uDemà
16.00: Solsona Arrels-EF Les Ga-
rrigues

DIVISIÓ D’HONOR CADET
uAvui 15.00: Gimnàstic de Man-
resa-Damm PREFERENT, GRUP
1uAvui 18.30: Piera-Cornellà B
GRUP 3uAvui 17.00: CE Man-
resa-Rubí, 19.30: Gimnàstic B-
Mercantil B, 20.00: Sant
Cugat-Igualada PRIMERA DIVI-
SIÓ GRUP 5uAvui 11.15: Berga-
Fruitosenc, 12.00:
Joanenc-Jabac D, 15.00: Solsona
Arrels-Natació Terrassa B,
15.00: Sallent-Gimnàstic C,
16.00: Súria-Can Trias uDemà
12.30: Matadepera-CE Manresa
B GRUP 8uAvui 15.30: Sant Ce-
loni-Moià GRUP 9uAvui 15.00:
Ribes-Igualada B, 16.00: Sant
Sadurní-Martorell B uDemà
10.00: Anoia-Atlètic Vilafranca
B, 17.00: San Mauro-Sitges
GRUP 10uAvui 14.00: Marto-
rell-EF Gavà D, 14.15: EFO 87-Es-
pluguenc B GRUP 11uAvui
12.00: Martorell C-St. Ildefons B

DIVISIÓ D’HONOR INFANTIL
uAvui 15.00: Espanyol-Gimnàs-
tic de Manresa PREFERENT,
GRUP 3uDemà 11.30: Gimnàs-
tic de Manresa B-Cerdanyola Va-
llès, 16.00: Joanenc-Mercantil B,
16.00: CE Manresa-Lleida PRI-
MERA DIVISIÓ, GRUP 5uAvui
13.30: EF Bonaire-Berga, 14.30:
San Cristóbal-Solsona Arrels,
19.00: CE Manresa C-Juan XXIII
uDemà 11.30: Can Trias-Vilo-
mara, 12.15: Natació Terrassa B-
Sallent, 15.30: Mercantil
D-Gimnàstic de Manresa C,
17.45: Manlleu C-Joanenc B
GRUP 6uAvui 10.45: Junior B-
CE Manresa B, 13.30: Cerdan-
yola B-Gimnàstic D GRUP 8
uAvui 9.15: Moià-Bigues GRUP
9uAvui 13.15: Cubelles-Anoia,
16.00: Base Vilanova i La Geltrú-
San Mauro uDemà 10.00: Sant
Sadurní-Piera, 12.00: Blanca
Subur-Igualada C GRUP 10
uAvui 11.45: Igualada B-Pallejà,
13.30: Corbera-Sant Esteve Ses-
rovires, 13.30: Sant Cugat C-Es-
parreguera, 14.00: Naise
Barcelona-Abrera uDemà 9.00:
Atlètic Sant Just B-Martorell
GRUP 11uDemà 12.00: Atlètic
Sant Just C-Igualada 

PREFERENT ALEVÍ, GRUP 1
uDemà 10.00: Gimnàstic de
Manresa B-Espanyol B, 10.15:
Santboià-Igualada GRUP 2
uAvui 10.00: Badalona-Gimnàs-
tic de Manresa GRUP 3uAvui
11.00: At. Segre-EF Orgèl·lia,
11.30: Pardinyes-Solsona Arrels
PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 1
uAvui 11.00: Igualada C-Sant
Joan Despí GRUP 5uAvui
10.00: Montcada-CE Manresa B,
13.30: Igualada B-Parets B
GRUP 6uAvui 11.00: EF Bo-
naire-Igualada D, 12.00: Natació
Terrassa-CE Manresa uDemà
11.30: Joanenc-Castellbisbal,
13.15: Gimnàstic de Manresa C-
Can Rull B                                         
                                                           
PREFERENT BENJAMÍ, GRUP 1
uDemà 10.00: CE Manresa-Sant
Cugat B, 11.30: Cornellà B-Gim-
nàstic de Manresa B, 12.30:
Igualada-Castelldefels GRUP 2
uAvui 10.00: Gimnàstic de Man-
resa-Sabadell GRUP 3uAvui
12.30: Solsona Arrels-Pla Urgell
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1
uAvui 12.15: Sitges B-Igualada B
GRUP 6uAvui 10.00: Berga-Ju-
ventud 25 Setembre, 10.30: Sant
Cugat C-Joanenc, 14.15: Jabac C-
CE Manresa B uDemà 10.00:
Gimnàstic de Manresa D-Saba-

dell Nord GRUP 7uAvui 11.00:
CE Manresa C-Sant Cugat D,
12.00: Sabadell D-Gimnàstic de
Manresa C

12è TORNEIG MULTICULTURAL
uAvui i demà Es durà a terme a
Puigcerdà.

SEGONA DIVISIÓ B, GRUP 3
uDemà 16.15: Escola Pia Saba-
dell-Manresa TERCERA NACIO-
NAL, GRUP 1uAvui 18.00: Sant
Cugat-Esparreguera GRUP 2
uAvui 17.30: Sant Esteve Sesro-
vires-L’Hospitalet, 19.00: Sol-
sona-Salou B uDemà 12.55:
Barnasants-Santpedor, 19.00:
Alcoletge-Sala 5 Martorell DIVI-
SIÓ D’HONOR CATALANA,
GRUP 2uAvui 17.45: Rosario
Central-PCImagine Casserres,
18.00: Monistrol-Castellar,
19.00: Olesa-Olímpic Floresta B
PRIMERA CATALANA, GRUP 2
uDemà 18.01: Castellterçol-
Sant Andreu GRUP 4uAvui
17.30: Castellgalí-Rubí, 18.00:
Cervelló-Capellades, 19.30: Be-
llver-Athletic Vilatorrada
uDemà 12.15: Abrera-Montbui,
20.00: Martorell-Safa Sabadell
SEGONA CATALANA, GRUP 6
uAvui 17.00: Molins B-Vilanova
Can Tito uDemà 12.45: Piera-
Martorell, 20.00: Vilanova-
Òdena, 20.00: Gavà-Masquefa G
RUP 8uAvui 17.00: Solsona B-
Castellfollit TERCERA CATA-
LANA, GRUP 5uDemà 18.30:
Collbató-Ordal GRUP 6uAvui
16.00: Cardona-Castellgalí B,
18.00: Guardiolenca-Castellbell,
18.00: Fonollosa-Ullastrell B,
18.00: Vilanova Can Tito B-
Abrera B, 18.30: Athletic Vilato-
rrada B-Capellades B uDemà
18.00: La Torre-Olesa B

JUVENIL DIVISIÓ D’HONOR
NACIONAL, GRUP 5uAvui
16.00: Recreativo Manacor-
Manresa DIVISIÓ D’HONOR,
GRUP 1uAvui 13.00: Solsona-
Eixample, 19.45: Futsal Vicentí-
Gràcia PRIMERA DIVISIÓ,
GRUP 2uAvui 21.00: Palau-
Castellterçol GRUP 4uAvui
18.00: Rubí-Olesa uDemà 12.15:
Natació Sabadell B-Martorell
DIVISIÓ D’HONOR CADET
uAvui 11.30: Natació Sabadell-
Sala 5 Martorell, 17.30: CN Cal-
des-Manresa PRIMERA
DIVISIÓ, GRUP 4uAvui 12.15:
Athletic Vilatorrada-Castellar,
12.45: Rubí-Olesa uDemà
16.00: Futsal Vicentí-Esparre-
guera DIVISIÓ D’HONOR IN-
FANTILuAvui 11.00: Jesus
Maria-Manresa PRIMERA DIVI-
SIÓ GRUP 4uAvui 12.45: Co-
llbató-Montcada, 14.30: Futsal
Vicentí-Esparreguera, 16.30:
Sant Cugat-Martorell, 17.45:
Olesa-Ripollet DIVISIÓ D’HO-
NOR ALEVÍuAvui 14.30: Corne-
llà-Manresa uDemà 11.30: Sant
Andreu Barca-Olesa PRIMERA
DIVISIÓ, GRUP 4uAvui 9.00:
Pia Sabadell-Vilanova Can Tito,
10.45: Vedruna Puigcerdà-Sant
Cugat, 12.45: Olesa B-González
Serra, 17.15: Natació Sabadell B-
Martorell uDemà 11.30: Futsal
Vicentí-Molins, 13.45: Manresa
Castellgalí B-Daina Isard, 18.30:
Abrera-Ciutat de Terrassa GRUP
5uAvui 12.00: Balaguer-Sol-
sona

NACIONAL CATALANA, GRUP A
uDemà 11.30: Piera-Sentmenat
GRUP B uDemà 16.05: GEiEG-
CapelladesNACIONAL CATA-
LANA FEMENINA, GRUP B
uDemà 12.30: Igualada Femení-
Vila-sana
PRIMERA CATALANA FEME-
NINAuAvui 12.15: Manresa-Bi-
gues i Riells SEGONA
CATALANA, GRUP BuAvui
18.00: Ripoll-Cadí
GRUP CuAvui 12.15: Piera-
Jesús, Maria i Josep GRUP E

uAvui 13.30: Manresa-Mataró

LLIGA NACIONAL uAvui 21.30:
Barça-Puigcerdà
LLIGA NACIONAL JÚNIOR
uAvui 14.30: Barça-Puigcerdà
LLIGA NACIONAL SUB-17
uDemà 13.00: Puigcerdà-Jaca

PRIMERA CATALANA uAvui
17.45: Martorell-Igualada
uDemà 18.00: Aula-Sant Esteve
Sesrovires B PRIMERA CATA-
LANA FEMENINA, GRUP A
uDemà 12.00: Vilanova del
Camí-Montbui GRUP B uAvui
16.00: Cornellà-Santpedor
GRUP C uAvui 21.00: Sant Es-
teve Sesrovires-La Garriga,
16.00: Martorell-Molins de Rei
uDemà Martorell-Esplugues
GRUP D uAvui 19.15: Martorell
B-Cerdanyola SEGONA CATA-
LANA, GRUP A uAvui 18.30:
Súria-Rubí QUARTA CATALANA,
GRUP A uAvui 19.00: Santpe-
dor-Cambrils B, 20.45: Martorell
B-Aula B uDemà 10.45: OAR
Gràcia C-Berga

PRIMERA NACIONAL, GRUP B
uAvui 20.30: Aula-Vòlei 6 Man-
resa PRIMERA DIVISIÓ, GRUP
B uAvui 17.45: Vòlei 6 Manresa
B-Vilafranca uDemà 11.00: Get
Blume-Igualada PRIMERA DIVI-
SIÓ FEMENINA, GRUP A
uDemà 11.45: Sant Esteve-Sant
Just SEGONA DIVISIÓ, GRUP A
uAvui 18.30: Terrassa-Avinyó
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA,
GRUP B uAvui 18.00: Balàfia-
Sant Fruitós TERCERA DIVISIÓ
FEMENINA, GRUP B uAvui
18.00: Alain Afflelou Igualada-
Torre Claramunt GRUP C uAvui
16.00: Vòlei 6 Manresa B-Espan-
yoluDemà 11.00: Valls d’Ando-
rra-Sant Fruitós B

PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL,
GRUP A uAvui 11.45: Sant
Martí-Igualada GRUP D uDemà
11.45: Vòlei 6 Manresa-Mataró B
PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL FE-
MENINA, GRUP A uAvui 17.45:
Mataró-Sant Esteve Sesrovires
SEGONA DIVISIÓ JUVENIL FE-
MENINA, GRUP A uDemà
12.00: Vallbona Granollers E-
Martorell GRUP C uAvui 12.00:
Sant Fruitós-Institut Montserrat
TERCERA DIVISIÓ JUVENIL FE-
MENINA, GRUP F uAvui 10.00:
Gelida-Igualada GRUP H uAvui
11.45: Vòlei 6 Manresa-Sant
Quirze, 11.45: Vòlei 6 Manresa
B-Avinyó PREFERENT CADET
FEMENINA, GRUP A uAvui
10.00: Jaume Callís B-Santpedor
PRIMERA DIVISIÓ CADET
uAvui 10.00: Sant Martí-Igua-
lada PRIMERA DIVISIÓ CADET
FEMENINA, GRUP A uAvui
16.00: Mataró-Sant Esteve Ses-
rovires SEGONA DIVISIÓ
CADET FEMENINA, GRUP A
uDemà 10.00: Vallbona Grano-
llers E-Martorell GRUP C uAvui
10.00: Sant Fruitós-Institut
Montserrat TERCERA DIVISIÓ
CADET FEMENINA, GRUP F
uAvui 12.00: Gelida-Igualada
GRUP H uAvui 10.00: Vòlei 6
Manresa-Sant Quirze, 10.00:
Vòlei 6 Manresa B-Avinyó

PARTIT AMISTÓS uAvui 16.30:
Manresa RC-Hamilton Hornets

SORTIDES DE L’ESPORT CI-
CLISTA MANRESÀ uDemà L’en-
titat es posarà en marxa des de
la plaça Simeó Selga (a les 8 del
matí ho farà l’excursió màsters i
a les 9, la schools).

SORTIDES DE L’ESPORT CI-
CLISTA MANRESÀ uAvui L’enti-
tat es posarà en marxa a partir
de les 8 del matí des de la plaça

Simeó Selga i anirà fins a Navàs,
tot fent un recorregut total de
100 quilòmetres. A la mateixa
hora hi haurà la pedalada de la
festa de la verema d’Ampans,
que sortirà des de la mateixa
plaça (la d’iniciació) i des del
Garden Ampans (la schools).
SORTIDA DE LA UNIÓ CICLISTA
LA REFORMA uDemà L’entitat
es posarà en marxa a partir de
les 8.30 del matí i anirà fins a
Valls de Torroella, tot fent un re-
corregut total de 70 quilòme-
tres.

CROS ESCOLAR DE SANT VI-
CENÇ DE CASTELLET uDemà
La cursa es posarà en marxa a
partir de les 10 del matí a l’es-
planada situada davant del ca-
rrer Rosa Sensat de la localitat.
CURSA DE LA PENYA BLAU-
GRANA DE SANTPEDOR uAvui
La 26a edició de la prova es po-
sarà en marxa a partir de les 18
hores.

1a CAMINADA POPULAR SOLI-
DÀRIA DEL CA IGUALADA PE-
TROMIRALLES uDemà Es
posarà en marxa a partir de les
9 del matí.
CAMINADA POPULAR DE NA-
VARCLES uDemà Es posarà en
marxa a partir de les 8.30 del
matí des de la Font Nova.
SORTIDA DE LA COLLA EXCUR-
SIONISTA DE VILANOVA DEL
CAMÍ uDemà L’entitat sortirà
en autocar a partir de les 6 del
matí i continuarà fent el camí de
Sant Jaume.                                     
CAMINADA DEL CENTRE EX-
CURSIONISTA DE SÚRIA
uDemà Es posarà en marxa a
partir de les 8 del matí des de
les pistes de l’Escorxador i tin-
drà dos recorreguts: un de curt
de 9 quilòmetres i un de llarg de
18 km.

COPA DEL MÓN uAvui La gim-
nasta de l’Egiba Cristina Masfret
prendrà part en la final de sin-
cronisme de la competició, que
es disputa a Loulé, al sud de
Portugal.

TORNEIG CADET A PAU
(FRANÇA) uAvui Hi prendran
part judoques de les nostres co-
marques.

PRIMERA DIVISIÓ uDemà
Santpedor-Viladomiu Nou, Sant
Bartomeu-Pujolet, Callús-To-
rrent, L’Escorpí-Cortés, Girone-
lla-At. Vilatorrada, Amics
Petanca-Sallent
SEGONA DIVISIÓ uDemà Sa-
llent-Sant Feliu Sasserra, Tossal
Coro-A. Casserres, Pont Vilo-
mara-Navàs, Sant Joan-Sant Vi-
cenç, Viladomiu Nou-PI Puig, At.
Castellet-Calvet

CLUB TIR BAGES uAvui A par-
tir de les 16 hores, tirada amb
pistola estàndard uDemà A
partir de les 10.30 hores, tirada
amb arc, recorregut de bosc 2D
CLUB TIR PRECISIÓ MANRESA
uAvui L’entitat durà a terme
una tirada amb pistola de 9 mm
i un curs de IPSC uDemà L’enti-
tat durà a terme la lliga BR 50

BENET GAMES uAvui i demà
La cinquena edició del festival
es posarà en marxa a partir de
les 10 hores, en la jornada
d’avui, i a les 9.15 h, en la de
demà.                                                
SPECIAL OLYMPICS uAvui i
demà La Seu d’Urgell i Andorra
la Vella són la seu des de dijous
d’aquests Jocs, en els quals pre-
nen part sis gimnastes de
l’Egiba. 

Bàsquet

Futbol

Futbol sala

Hoquei patins

Hoquei gel

Voleibol

Handbol

Poliesportiu

Atletisme

Rugbi

Judo

BTT

Cicloturisme

Excursionisme

Tir

Petanca

Trampolí
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al-olympics-2part#at_pco=cfd-1.0

Sección: Deportes
06/10/2018

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics -
2part. Notícies i actualitat d'Andorra.

Europa Andorra Català

Cerimònia Inauguració Jocs Special Olympics - 2part Segona part de la cerimònia d'inaguració
dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell - Andorra la Vella amb la presentació de les mascotes,
més actuacions musicals, l'arribada de la torxa i l'encesa del peveter, amb la presència de
l'ex-tennista professional, Sergi Bruguera. Parlaments de l'acalde de la Seu, Albert Batalla, el
secretari general d'Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueres, la cònsol major,
Conxita Marsol, i el cap de Govern, Antoni Martí.
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6 · ESPANYOL 

Leo Baptistão viurà demà
una doble cita especial en
retrobar-se amb el seu ex-
equip i també amb Gerard
Moreno, el seu excom-
pany a l’atac de l’Espanyol
en els darrers dos anys. “El
Vila-real és un gran equip,
un gran club on vaig pas-

sar un any molt bo”, va
destacar el brasiler, con-
fiat que el rival pugui notar
el cansament d’haver ju-
gat dijous. “Hem de sortir
més intensos tant perquè
jugarem de locals com per-
què ells han disputat
molts partits seguits i han
fet poques rotacions.” Au-
tor d’un gol en set jorna-
des, Baptistão es va mos-

trar segur del bon paper
que farà l’equip gràcies a la
regularitat mostrada fins
ara. “Sabem que al que li
toqui jugar donarà la cara i
ho farà bé, aquest és un
punt a favor. El grup està
molt unit i content amb la
manera de jugar. El fet que
sortim al camp amb la ma-
teixa idea fa que tot sigui
més fàcil.” ■

“Qui juga dona la cara”
À.G.
BARCELONA

Optimista. Leo Baptistão, que se les haurà amb el seu exequip i el seu
excompany Gerard Moreno, confia aprofitar “el cansament del Vila-real”

Leo Baptistão, somrient en la roda de premsa ■ RCDE

La plantilla, amb les
millors gales. Els ju-
gadors i el cos tècnic
de la primera plantilla
de l’Espanyol van po-
sar ahir a l’RCDE
Stadium amb els nous
vestits Macson, pro-
veïdor de vestits del
club encarregat de
vestir també els repre-
sentants institucio-
nals aquesta tempora-
da. Els jugadors vesti-
ran pantalons de color
beix, samarreta blan-
ca, jersei gris maren-
go i americana blau
marí, mentre que els
integrants del cos tèc-
nic lluiran un vestit
clàssic de color blau
marí, camisa blanca i
corbata blava amb de-
talls. ■

Col·lecta per a la llui-
ta contra el càncer.
Amb motiu del duel
contra el Vila-real i la
proximitat del Dia con-
tra el Càncer de Mama
(19 d’octubre), el club
promourà, al costat de
l’Associació Espanyola
contra el Càncer, una
múltiple col·lecta als
voltants i a l’interior de
l’RCDE Stadium per
recaptar fons per a la
lluita contra la malal-
tia. Els punts de dona-
ció seran a la Fan Zone
i a l’entrada al costat
dels torns d’accés. ■

Presència als Special
Olmpics. L’Espanyol
va ser present en la
inauguració dels Spe-
cial Olympics que es
disputen aquest cap
de setmana a Andor-
ra. Rafa Marañón, mà-
xim golejador de la
història del club i pre-
sident de l’Agrupació
de Veterans, va ser
abanderat en la ceri-
mònia de presentació
dels jocs inclusius, en
què enguany partici-
paran més de 1.500
esportistes proce-
dents de diverses na-
cionalitats. ■

BREUS

Presentació oficial ■

“La dificultat no és fer un
bon partit, la dificultat és
fer-ho de manera conti-
nuada. Hem de tocar de
peus a terra i anar pas a
pas. Ara no toca parlar
d’objectius”, reblava Rubi
després del brillant triomf
contra el València en la se-
gona jornada. Signant fil
per randa el discurs
marcat a l’inici de curs per
un Rubi a qui tothom es
creu, per ara no hi ha un
sostre competitiu en un
Espanyol que no vol mar-
car-se un horitzó definit.
Així, completades les pri-
meres set jornades del
campionat, si una cosa ha
palesat l’equip blanc-i-blau
és el creixement expo-
nencial d’una plantilla que
ha demostrat de sobres
que és capaç de competir
amb garanties allà on ju-
gui.

Lluny de marcar-se fi-
tes, és obvi que mantenir
les notables prestacions
ofertes fins ara a l’RCDE
Stadium s’albira fona-
mental en les ambicions
d’un Espanyol que camina
per un escenari que li és
completament nou. Amb
unes xifres immaculades
a casa –tres partits i tres
triomfs contra el València,
el Llevant i l’Eibar, amb
quatre gols a favor i cap en
contra–, el conjunt català
és l’únic club de la màxima
categoria del futbol espa-
nyol que no ha encaixat
cap gol com a local.

Una dada implacable
que no s’entendria sense
les excel·lents prestacions

ofertes per una línia de-
fensiva que, tot i els con-
tratemps en forma de le-
sions, ha respost de mera-
vella mantenint la solidesa
partit rere partit.

Pendents de l’eix central
Contra un Vila-real molt
temut cada cop que visita
l’RCDE Stadium –no ha
perdut mai des del trasllat
a Cornellà–, l’estat de la in-
fermeria ha centrat bona

part de l’actualitat de
l’equip de Rubi aquesta
setmana. Les bones notí-
cies, però, sembla que es-
tan del costat del prepara-
dor maresmenc. I és que
David López, Javi López i
Mario Hermoso, que ar-
rossegaven molèsties físi-
ques de diversa índole i
que eren dubte de cara al
duel de demà, van poder
completar l’entrenament
d’ahir al mateix ritme que

la resta dels seus com-
panys. Amb problemes al
quàdriceps des de l’11 de
setembre passat que li han
impedit disputar els tres
darrers compromisos, la
presència de David López
en el partit contra els gro-
guets és més que probable,
tot i que la decisió final no
se sabrà fins avui al matí,
quan els tècnics decidiran
en funció de les sensa-
cions si tant el central

santcugatenc com els seus
dos companys són aptes
per entrar en la convoca-
tòria. No menys impor-
tant seria la presència
d’Hermoso, un dels tres
futbolistes de la plantilla,
juntament amb Diego Ló-
pez i Dídac Vilà, que enca-
ra no han descansat ni un
sol minut aquesta tempo-
rada.

El defensa madrileny,
absent al llarg de la setma-
na per una lesió de grau 1 a
l’adductor dret fruit de
l’últim partit contra el
Rayo, ha assumit amb no-
ta el lideratge de la rere-
guarda en absència de Da-
vid López i actualment és
l’home més en forma de
l’equip. En funció de quina
sigui la disponibilitat dels
dos futbolistes, no s’ha de
descartar que Rubi acabi
apostant pel duo format
per Naldo i Óscar Duarte,
que seria la quarta parella
de centrals en tan sols vuit
jornades de lliga. ■

À. Gallardo
BARCELONA

Ningú s’ho vol perdre

Recuperats. David López, Mario Hermoso i Javi López van completar l’entrenament d’ahir
amb la resta de companys i tot indica que estaran disponibles per al duel contra el Vila-real

David López i Mario Hermoso, en l’últim entrenament d’ahir ■ RCDE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els intocables

Hermoso, Diego
López i Dídac Vilà,
els únics jugadors
que han disputat
tots els minuts

3
parelles de centrals
diferents en set jornades
ha hagut d’alinear Rubi a
causa de les lesions

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La dada
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Trencar límits i fronteres a base de superació

Europa Andorra Català

| MARICEL BLANCH «Al principi els meus pares no tenien gaire interès en mi, era una noia
discapacitada més que estava a un centre. Tot ha canviat ara que he pogut estudiar, he après a
jugar a bàdminton i a bàsquet i he viatjat. Sento que la meva família i els amics em donen molt
suport i em valoren», narra Assefa Pendekanti. L'atleta, de 19 anys, ha vingut a Andorra des de
l'Índia més rural. Aquesta és la tercera vegada que representa el seu país a l'estranger després
d'anar a Austràlia (2013) i a Los Angeles (2014).

Les persones discapacitades a l'Índia estan sotmeses a una forta discriminació La població rural
de l'Índia viu en unes condicions molt dures i això fa que hi hagi més persones amb discapacitat.
Segons el Banc Mundial BIRF i AIF, el 75% de les persones afectades viu en zones rurals.
L'Assefa viu al poble de Bathalapalli, el 2005 la Fundació Vicente Ferrer (FVF) va anar-hi per
parlar amb totes les famílies amb persones discapacitades, l'objectiu era oferir ajuda. «La meva
mare estava trista per tenir una filla discapacitada, es pensaven que mai no podria fer res. Ara la
gent em felicita pels meus èxits i això em fa sentir feliç. Mai hagués pensat que viatjaria i ho he fet
gràcies a la fundació», explica.

Tenir una discapacitat a l'Índia suposa patir una forta discriminació, fins i tot senten el rebuig de la
seva família. Dasarath Ramudu, director del sector de persones amb discapacitat de la fundació,
apunta que hi ha famílies que no van a buscar els nens ni quan tenen vacances. «A l'Índia, si no
pots ajudar a casa, ets una càrrega», assegura.

Malgrat que tots vulguin la medalla, poder-se classificar per a la competició ja és una motivació La
de l'Assefa és només una de les moltes històries que comparteixen els esportistes que aquests
dies estan al Principat i a la Seu. Per a ells, l'esport s'ha convertit en el millor aliat per a la
integració. Sol Camps, mestra d'educació especial, indica, en aquest sentit, que l'esport permet
visibilitzar que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats: «Fa que la gent pensi
'ostres, jo no puc córrer a la velocitat que ho fan aquests nois ni tinc la capacitat de fer aquest salt
de llargada'».

Com tota persona que practica un esport, ells també volen rebre la seva recompensa.
«Competicions com els Special Olympics fan que aquesta recompensa arribi», exposa Camps.
Malgrat que tots vulguin la medalla, poder-se classificar per la competició ja és una motivació. «Se
senten molt acompanyats de persones que tenen les mateixes dificultats i limitacions però, alhora,
el mateix esperit de lluita i superació. Troben molta afinitat entre ells i fan amics», afegeix
l'educadora.

L'emoció a flor de pell En Pau Cuadras també comparteix aquests dies la seva història. Té 28
anys. Bé, gairebé 29, perquè aquest mes és el seu aniversari. És special i també és olympic, i
aquests dies es presenta com a atleta. Ahir, en Pau va fer la seva primera competició però els
nervis li van jugar una mala passada. «L'emoció també fa que es posin més nerviosos i hi ha una
falta de control que a vegades impedeix que facin la seva millor marca», exposa Montse Miret, la
seva mare. I tot i que el Pau no es conforma només amb el lema de «el millor és qui ho intenta» ell
vol guanyar, el cert és que el més bonic de la competició és «la gran companyonia que hi ha».
«Moltes vegades ens retrobem amb gent que ja hem vist en altres competicions i es forma una
relació molt bonica perquè s'animen entre ells». «És el seu dia», afirma la mare d'en Pau, tot
remarcant que «els veus i tots estan contents i emocionats». «És un ambient molt sa. A ells, els
dones poc i són tan feliços», recalca.

El matí d'ahir va ser el primer d'un seguit de proves que en Pau, i els seus companys, seguiran
enfrontant fins demà. El més destacat de les proves, narra la seva família, és «la gran càrrega



emocional» dels jocs. A vegades, confessa la Montse, «n'hi ha que al principi et fan pena»,
especialment si no tens un ésser estimat amb discapacitat. Un sentiment que assegura que se't
passa «quan veus que ells s'esforcen al màxim i que realment és d'envejar». «Ens agrada venir»,
deixa clar, «perquè aquests dies els sents més a prop i veus les emocions que poden sentir».

En total, quatre dies plens d'emocions que deixen un munt d'anècdotes. Totes amb un
denominador comú: la il·lusió. Entre totes, la Montse en recorda una. A l'inici de la cursa, una
pistola dona el tret de sortida. Un soroll que espanta molts dels participants. Una noia, conscient
que estava a punt d'escoltar el tret, tanca els ulls i es tapa les orelles. Ho fa amb tanta força que
els seus companys comencen a córrer i ella es queda quieta, immòbil, espantada. S'imaginen que
això li passa a un esportista d'elit? Tots se'n riurien, oi? Doncs els special, no. La grada sencera es
va aixecar per animar-la a atrapar els seus companys. Aquesta és la veritable màgia de l'esport, i
dels specials.
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Jornada de gran expectació en els Jocs Specials
Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Sergi Cano

Matinal intensa de competicions en els Jocs Special Olympics que comparteixen la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella. El bàdminton, la gimnàstica i la natació tenen protagonisme avui al Centre
esportiu dels Serradells.

La remodelada piscina dels Serradells ha aplegat prop de dos-cents nedadors en una jornada de
matí en què les grades han presentat un gran aspecte. Els participants han comptat en tot moment
amb el suport del públic, entregat als nedadors.

L'equip d'Andorra sortia amb vuit participants i no han faltat les medalles, tot i que en aquests Jocs
tothom rep la seva recompensa. El més important és sortir a competir.L'Oriol, el Marc, el Manel o
la Coraima s'han penjat les medalles al coll. I a casa, davant familiars i amics, l'alegria era evident.

A la tarda la competició es reprendrà a la piscina després d'una exhibició de sincronitzada. El
bàdminton i la gimnàstica també seran protagonistes durant tota la jornada als Serradells. Com a
la resta d'instal·lacions que acullen aquest Jocs Special Olympics, que reuneixen uns 1.500
participants.

Informa: Sergi Cano

Imatges: Enric Fernández
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Vicky Jiménez participa en un Clínic de tennis als
Jocs Special Olympics

Europa Andorra Català

Entre les competicions dels Jocs que se celebren a la Seu d'Urgell hi ha el tennis, que aquest matí
ha rebut una visita força especial, la de la jove tennista Vicky Jiménez. Després de disputar el seu
primer en categoria sub-18, ja prepara el proper al Marroc.

Sense deixar la raqueta, Vicky Jiménez ha viscut un matí diferent a la Seu d'Urgell. La jove
tennista ha estat convidada a un clínic amb els participants als Jocs d'Special Olympics. Un
intercanvi que ha viscut amb emoció.

Acaba de fer 13 anys, però ja ha debutat al circuit ITF sub-18 amb un torneig a Barcelona i ja
prepara el següent en la mateixa categoria a Casablanca, al Marroc.

La campiona del Roland Garros sub-13 i el Godó sub-14 està vivint un 2018 de vertigen. Més enllà
dels resultats valora la progressió com a tennista.

Després de Casablanca, disputarà un sub-14 de grau 1 a les Canàries i tancarà l'any amb dues
cites de primer nivell als Estats Units, l'Eddie Her IMG Academy i l'Orange Bowl, un campionat del
món oficiós en categoria sub-14.

Informa i imatges: Joan López
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Sant Tomàs està present als Jocs Special
Olympics 2018 amb una delegació de 47
esportistes

Europa Espanya Català

[ 6 d'octubre de 2018 ] Sant Tomàs està present als Jocs Special Olympics 2018 amb una
delegació de 47 esportistes Entitats

[ 6 d'octubre de 2018 ] El programa Young Athletes s'incorpora com a disciplina esportiva als Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió

[ 6 d'octubre de 2018 ] Un total de 35 esportistes participen a la jornada inaugural de la primera
Challenge de boccia a Lleida Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Torna a Barcelona una nova edició del projecte Teatro Accesible amb l'obra
"E.V.A" al Teatre Romea Cultura

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial
de la Salut Mental Inclusió
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Un total de 35 esportistes participen a la jornada
inaugural de la primera Challenge de boccia a
Lleida

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 6 d'octubre de 2018 ] Sant Tomàs està present als Jocs Special Olympics 2018 amb una
delegació de 47 esportistes Entitats

[ 6 d'octubre de 2018 ] El programa Young Athletes s'incorpora com a disciplina esportiva als Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió

[ 6 d'octubre de 2018 ] Un total de 35 esportistes participen a la jornada inaugural de la primera
Challenge de boccia a Lleida Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Torna a Barcelona una nova edició del projecte Teatro Accesible amb l'obra
"E.V.A" al Teatre Romea Cultura

[ 5 d'octubre de 2018 ] Campanya de sensibilització de l'Associació Alba a Tàrrega pel Dia Mundial
de la Salut Mental Inclusió
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Un projecte de ciutadania

Europa Andorra Català
Autor: Ana

El Village dels Special Olympics compleix amb una de les funcions que busca l'esdeveniment, a
banda de l'esport, amb l'intercanvi d'experiències entre els participants i la convivència

Hi ha uns Jocs Special Olympics fora de la competició però que també tenen la seva importància.
No hi ha medalles. Només hi ha amistat i germanor sobre la gespa del Parc Central d'Andorra la
Vella en el Village. Els participants es reuneixen per intercanviar experiències i per relaxar-se
després d'haver participat en les diverses competicions que tenen lloc a Andorra la Vella, com el
tennis taula, el judo o el futbol sala. El Village s'obre cada dia a les onze del matí però és a partir
de la tarda quan hi ha més afluència. Cal tenir en compte que, a més de la competició esportiva,
un dels objectius dels Jocs Special Olympics és celebrar un nombre important d'activitats
paral·leles que converteixin aquest esdeveniment esportiu en un projecte de ciutadania, juntament
amb el recorregut de la torxa o els actes inaugurals i de cloenda.

Hi ha presència d'entitats com la Creu Roja, la Federació Andorrana de Futbol i d'establiments
comercials com els grans magatzems Pyrénées, una empresa que s'ha abocat amb els Jocs amb
la participació de bona part dels seus empleats com a voluntaris i regalant l'equipament de carrer
als participants.

També hi ha paradetes de menjar i de begudes. El bon temps ha propicipat les trobades. És el
punt de reunió però també de lleure. Una de les activitats que té més èxit és el camp de futbol
sala, escenari de partits entre els voluntaris de l'organització i els esportistes. A la zona també hi
ha inflables i taules de tennis taula.

Pels que no volen fer activitats sempre queda el recurs d'estirar-se sobre la gespa escoltant la
música que es difon pels altaveus o senzillament encentant una conversa. Aquest dissabte s'han
aplegat al Village representants de diversos països com ara Bèlgica, Mònaco, Hongria, Suïssa,
Àustria, l'Índia, Andorra i d'algunes comunitats autònomes de l'Estat espanyol (l'Aragó o Castella la
Manxa).

Etiquetes

Special Olympics
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Olímpics precoços

Europa Espanya Català

La primera jornada de competició dels Jocs Special Olympics del 2018 va servir també de punt de
trobada per a un dels programes...

Ir a la fuente
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El programa Young Athletes s'incorpora com a
disciplina esportiva als Jocs Special Olympics
2018

Europa Espanya Català

[ 6 d'octubre de 2018 ] El programa Young Athletes s'incorpora com a disciplina esportiva als Jocs
Special Olympics 2018 Inclusió

[ 6 d'octubre de 2018 ] Un total de 35 esportistes participen a la jornada inaugural de la primera
Challenge de boccia a Lleida Esports

[ 5 d'octubre de 2018 ] Torna a Barcelona una nova edició del projecte Teatro Accesible amb l'obra
"E.V.A" al Teatre Romea Cultura
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El públic protagonitza la segona jornada dels Jocs
Special Olympics

Europa Andorra Català

La segona jornada dels Special Olympics que tenen lloc a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell va
estar ahir marcada per la gran afluència d'espectadors a totes les competicions. El bon temps i el
cap de setmana hi han contribuït. El matí va ser molt intens, especialment a la renovada piscina
dels Serradells, on 200 nedadors van participar en les diverses disciplines. La selecció andorrana,
amb vuit esportistes, va sumar quatre medalles.

Les graderies es van omplir per presenciar les proves de natació així com de futbol sala, handbol,
tennis taula o judo. Els esportistes andorrans van aconseguir metalls a atletisme, badminton i judo.
És especialment rellevant la plata a futbol sala, un esport on hi hagut molta igualtat. Els partits es
van disputar sobre la gespa artificial de l'Estadi Nacional.
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Els Jocs Special Olympics s'acomiaden deixant
petjada

Europa Andorra Català

La flama del peveter dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella s'ha apagat
aquest diumenge amb una bufada col·lectiva d'esportistes, entrenadors, famílies, representants
institucionals i ciutadans que han omplert de gom a gom el Camp Municipal de Futbol Emili
Vicente. La cerimònia de cloenda ha dit adéu a l'esdeveniment, que ha aplegat des de dijous i fins
diumenge més de 1.500 atletes de 15 països d'arreu del món.

L'acte ha comptat amb la tradicional desfilada de banderes, protagonitzada pels voluntaris. Un
altre moment rellevant ha estat l'entrada de les mascotes dels Jocs, la Bruna i el Nuc.
Representants del Taller Claror, el Sedis Airam i Special Andorra han estat els encarregats
d'abaixar la bandera dels Special, mentre que el foc olímpic s'ha guardat en un quinqué, amb
l'objectiu d'utilitzar-lo d'aquí a 4 anys, quan torni a organitzar-se l'esdeveniment. Les actuacions
musicals han anat a càrrec de Txell Sust i Jofre Bardají. Durant la cloenda, dos esportistes de la
Seu i Andorra han deixat constància de l'experiència d'haver viscut els Jocs.

A la cerimònia de tancament hi han estat presents els presidents d'Special Olympics Catalunya i
Andorra, Sergi Grimau i Àlex Terés, i la presidenta de la Federació Acell, Marina Gómez. També hi
han intervingut la delegada del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós; el
secretari d'Estat de l'Esport del Govern d'Andorra, Jordi Beal; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert
Batalla, i la cònsol major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Tots han coincidit en
destacar les petites històries que cadascú ha viscut durant aquests jocs i han animat tothom a
explicar i difondre'n les vivències i la petjada que en queda.

Medalles per a tots els participants

El tancament dels Jocs Special Olympics 2018 s'ha fet després del lliurament de les últimes de les
2.400 medalles lliurades en les 14 disciplines que han format part de la competició. Precisament,
aquest ha estat un dels trets més significatius de la competició, i és que tots els participants, com a
mínim, s'han endut una medalla a casa. Tanmateix, l'organització ha assenyalat que "malgrat que
el que passa sobre el terreny de joc és important, el que succeeix fora del terreny esportiu és
encara més intens".

Pel que fa als resultats dels atletes urgellencs, el Taller Claror ha sumat 8 medalles d'or, 2 de plata
i una de bronze en els proves d'atletisme disputades a Andorra. Les medalles d'or han estat per a
Aurora Carretero (100 metres i llançament de pes 3 Kg), Marcos Vílchez (100 metres i llançament
de pes 4 Kg), Pepita Ballesteros (10 metres marxa assistida), Verónica Muñoz (25 metres cursa) i
Aleix Masip (100 metres i llançament de pes 4 Kg). Verónica Muñoz (llançament de Softball) i
Fabio Da Silva (llançament de pes 4 Kg) s'han penjat les medalles de plata. El bronze se l'ha endut
Almudena Ruiz (100 metres), que també ha estat 4a en llançament de pes (3 Kg). Paco Salas ha
acabat en quart lloc en llançament de pes (4 Kg) i en els 100 metres, la mateixa posició que Fabio
Da Silva en els 100 metres i Pepita Ballesteros en llançament de Softball.

El Village, al centre de la Seu

Una de les eines que ha ajudat a apropar l'esdeveniment dels Special Olympics als ciutadans ha
estat els Villages, unes instal·lacions que s'han muntat a les dues seus per oferir espectacles,
actuacions, festes, tallers i activitats i per compartir moments amb els esportistes. L'espai s'ha
instal·lat a la Seu al passeig de Joan Brudieu, amb la implicació d'entitats i col·lectius ciutadans.



L'organització destaca que els Jocs han aconseguit unir associacions, clubs, empreses,
administracions i voluntaris sota un mateix objectiu: la inclusió social. Per exemple, la Fundació
Naturgy i Nedgia, a banda de patrocinar la torxa dels Special Olympics, va instal·lar al Village de la
Seu un gran camió amb jocs pels més petits. De la mateixa manera, al Village d'Andorra la Vella,
la fundació del Barça també va organitzar un torneig on van participar esportistes i criatures.

Cal destacar que l'objectiu dels Special Olympics és aconseguir la sensibilització de la societat,
l'acceptació de les diferències i la naturalització de la discapacitat intel·lectual.
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El 'village' dels Special, un projecte de ciutadania

Europa Andorra Català

El village dels Jocs Special Olympics, instal·lat al Parc Central, s'ha convertit en un espai de
trobada, de reunió i de descans dels participants de les competicions. A més, fan força activitats
paral·leles que converteixen aquest esdeveniment esportiu en un projecte de ciutadania.

Etiquetes

Andorra la Vella
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L'Egiba suma set medalles a la cloenda dels
Special Olympics

Europa Espanya Català

L'expedició de l'Egiba amb algunes de les medalles aconseguides

arxiu particular

La darrera jornada de competició per a l'expedició de l'Egiba en els Specials Olympics va ser ben
profitosa, ahir. En gimnàstica rítmica, la santvicentina Amaia Valentín va penjar-se l'or en cinta i
pilota. En gimnàstica artística, en la modalitat de terra, en nivell 2, or per a Carles Calavera i Anna
Torres, i plata per a Júlia Rueda i la pròpia Amaia Valentín; Tània Cordón va ser quarta. En nivell
1, Julie Olivé va aconseguir la primera posició.

Aquesta medalles s'han d'afegir a les que havien aconseguit en la primera jornada, el divendres:
en barra i en nivell 2, or per a Anna Torres, plata per a Amaia Valentín, bronze per a Júlia Rueda i
cinquena plaça per a Tània Cordón; en nivell 1, or per a Julie Olivé. En salt, en nivell 2, or per a
Carles Calavera, Amaia Valentín i Júlia Rueda, plata per a Anna Torres, i bronze de Tània Cordón.
En nivell 1, bronze per a Julie Olivé.
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Èxit dels Special Olympics tant en les
competicions com en les activitats lúdiques

Europa Espanya Català

La flama dels Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra s'ha apagat el migdia d'aquest
diumenge en la cerimònia de clausura, que ha tingut lloc a la localitat catalana, i que ha servit per
posar punt i final a quatre dies de competició, amb la participació de 1.500 esportistes de 15
països diferents. Tots s'han anat a casa amb almenys una medalla.

La presidenta de Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (Acell), Marina Gómez, i
els presidents de Special Olympics Catalunya i Andorra, Sergi Grimau i Àlex Terés, han fet un
balanç molt positiu dels jocs, tant pel que respecta a les competicions però també per tot el que ha
passat fora de les pistes, camps i piscines, i han destacat que hi ha hagut actuacions, festes i
activitats que han comptat amb molta participació, tant a Andorra com a la Seu d'Urgell.

Els Special Olympics no tornaran fins d'aquí a quatre anys: "Ara toca descansar, però a partir de
demà ja començarem a treballar en els pròxims jocs", ha manifestat Sergi Grimau.



https://www.segre.com/noticies/esports/2018/10/07/lleida_recull_medalles_57872_1110.html

Sección: Deportes
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Lleida recull medalles

Europa Espanya Català

Diversos centres lleidatans van ser habituals ahir al podi, tant d'individual com per equips

La segona jornada dels Jocs Special Olympics va aportar nombroses medalles per als
representants dels centres lleidatans, que van aconseguir diversos triomfs tant en esports d'equip
com en categoria individual. La competició, que es va iniciar dijous a la Seu d'Urgell i Andorra,
viurà avui l'última jornada.Entre els centres lleidatans que van freqüentar ahir el podi es troba la
representació de la Llar de Sant Josep, que va acumular cinc medalles. L'equip de futbol sala va
ser plata en la seua categoria, mentre que en atletisme Olga Roigé va ser plata en 100 metres,
Chaima Amodan va ser bronze en



https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1203769/exito-special-olympics-tanto-competiciones-como-actividades-ludicas

Sección: Actualidad / Última Hora
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Éxito de los Special Olympics tanto en las
competiciones como en las actividades lúdicas

Europa Espanya Espanyol

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Sergi
Grimau.



https://www.diariandorra.ad/noticies/esports/2018/10/07/exits_public_bon_ambient_als_special_olympics_136473_1128.html
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Èxits, públic i bon ambient als Special Olympics

Europa Andorra Català

Andorra va fer medalla en natació, atletisme i futbol, entre d'altres

Els Special Olympics segueixen deixant un grapat d'imatges per al record i un munt de bons
resultats en l'àmbit esportiu per a la delegació andorrana que hi pren part. Una de les notes més
positives de la cita, però, és el gran èxit de públic que està tenint, ja que els espectadors han fet
notar la seva presència en tot moment i segueixen donant suport a tots els atletes, que ho viuen
amb una enorme satisfacció.

En el vessant competitiu, la jornada d'ahir va premiar els jugadors de l'equip de futbol amb una
medalla de plata després del destacat paper dels
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Les estacions del país estan
duent a terme durant el mes
d’octubre el procés de selecció
per contractar treballadors per
a la temporada. Mentre Grand-
valira ja compta amb el gruix de
la plantilla entre treballadors fi-
xos o repetidors i només haurà
de contractar uns 300 tempo-
rers, a Vallnord es busquen
aproximadament 900 treballa-
dors, 650 per a Pal Arinsal i 250
per a Arcalís.

Des de Grandvalira, que afir-
men que les entrevistes comen-

çaran en unes setmanes, expli-
quen que el perfil més buscat
per a la propera temporada és
per a la restauració, tot i que
també es busquen tècnics. El
gruix dels empleats s’incorpora-
ran quan obri l’estació, l’1 de
desembre, i per Nadal ja treba-
llarà tota la plantilla completa.
La temporada acabarà el 22 d’a-
bril.

D’altra banda, a Vallnord els
perfils més buscats són de ser-
vei, de restauració i atenció al
client, així com per als remunta-
dors mecànics. A mitjan no-
vembre s’espera tenir tota la
plantilla contractada.

Les estacions busquen 1.500
empleats per a la temporada  

REDACCIÓ
Andorra la Vella

ARXIU

TREBALLAENTRE GRANDVALIRA I VALLNORD

CYNTHIA SANS

El conductor d’un camió va mo-
rir ahir a la matinada en precipi-
tar-se d’una altura de 30 metres a
Oliana (Alt Urgell). El vehicle va
sortir de la via C-14 i va caure al
riu Segre, on la cabina va quedar
submergida. Segons Trànsit, el
conductor va perdre la vida. A
l’hora de tancar aquest diari les

unitats de rescat subaquàtic
GRAE dels bombers de la Gene-
ralitat i dels mossos d’esquadra
encara tractaven d’extreure el
cos. Les causes de l’accident en-
cara s’estan investigant.

L’accident va tenir lloc al quilò-
metre 144 de la C-14 al pont de
Peramola. Els mossos van rebre
l’avís a les 05.32 hores. Arran de la
incidència es van activar tretze
patrulles dels mossos d’esquadra,

onze dotacions dels bombers de
la Generalitat i dues ambulàncies
del sistema d’emergències mèdi-
ques (SEM). A la zona també van
arribar dues grues de grans di-
mensions per tractar de treure la
cabina del riu Segre i poder tre-
ballar en millors condicions. No
obstant això, el terreny ha dificul-
tat les feines. D’altra banda, el
SEM va activar també la unitat de
suport psicològic.

El vehicle va sortir de la via i es va precipitar d’una altura de 30 metres

El conductor d’un camió mor
en caure per un pont a Oliana 

REDACCIÓ
Andorra la Vella

ESUCCESSOSALA CABINA VA QUEDAR SUBMERGIDA AL RIU SEGRE

emblava que les co-
ses anaven millor, ja
que les notícies així
ho feien preveure, ja
que els Estats

Units, Mèxic i Canadà han arri-
bat a un acord. Tots han cedit,
tot i que el senyor Trump s’a-
punta el compromís del tractat
com una victòria i la victòria és
dels tres. El tractat ja no es di-
rà Nafta, ara es dirà USMCA,
que són les inicials dels tres
països signants. Això és idea
del president nord-americà i fa
unes setmanes ja ho comentà-
vem. Tots han fet concessions
i les borses d’aquest països
encara ho estan celebrant, so-
bretot la nord-americana, que
està en màxims històrics a
causa de les alces de les ac-
cions de fabricants de cotxes, i
també farmacèutiques i agri-
cultors. L’acord no durarà cinc

anys com volia la Casa Blanca
sinó setze, revisable als sis.
Esperem que el proper acord
serà arreglant els tractes entre
els Estats Units i la Xina; hi ha
moltes possibilitats i això seria
bo per a l’economia mundial.

Però, què ha passat a la
nostra estimada Comunitat Eu-
ropea? Doncs que un membre,
Itàlia, ens ha complicat la vida
de manera seriosa. La comuni-
tat esperava d’Itàlia un dèficit
d’entre l’1,6 i el 2 per cent, pe-
rò l’executiu italià s’ha despen-
jat amb un 2,4 i no se li ha
ocor regut res més que fer-ho
de manera desafiant, fins i tot
amb comentaris d’alguns polí-
tics dient que tot se soluciona-
ria amb la sortida de l’euro,
però ja han estat desautorit-
zats, tot i que això va fer que
les borses europees baixessin,
i no diguem la borsa italiana.

A Europa les més afectades
són les accions bancàries.
Han rebut pels simples co-
mentaris i l’exposició a Itàlia
és important als bancs del pa-
ís veí, Espanya, i s’ha ressen-
tit bastant la seva cotització.
La prima de risc italiana tripli-
ca l’espanyola tot i que l’es-
panyola amb l’enrenou ha pu-
jat de 97 a 111, i la italiana
està a 302 (la prima de risc
és la diferència entre els inte-
ressos que paga Alemanya pel
seu deute, considerat com el
país més segur, i el que pa-
guen la resta de països, que
han de pagar més interessos
per compensar la menor segu-
retat en el pagament).

L’euro també està patint i
baixa respecte del dòlar, però
això no té res a veure amb la
crisi grega, tot i que alguns
mitjans de comunicació ho

comparen.  Per part del govern
italià s’ha començat a intentar
suavitzar la seva posició per
poder arribar a un acord amb
la Comunitat Europea, que fa
pinya contra les decisions ita-
lianes.

Sota el meu parer, no durarà
gaire, es buscarà una solució
pactada, tot i que el mal ja es-
tà fet. Els analistes aconsellen
no entrar en renda variable de
moment, ja que segons el que
duri el tema, es podrà comprar
millor. Es veuen grans oportuni-
tats de compra ja que les em-
preses van bé i els dividends
són els mateixos, una cosa és
esperar a comprar i l’altra mal-
vendre. Que s’estengui el pà-
nic és el pitjor que pot passar.
Els suports tècnics a les bor-
ses són important segons els
analistes, ja veurem si és veri-
tat més aviat que tard.

S ECONOMIAAPUNTS D’
JORDI 

PALLEROLA 

I NUNELL

ASSESSOR 

BORSARI

DE SOBTE,ITÀLIA

BSANT JULIÀ DE LÒRIA. La Funda-
ció ONCA va iniciar ahir el taller
Música en família, que va adreçat
tant a famílies amb infants com a
dones embarassades o parelles
que esperen un nadó. El va im-
partir Anna Vega i l’objectiu és
aprofitar la música per potenciar
el vincle entre famílies. Els tallers
continuen avui.

Taller per potenciar 
els vincles de família

BANDORRA LA VELLA. El village
dels Jocs Special Olympics, ins-
tal·lat al Parc Central, s’ha con-
vertit en un espai de trobada, de
reunió i de descans dels partici-
pants de les competicions. A més,
fan força activitats paral·leles que
converteixen aquest esdeveni-
ment esportiu en un projecte de
ciutadania.

El ‘village’ dels Special,
un projecte de ciutadania

BESCALDES-ENGORDANY. Dos ac-
cidents, un a la capital i l’altre a
Escaldes, van deixar ahir dos mo-
toristes ferits lleument. El primer,
un resident de 42 anys, es va veu-
re implicat en un accident amb
un cotxe a l’altura del Burger
King, mentre que el segon, també
resident de 57 anys, va topar amb
un cotxe a la CG-2.

Dos motoristes lleument
ferits en dos accidents

BANDORRA LA VELLA. El Govern
ha publicat un edicte per con-
tractar un enginyer o un arquitec-
te que redacti el projecte i porti la
direcció de les obres de reforma i
millores de l’escorxador nacional.
Les empreses interessades hau-
ran de presentar la seva oferta
abans del 5 de novembre i el 8
s’obriran els sobres.

Concurs per reformar
l’escorxador nacional

en breu



4 DMG

‘TEMPUS FUGIT’
Ja ho va anunciar Ibon Navarro, el Mora-

Banc Andorra no tenia temps a perdre amb

tres partits aquesta setmana. Per això han

hagut d’aprofitar al màxim les esperes als

aeroports per preparar l’estratègia. Han en-

trenat fins i tot a l’hotel.

LES PRIMERES NOTES MUSICALS
L’Escola de Música de les Valls del Nord ha posat en marxa

una banda infantil d’instruments de vent com la flauta, el sa-

xo, el clarinet o la trompeta. Durant la presentació es va ani-

mar a simular que tocava fins i tot la consellera Jael Pozo.

i|wt fÉv|tÄ
FERRAN COSTA
CONSELLER LIBERAL

Ves per on! [AL MINISTRE
TORRES] AL
SECTOR PRIVAT
HAURIA ESTAT
ACOMIADAT 
PER GESTIÓ
NEGLIGENT

a torxa dels Special Olympics

va ser rebuda amb molt de ca-

liu a Andorra la Vella. Diverses

personalitats del món de l’es-

port i centenars de ciutadans

la van acompanyar en el seu

recorregut per la capital, fins arribar al co-

mú, on un dels participants va encendre el

peveter amb l’ajuda de la cònsol major, Con-

xita Marsol, i la ministra de Cultura, Olga

Gelabert. A la tarda, el Poliesportiu d’Andor -

ra va ser l’escenari de la inauguració de la

festa de l’esport inclusiu. Amb la llotja d’au-

toritats plena i presidida pel Copríncep epis-

copal, Joan-Enric Vives, l’acte es va iniciar

amb una desfilada de gran part dels més de

1.500 esportistes que participen en

aquests Jocs. A la cerimònia no van faltar

les tradicions locals, com els gegants d’An-

dorra la Vella. La festa va comptar amb mú-

sica de tots els colors. Beth, Gisela, Elena

Gadel, Mònica Green, Josep Fenor o Jofre

Bardagí van actuar per al públic i els atletes

que ocupaven el seu lloc a les graderies.

Sense oblidar el ball, que va tenir el seu pro-

tagonisme amb un grup de batucada i amb

la companyia Atrezzo Dansa d’Igualada. I de

nou la flama va encendre les emocions dels

presents. Quatre participants van fer els úl-

tims trams, fins que la torxa va quedar en

mans de l’esportista Marc Vilches, que jun-

tament amb l’extennista Sergi Bruguera,

l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i

Conxita Marsol, van encendre el foc que

il·luminarà les dues capitals del Pirineu fins

que avui s’acabin els Jocs.

ALEXANDRA MURATET

L

El repte més
emotiu

Part dels 1.500 esportistes van participar
en la inauguració dels Special Olympics

“
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MINISTRE D’ESPANYA
ES FA EL SUEC
“Quina Vuelta?”, va respondre el

ministre d’Afers Exteriors d’Es-

panya, Josep Borrell, en ser pre-

guntat per la polèmica dels lla-

ços grocs que el Govern va fer

cobrir abans del pas de l’esdeve-

niment ciclista per Andorra, des-

prés de la seva reunió amb Ma-

ria Ubach. Va afirmar no saber

res del tema perquè no és un afi-

cionat al ciclisme.

EL ‘SUIS SUIS’ DELS POLÍTICS
El ball del suis suis ha estat un dels moments més divertits

de la cerimònia dels Special Olympics. Conxita Marsol, Pe-

re López o Mònica Bonell no s’han pogut resistir a moure

el maluc, mentre que Toni Martí s’ho ha mirat assegut.

“JOSEP BORRELL

“SI VOSTÈ JUGA A SER EUROPEU,
HA DE JUGAR-HI AMB TOTES 
LES CONSEQÜÈNCIES”

lbert Llove-
ra s’ha con-
vertit en la
tercera per-
s o n a l i t a t
homenatja-
da al Bule-

vard de les estrelles d’Andorra la
Vella, on ja tenen la seva pròpia els
residents Cyril Despres i Toni Bou.
El corredor del Principat va inau-
gurar la placa amb el seu nom
acompanyat per la seva família,
amics i diverses personalitats.
“Em fa molta il·lusió poder estar

amb ells”, va dir emocionat. En
presència de la cònsol major de la
capital, Conxita Marsol, i del pre-
sident de l’Associació de Comer-
ciants del Fener Boulevard, Joan
Babot, Llovera va assegurar que se
sent “sempre molt valorat”.

Conxita Marsol va destacar la
dedicació de Llovera tant en el
vessant esportiu, especialment
per la participació al Dakar, com
en el social, per la tasca d’ambai-
xador de l’Unicef per Andorra i
també per la defensa dels drets de
les persones amb diversitat fun-
cional. La cònsol també va definir
Albert Llovera com “un exemple
d’optimisme, superació i proacti-
vitat”. Llovera va signar autògrafs i
es va fer fotos al costat del seu ve-
hicle amb els fans que van acudir
al reconeixement.

La tercera estrella

A

va inaugurar la placa amb el seu nom al Bulevard de les estrelles d’Andorra la Vella. 

PEl pilot va signar
autògrafs i es va
fer fotos al costat
del seu vehicle

i

OLOR QUE CONQUISTA
Trussardi Uomo The Red és un

perfum masculí per transmetre

l’elegància i l’encant italià. 

Preu: 60,95 € 

Perfumeries Júlia

A TOTA 
VELOCITAT
Sabatilles per a

dones runners

amb una sola

que proporciona

més adherència. 

Preu: 122,9 € 

Viladomat

PER UN ENTORN MÉS SA
Difusor d’aromes per purificar

l’ambient. Incorpora temporitza-

dor i es carrega per USB. 

Preu: 27,90 € 

Natura

L’HORA AMB ESTIL 
Rellotge per a dona La Gar-

çonne, de la marca Cluse. 

Preu: 89,96 € 

Quars

PREPARATS 
PER AL FRED

Funda nòrdica reversi-

ble. Dos colors en un

mateix model. 

Preu: 79,90 €

Textura Interiors

dees

GRAVA L’EXPERIÈNCIA 
Càmera esportiva GoPro Fusion

360º per enregistrar tots els an-

gles de l’aventura.  

Preu: 577,84€  

Pyrénées

MINISTRE AFERS EXTERIORS D’ESPANYA
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‘El millor és qui ho intenta’
Personalidades como el leridano Carles Puyol dan impulso a 
ﾉ; Iｷデ; Wﾐ ﾉ;ゲ ヴWSWゲ ; ﾉ; ヮ;ヴ ケ┌W ヮヴﾗｪヴWゲ;ﾐ ﾉ;ゲ IﾗﾏヮWピIｷﾗﾐWゲ
La Seu d’Urgell
REDACCIÓN

Los Juegos Special Olympics que 

se celebran estos días en la Seu 

d’Urgell y Andorra vivieron ayer 

┌ﾐ; ﾐ┌W┗; ﾃﾗヴﾐ;S; SW IﾗﾏヮWピ-

ciones en las diferentes modali-

S;SWゲ SWヮﾗヴピ┗;ゲく TﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ SW-

ヮﾗヴピゲデ;ゲ SｷWヴﾗﾐ ﾉﾗ ﾏWﾃﾗヴ SW ゲｹ ┞が 
pese a que es ineludible buscar 

ﾉ; ┗ｷIデﾗヴｷ;が Wﾉ ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲﾏﾗ SW 
este año se lo ha llevado la cam-

paña El millor és qui ho intentaく
Es el lema que se ha escogi-

do para la undécima edición de 

ﾉﾗゲ J┌Wｪﾗゲ SヮWIｷ;ﾉく L; I;ﾏヮ;ﾓ; ; 
través de las redes pretende dar 

a conocer el lema y difundir el 

Wゲヮｹヴｷデ┌ SW ﾉﾗゲ J┌Wｪﾗゲく SW ﾉﾉ;ﾏ; 
; Iﾗﾏヮ;ヴピヴ ┗ｹSWﾗゲ Wﾐ ﾉ; ヴWS ヴW-

tando a amigos a difundir el lema 

WゲIﾗｪｷSﾗ Iﾗﾐ ﾉ; Wピケ┌Wデ; #Millor-

QuiHoIntentaく P;ヴ; S;ヴ ｷﾏヮ┌ﾉゲﾗ ; 
ﾉ; I;ﾏヮ;ﾓ;が SｷaWヴWﾐデWゲ ヮWヴゲﾗﾐ;-

ﾉｷS;SWゲ Iﾗﾏﾗ C;ヴﾉWゲ P┌┞ﾗﾉが PWヮ 
G┌;ヴSｷﾗﾉ;が Sﾗヴ L┌Iｹ; C;ヴ;ﾏが P;┌ 
G;ゲﾗﾉが RｷIﾆ┞ R┌Hｷﾗが RﾗHWヴデﾗ D┌W-

ﾓ;ゲが Aﾐデﾗﾐｷ B;ゲゲ;ゲが MﾘﾐｷI; TWヴヴｷ-
H;ゲが JﾗaヴW LﾉﾗﾏH;ヴデが Aヴデ┌ヴ PWｪ┌W-

ヴ;が RﾗHWヴデﾗ LW;ﾉが Jﾗ;ﾐ M;ヴｷ; Pﾗ┌が 
M;ヴI RｷH;ゲ ﾗ R;┌ﾉ Lﾉｷﾏﾙゲ ｴ;ﾐ 
ｪヴ;H;Sﾗ ┌ﾐ ┗ｹSWﾗ ヮヴﾗﾏﾗIｷﾗﾐ;ﾉく FOTO: @SOCatalunya / El bádminton es uno de los deportes en disputa

Laura Orgué, 
atropellada cuando 
entrenaba en bici
Gran susto el que se ha llevado la 

SWヮﾗヴピゲデ; I;デ;ﾉ;ﾐ; L;┌ヴ; Oヴｪ┌Y 
Wﾐ ﾉ;ゲ ┎ﾉピﾏ;ゲ ｴﾗヴ;ゲく Y Wゲ ケ┌W ﾉ; 
┌ﾉデヴ;aﾗﾐSｷゲデ;が SW ンヲ ;ﾓﾗゲが ゲ┌aヴｷﾙ 
un accidente mientras entrenaba 

en bicicleta al ser atropellada por 

┌ﾐ IﾗIｴWく 
La propia Orgués colgaba 

un mensaje en sus redes socia-

les explicando el incidente y sus 

IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;ゲく さH;Hｹ; ヮWﾐゲ;Sﾗ 
siempre en que la bici de carre-

デWヴ; デWﾐｹ; ゲ┌ゲ ヴｷWゲｪﾗゲが Iﾗﾐ┗ｷ┗ｷWﾐ-

Sﾗ Iﾗﾐ Wﾉ デヴ=gIﾗ SWﾉ ﾏﾗデﾗヴく A┞Wヴ 
ﾉﾗ ┗ｷ┗ｹ Wﾐ ヮヴﾗヮｷ; ヮｷWﾉく DWゲヮ┌Yゲ SW 
chocar con un coche sobre una 

carretera demasiado estrecha y 

Wﾉ ｷﾏヮ;Iデﾗ Hヴ┌デ;ﾉが Wﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ Wゲ 

けゲﾙﾉﾗげ ┌ﾐ; Iﾉ;┗ｹI┌ﾉ; aヴ;Iデ┌ヴ;S;くくくざ 
ヮ┌HﾉｷIﾙ Wﾐ ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲく

P;ヴプIｷヮW Wﾐ デヴWゲ J┌Wｪﾗゲ Oﾉｹﾏ-

ヮｷIﾗゲ SW Iﾐ┗ｷWヴﾐﾗ ふT┌ヴｹﾐ ヲヰヱヶが 
V;ﾐIﾗ┌┗Wヴ ヲヰヱヰ ┞ SﾗIｴｷ ヲヰヱヴぶ 
compite en esquí de fondo y ca-

ヴヴWヴ;ゲ SW ﾏﾗﾐデ;ﾓ;く AデWゲﾗヴ; IｷﾐIﾗ 
victorias en la general de la Copa 

SW M┌ﾐSﾗ Wﾐ ﾉ; ﾏﾗS;ﾉｷS;S SW Kｷ-
ﾉﾙﾏWデヴﾗ VWヴピI;ﾉ Iﾗﾐ ｷﾐﾐ┌ﾏWヴ;-

bles victorias en pruebas de Copa 

SWﾉ M┌ﾐSﾗが ゲｷWﾐSﾗ ┌ﾐ; ヴWaWヴWﾐデW 
ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐ Wゲデ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;く 

Eﾐ ﾉﾗゲ ┎ﾉピﾏﾗゲ J┌Wｪﾗゲ SW Iﾐ-

┗ｷWヴﾐﾗ Wﾐ SﾗIｴｷ ふR┌ゲｷ;ぶ Iﾗﾐゲｷｪ┌ｷﾙ 
con un décimo puesto en es-

quí de fondo su mejor resultado 

ﾗﾉｹﾏヮｷIﾗ SW ゲｷWﾏヮヴWく FOTO: @OrgueLau / La catalana explicó el incidente en las redes sociales

POLIDEPORTIVO 

FOTO: Special Olympics / La campaña ‘El millor és qui ho intenta”

FOTO: @SOCatalunya / Entrega de medallas de tenis de mesa
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Joana Pastrana 

retiene el título 

ante la tailandesa 

Taweesuk

Jﾗ;ﾐ; P;ゲデヴ;ﾐ; ゲW W┝ｴｷHｷﾙ Wﾐ 
ゲ┌ ヮヴｷﾏWヴ; SWaWﾐゲ; SW ゲ┌ プデ┌-

ﾉﾗ ﾏ┌ﾐSｷ;ﾉ SW ﾉ; IBF SWﾉ ヮWゲﾗ 
ﾏｹﾐｷﾏﾗが ;ﾐデW ﾉ; デ;ｷﾉ;ﾐSWゲ; Sｷ-
ヴｷヮﾗヴﾐ T;┘WWゲ┌ﾆが ;ヮﾗS;S; Tﾗヴ 
B┌;S;ゲが ; ﾉ; ケ┌W ┗WﾐIｷﾙ ヮﾗヴ KO 
Wﾐ Wﾉ ゲYヮピﾏﾗ ;ゲ;ﾉデﾗく L; ゲ;ﾉｷS; 
de la púgil madrileña fue una 

forma de mostrar a su rival lo 

ケ┌W ﾉW WゲヮWヴ;H;く Y Wゲ ケ┌W Wﾐ 
WゲデW ヮヴｷﾏWヴ WヮｷゲﾗSｷﾗが T;┘WWゲ┌ﾆ 
tuvo que oír la cuenta de pro-

tección tras caer ante el empu-

ﾃW SW ﾉ; I;ﾏヮWﾗﾐ;く
PﾗIﾗ I;ﾏHｷﾙ ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ Wﾐ 

ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ ;ゲ;ﾉデﾗゲく P;ゲデヴ;ﾐ; 
dominaba el centro del cuadri-

ﾉ=デWヴﾗが ﾏ;ﾐデWﾐｷWﾐSﾗ ; Sｷゲデ;ﾐ-

Iｷ; ; ﾉ; デ;ｷﾉ;ﾐSWゲ;が ケ┌ｷWﾐ ┗ﾗﾉ┗ｷﾙ 
a encajar como pudo algunos 

golpes que la llegaron con cla-

ヴｷS;Sく

BOXEO
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37SPECIAL OLYMPICS
Avui acaben uns
grans Jocs amb
la cerimònia de
cloenda

Diari d’AndorraDiumenge, 7 d’octubre del 2018

Gairebé sense
temps per
gaudir i assa-
borir el triomf

al Palau Olímpic de Badalona, el
MoraBanc Andorra té un nou
repte encara més complicat, so-
bre el paper, amb la visita aquesta
tarda al Palau Blaugrana, i possi-
blement els del Principat necessi-
taran fer un pas més si volen tor-
nar amb el triomf cap a casa.
Almenys així ho veu Ibon Navar -
ro, que ahir va manifestar que
“després d’analitzar el partit, te-
nim algunes coses a millorar si
volem competir al Palau”.

L’últim record sobre un par-
quet amb el conjunt blaugrana
pel mig va ser especialment posi-
tiu, i és que no fa ni un mes els tri-
colors es van proclamar cam-
pions de la Lliga Catalana
després d’escombrar el Barça al
Barris Nord de Lleida per un con-
tundent 76 a 94. La teoria diu que
aquell partit tindrà poc a veure
amb el que es disputarà aquesta
tarda sobre la pista. De fet, Ibon
Navarro va admetre ahir que “la
final de la Lliga Catalana ens resta

alguna possibilitat de sorpren-
dre’ls, però crec que nosaltres po-
dem fer les coses millor que
aquell dia”. Tot i això, va agregar
que “van veure que som un equip
que si estem encertats podem
competir i guanyar-los, i del que
es tracta ara és de ser capaços de
fer-ho sense estar encertats, tal
com ens va passar divendres pas-
sat contra el Divina Seguros Jo-
ventut”.

I quina és la recepta per inten-
tar aconseguir el triomf? Pel vito-
rià, “hem de mantenir un nivell
d’energia i concentració molt alt
contra un equip que és física-
ment superior a nosaltres en to-
tes les posicions”. A més, el tècnic

va remarcar que s’ha “d’equili-
brar la diferència física amb con-
centració, intel·ligència i energia”.

El d’avui tot just serà el quart
partit oficial del MoraBanc Andor-
ra amb Ibon Navarro, i el tècnic
creu que l’equip encara té molt
marge de millora, “especialment
en atac”, i reconeix que “anem
trobant algunes coses, posant
molts pedaços pels problemes fí-
sics, però és bo que tinguem for-
mes de solucionar-los i això ens
ajuda a créixer”.

Jugar dos partits en menys de
48 hores no sembla la millor ma-
nera per intentar guanyar al Pa-
lau, però des del vestidor tricolor
admeten que el triomf a Badalo-
na dona un plus de motivació. El
capità, Oliver Stevic, va assegurar
que “la visita al Palau s’encara
d’una altra manera. Arribem amb
bones sensacions i anirem a in-
tentar guanyar”, mentre que
Diagne va manifestar que “si gua -
nyes afrontes el següent partit
millor, amb encara més ganes i
més confiança”.

El MoraBanc afronta la visita al Palau Blaugrana menys de 48 hores després del triomf a l’Olímpic de
BadalonaTTot i el precedent de la Lliga Catalana, el tècnic espera un partit complicat contra el Barça

MARC BASCO
Barcelona –enviat especial–

AIXÒ NO S’ATURA

BARCELONA. A la prèvia del
matx contra el Joventut, Ibon
Navarro va avisar que Andrew
Albicy no estava al cent per
cent per uns problemes esto-
macals que arrossega des d’a-
bans del partit d’Eurocup con-
tra el Galatasaray. Després de
vèncer la Penya, el tècnic va
explicar que el base encara
continuava amb molèsties. Al-
bicy hauria d’estar disponible
per jugar el duel d’aquesta tar-
da al Palau Blaugrana, tot i que
no estarà al màxim de les seves
capacitats i, segons va explicar
el tècnic, “només pot estar dos
o tres minuts seguits a la pista”.

NO ESTÀ AL 100%

Els jugadors admeten
que guanyar divendres
serveix per afrontar el
partit d’una altra forma

DUEL EN BON MOMENT

JORNADA 3

ACB LLIGA ENDESA

��

�DEBILITATS
Tot i acabar guanyant, el con-

junt blaugrana ve de fer un

partit irregular contra el Baxi

Manresa al Nou Congost. 

�PALMARÈS
Té 2 títols d’Eurolliga a les vi-

trines. A més, 18 Lligues ACB,

24 Copes del Rei, 6 Super-

copes i 21 Lligues Catalanes.

el rival

�PUNT FORT
Ha començat l’ACB com a

millor atac de la competició

amb una mitjana de 93 punts

en dos partits disputats.

Ante Tomic

Passen els

anys i els

itxatges i el

croat

segueix sent

l’estrella. 18 punts, 7 re-

bots i 23 de valoració.

�A SEGUIR

KYLE
KURIC

ESCORTA/1,93

24

KEVIN
PANGOS

BASE/1,85

3

VÍCTOR
CLAVER

ALER/2,07

30

DYLAN
ENNIS

ESCORTA/1,88

31

ANDREW 
ALBICY

BASE/1,76

16

DAVID 
JELÍNEKK
ALER/1,94

25

CHRIS
SINGLETON

ALER PIVOT/2,06

6

ANTE
TOMIC

PIVOT/2,17

44

JOHN 
SHURNA

ALER PIVOT/2,04

22

MOUSSA
DIAGNE

PIVOT/2,11

21

FC BARCELONA LASSA

LA BANQUETA:

1- K. Seraphin Pivot 2,06

5- P. Ribas Escorta 1,94

9- J. Blazic Aler 1,96

10- R. Smiths Aler 2,07

13- T. Heurtel Base 1,89

14- A. Pustovyi Pivot 2,18

18- P. Oriola Aler-pivot 2,06

LA BPISTA: Palau Blaugrana

BHORA: 17 hores

BRETRANSMISIÓ: RNA i dial 213 fibra

BÀRBITRES: García Gonzalez

Perea

Olivares

2n classificat (2 victòries - 0 derrotes)

LA BANQUETA:

5- R. Luz Base 1,88

14- O. Stevic Pivot 2,04

24- G. Colom Base 1,95

30- R. Upshaw Aler-pivot 2,03

32- S. Whittington Pivot 2,08

33- M. Vitali Escorta 1,96

ENTRENADOR: Ibon NavarroENTRENADOR: Svetislav Pesic

MORABANC ANDORRA

4t classificat (2 victòries - 0 derrotes)
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Triomf de mèrit en tots els sen-
tits del Centre d’Esports Sant Ju-
lià, que ahir a la tarda es va im-
posar per la mínima a
l’Amposta en un partit en què el
resultat final no reflecteix el do-
mini dels locals. Amb aquest
marcador, els andorrans són co-
líders del grup 2 de la tercera di-

visió nacional de futbol sala tot i
que la tercera jornada encara
s’ha de tancar i el grup d’equips
invictes pot augmentar.

Pel que fa al matx, el Sant Ju-
lià va portar la iniciativa en tot
moment i es va posar per da-
vant als 9 minuts de joc gràcies
a una diana de Paquito. Aquesta
seria el preludi d’una allau de
joc local que es va confirmar
abans de la mitja hora, quan
Oriol Rodríguez va fer pujar el 6
a 2 al marcador. A partir d’aquí,
l’Amposta va reaccionar i va
aconseguir posar la por al cos
dels andorrans, però no va ser a
temps de firmar l’empat.

FUTBOL SALAAELS LOCALS VAN MANAR SEMPRE

REDACCIÓ
Sant Julià

CE SANT JULIÀ AMPOSTA FS

6 5

Els Special
Olympics se-
gueixen dei-
xant un grapat
d’imatges per
al record i un

munt de bons resultats en l’àmbit
esportiu per a la delegació andor -
rana que hi pren part. Una de les
notes més positives de la cita, pe-
rò, és el gran èxit de públic que
està tenint, ja que els espectadors
han fet notar la seva presència en
tot moment i segueixen donant
suport a tots els atletes, que ho
viuen amb una enorme satis -
facció.

En el vessant competitiu, la jor-
nada d’ahir va premiar els juga-
dors de l’equip de futbol amb una
medalla de plata després del des-
tacat paper dels locals durant tota
la competició. L’atletisme, per la
seva banda, va mantenir la bona
línia de la primera jornada i Sergi
Cuberes es va penjar l’or en llan-
çament de pes. També ho va fer

Nàdia Naudi en bàdminton, en
què Andorra va firmar un doblet
gràcies al bronze aconseguit per
Sandra Carvalho. El judo i la na-
tació, en què Marc Llorach també
va enfilar-se al graó més alt del
podi, van ser alguns dels esports
en què els andorrans van aconse-
guir medalla.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

Andorra va fer medalla en natació, atletisme i futbol, entre d’altres

EOLIMPISMEAANDORRA SEGUEIX FENT CRÉIXER EL MEDALLER

El públic i els atletes
segueixen fent dels
Jocs una festa de
l’esport

GRAN AMBIENT

F. GALINDO
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SPECIAL OLYMPICS   SEGUNDA JORNADA

REDACCIÓN
❘ LA SEU D’URGEL/ANDORRA ❘ La segun-
da jornada de los Jocs Special 
Olympics aportó numerosas 
medallas para los representan-
tes de los centros leridanos, que 
lograron varios triunfos tanto 
en deportes de equipo como en 
categoría individual. La com-
petición, que se inició el jueves 
en La Seu d’Urgell y Andorra, 
vivirá hoy su última jornada.

Entre los centros leridanos 
que frecuentaron ayer el podio 
se encuentra la representación 
de la Llar de Sant Josep, que 
acumuló cinco medallas. El 

equipo de fútbol sala fue plata 
en su categoría, mientras que  
en atletismo Olga Roigé fue 
plata en 100 metros, Chaima 
Amodan fue bronce en salto de 
longitud y plata en 80 metros y 
Claudia Calderó fue plata en 
lanzamiento de peso de 2 kilos.

También en atletismo la re-
presentante del Centre Claror 
de La Seu d’Urgell, Pepi Balles-
teros, ganó la medalla de oro 
en la distancia de 25 metros de 
carrera asistida.

Buena actuación también la 
que tuvo la representación de 
Asvolcall Down Lleida. El equi-

po de baloncesto se proclamó 
campeón de su categoría, mien-
tras que en gimnasia Marta Jo-
vé y Àngela Mora ganaron tres 
medallas cada una. Marta, en 
la categoría Juvenil, se colgó la 
medalla de oro en barra, otra 
de oro en tierra y una de plata 

en salto, mientras que Àngela, 
en la categoría Infantil, ganó la 
medalla de plata en barra, la de 
bronce en tierra y otra de plata 
en aro.

También el equipo de ba-
loncesto del centro Acudam se 
proclamó campeón en su cate-
goría, mientras que en badmin-
ton, Néstor Baez fue medalla de 
oro y Adam Marmol de bronce, 
ambos del centro Talma.

También lograron varias me-
dallas los representantes de la 
Fundació Aspros, que subieron 
al podio en tenis de mesa, en 
fútbol sala, baloncesto y bád-

minton. En tenis de mesa Nata-
lia Moreno ganó la medalla de 
plata, mientras que en bádmin-
ton Aleix Zaragoza fue medalla 
de oro, Alba Prats ganó la plata 
y Natalia García se colgó una 
de bronce. Por lo que respecta 
a los deportes de equipos, los 
dos conjuntos de fútbol sala de 
Aspros ganaron la medalla de 
bronce, mientras que el de ba-
loncesto también se proclamó 
campeón en su categoría.

Por otra parte, aprovechan-
do la celebración de los Jocs en 
La Seu d’Urgell y Andorra, los 
Special Olympics han puesto 

Lleida recolecta medallas 
Varios centros leridanos fueron habituales ayer en el podio, tanto individual como por equipos

Deportistas de la Llar de Santo Josep de Lleida, centro que ayer ganó cinco medallas en los Jocs Special Olympics

CAMPAÑA EN REDES

Special Olympics pone en 

marcha una campaña para 

difundir el lema de los Jocs, 

“El millor és qui ho intenta”
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en marcha una campaña en las 
redes sociales con el objetivo 
de dar a conocer el lema de los 
Jocs, “El millor és qui ho inten-
ta” y difundir el espíritu de los 
Special Olympics. Para ello se 
ha hecho un llamamiento a com-
partir vídeos en las redes socia-
les con la etiqueta #MillorQui-
HoIntenta y gritando “Ànims 
Special Olympics!”.

Para impulsar esta campa-
ña han colaborado diferentes 
personalidades, con deportis-
tas como el exjugador leridano 
del FC Barcelona, Carles Puyol, 
además de Pep Guardiola, Pau 
Gasol, Ricky Rubio, Roberto 
Dueñas; periodistas como el le-
ridano Artur Peguera, Antoni 
Bassas, Mònica Terribas o Jofre 
Llombart, entre otras personali-
dades de diferentes ámbitos, co-
mo Sor Lucía Caram. La inicia-
tiva quiere acercar a la gente al 
mundo de los Special Olympics, 
aprovechando la celebración de 
los Jocs.

  

Marta Jové y Àngela Mora, con su entrenadora, Maribel Moncasí.

 

 

 

El equipo de baloncesto de Asvolcall Down Lleida, campeón en su categoría.

A la derecha Néstor Baez y Adam Marmol, de Talma, oro y bronce en bádminton.

El equipo de baloncesto de Acudam también se proclamó campeón en su categoría.

Pepi Ballesteros, del Centre Claror, oro en carrera asistida.
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SPECIAL OLYMPICS SEGONA JORNADA

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGEL/ANDORRA ❘ La se-
gona jornada dels Jocs Special 
Olympics va aportar nombroses 
medalles per als representants 
dels centres lleidatans, que van 
aconseguir diversos triomfs tant 
en esports d’equip com en cate-
goria individual. La competició, 
que es va iniciar dijous a la Seu 
d’Urgell i Andorra, viurà avui 
l’última jornada.

Entre els centres lleidatans 
que van freqüentar ahir el podi 
es troba la representació de la 
Llar de Sant Josep, que va acu-
mular cinc medalles. L’equip de 

futbol sala va ser plata en la seua 
categoria, mentre que en atle-
tisme Olga Roigé va ser plata en 
100 metres, Chaima Amodan 
va ser bronze en salt de llargada 
i plata en 80 metres i Claudia 
Calderó va ser plata en llança-
ment de pes de 2 quilos.

També en atletisme la repre-
sentant del Centre Claror de la 
Seu d’Urgell, Pepi Ballesteros, 
va guanyar la medalla d’or en la 
distància de 25 metres de cursa 
assistida.

Bona actuació també la que 
va tenir la representació d’As-
volcall Down Lleida. L’equip de 

bàsquet es va proclamar cam-
pió de la seua categoria, mentre 
que en gimnàstica Marta Jové i 
Àngela Mora van guanyar tres 
medalles cada una. Marta, en la 
categoria juvenil, es va penjar la 
medalla d’or en barra, una altra 
d’or en terra i una de plata en 

salt, mentre que Àngela, en la 
categoria infantil, va guanyar 
la medalla de plata en barra, la 
de bronze en terra i una altra 
de plata en cèrcol.

També l’equip de bàsquet del 
centre Acudam es va proclamar 
campió a la seua categoria, men-
tre que en bàdminton, Néstor 
Baez va ser medalla d’or i Adam 
Marmol de bronze, tots dos del 
centre Talma.

També van aconseguir diver-
ses medalles els representants 
de la Fundació Aspros, que van 
pujar al podi en tenis taula, fut-
bol sala, bàsquet i bàdminton. 

En tenis taula Natalia Moreno 
va guanyar la medalla de plata, 
mentre que en bàdminton Aleix 
Zaragoza va ser medalla d’or, 
Alba Prats va guanyar la plata 
i Natalia García se’n va penjar 
una de bronze. 

Pel que fa als esports d’equips, 
els dos conjunts de futbol sala 
d’Aspros van guanyar la meda-
lla de bronze, mentre que el de 
bàsquet també es va proclamar 
campió en la seua categoria.

D’altra banda, aprofitant la 
celebració dels Jocs a la Seu 
d’Urgell i Andorra, els Special 
Olympics han posat en marxa 

Lleida recull medalles
Diversos centres lleidatans van ser habituals ahir al podi, tant d’individual com per equips

Esportistes de la Llar de Sant Josep de Lleida, centre que ahir va guanyar cinc medalles als Jocs Special Olympics.

CAMPANYA EN XARXES

Special Olympics posa en 

marxa una campanya per 

difondre el lema dels Jocs, 

“El millor és qui ho intenta”
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una campanya a les xarxes so-
cials amb l’objectiu de donar a 
conèixer el lema dels Jocs, “El 
millor és qui ho intenta”, i difon-
dre l’esperit dels Special Olym-
pics. Per això s’ha fet una crida 
a compartir vídeos a les xarxes 
socials amb l’etiqueta #Millor-
QuiHoIntenta i cridant “Ànims 
Special Olympics!”.

Personalitats

Per impulsar aquesta cam-
panya han col·laborat diferents 
personalitats, amb esportistes 
com l’exjugador lleidatà del FC 
Barcelona Carles Puyol, a més 
de Pep Guardiola, Pau Gasol, 
Ricky Rubio i Roberto Dueñas; 
periodistes com el lleidatà Artur 
Peguera, Antoni Bassas, Mònica 
Terribas o Jofre Llombart, entre 
altres personalitats de diferents 
àmbits, com Sor Lucía Caram. 
La iniciativa vol atansar la gent 
al món dels Special Olympics, 
aprofitant la celebració dels 
Jocs. Marta Jové i Àngela Mora, amb l’entrenadora, Maribel Moncasí.

L’equip de bàsquet d’Asvolcall Down Lleida, campió a la seua categoria.

A la dreta Néstor Baez i Adam Marmol, de Talma, or i bronze en bàdminton.

L’equip de bàsquet d’Acudam també es va proclamar campió a la seua categoria.

Pepi Ballesteros, del Centre Claror, or en cursa assistida.



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/tot-gira/alex-casanovas-lesport-mha-canviat-a-millor-en-tots-els-aspectes/audio/1015960/

Sección: Actualidad / Última Hora
07/10/2018

Alex Casanovas: L'esport m'ha canviat a millor en
tots els aspectes

Europa Espanya Català

Tancar

Mentre s'estan disputant els Special Olympics a Andorra i la Seu, parlem amb un dels esportistes
participants: Àlex Casanovas, jugador de bàsquet, que reconeix que l'esport l'ha tret d'una vida
sedentària i solitària. L'Escobar i l'Àlex fan una "Sobretaula" parlant de la puresa de l'esport.
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El president dels Special 
Olympics Catalunya, Sergi 
Grimau, inaugurava aquest 
esdeveniment fa uns dies 
amb unes paraules que ja es 

van publicar aquí al diari però que 
m’agrada rellegir: “Ser normal és es-
forçar-se i superar-se a un mateix, és 
compartir, és no tenir prejudicis cap a 
aquells que no són com jo, és celebrar 
fins i tot les derrotes, és respectar les 
normes i trencar-les quan cal, és ex-
pressar el que sentim lliurement en ca-
da moment, ballar si sona la música, 
riure si estem contents, plorar si estem 
tristos i, sobretot, ser normal és ser fe-
liç amb el que ens ha donat la vida”. 

Aquests dies s’està celebrant una no-
va edició dels Special Olympics entre la 
Seu d’Urgell i Andorra la Vella amb la 
participació d’uns 1.500 esportistes de 
13 països diferents. Els esportistes es-
tan quatre dies practicant bàsquet, 
bàdminton, hoquei, petanca, tenis, ci-
clisme, natació, gimnàstica, atletisme, 
tenis taula, futbol sala, handbol i un cli-
nic de judo. 

Tots hem sentit a parlar d’aquest es-
deveniment esportiu per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i enguany 
ha tingut força ressò mediàtic, perquè 
el tenim molt a prop de casa i perquè 
l’espot protagonitzat per l’exjugador de 
futbol Carles Puyol és emotiu i bonic.  

Sincerament, tot i que crec que estic 
sensibilitzada amb el tema, no n’havia 
fet gaire cas abans. Em va despertar la 
curiositat una conversa que vaig en-
ganxar a la ràdio un matí després d’en-
trenar-me. Parlaven d’un esport en 
què els valors eren completament 
purs, sense interessos econòmics al 
darrere. Mentre els escoltava, intenta-
va imaginar de quin esport parlaven i 
no me’n sortia cap. Per poc interès eco-
nòmic que generi un esport, tots aca-
ben promovent l’èxit, les medalles, els 
temps, els gols, guanyar... Finalment, 
vaig adonar-me que parlaven dels Spe-
cial Olympics. 

Aquests dies m’he adonat que són 
emoció pura, llàgrimes de felicitat i de 
ràbia, esforç, lluita, que donen visibili-
tat i fomenten la inclusió d’un col·lectiu 
que necessita integrar-se en una soci-
etat molt dura i formar part de la seva 
normalitat. 

Com a esportista, veure’ls competir, 
celebrar les victòries i plorar les derro-
tes em fa molt petita. Mai he estat capaç 
de sentir amb aquesta força, mai he va-
lorat prou intensament el que faig en la 
rutina, que a vegades m’enfada, em de-
cep o m’avorreix. Veure’ls el somriure 
més sincer a la boca o les llàgrimes més 
grans als ulls ha estat una injecció molt 
necessària per valorar el que faig i el que 
tinc.  

Tots ells hi són. No podem obviar-los 
i els necessitem molt més del que ens 
pensem. Gràcies, gràcies per ser tan 
normals!e

Què és ser  
normal?

CAMINS CREUATS

ANNA COMET 
PERIODISTA I ATLETA 

D’ALT NIVELL 

hi juguen Manel Estiarte i tota la gent 
que envolta el tècnic català, com la se-
va família. A Cuaderno de Mánchester 
s’hi expliquen detalls com la carta astral 
basada en el calendari xinès que la ger-
mana gran de Guardiola li va fer o el 
missatge que va escriure la seva filla 
gran a sota del principi inamovible que 
l’entrenador va anotar a la paret del seu 
despatx a la City Football Academy just 
després d’aterrar a Manchester. 

Una gorra, Cruyff i Harry Potter 
De la mateixa manera que Guardiola 
cuida tots els detalls en la preparació 
dels partits, Martín i Ballús s’entrete-
nen en els petits detalls, aquells que sor-
geixen en diàlegs que a priori poden 
semblar una mera anècdota però que 
ajuden a entendre la dimensió de tot el 
que fa i tot el que envolta el tècnic ca-
talà. Els dos periodistes nodreixen el 
seu relat a còpia de preguntar, conver-
sar i atipar-se d’anècdotes i confessions 
que a vegades sorgeixen en entrevistes 
més formals a la ciutat esportiva del 
City i, d’altres, en bars prenent unes 
pintes o fins i tot en una sastreria. Mar-
tín i Ballús s’han fet un fart de voltar 
pels carrers de Manchester per cons-
truir el seu llibre i, en definitiva, fer pe-
riodisme. És així com el lector desco-
breix anècdotes com la poca destresa de 
Guardiola al volant (els culpables sem-
pre són els pilars que apareixen de ma-
nera esporàdica) o el perímetre del seu 
crani (60,5 cm), mesurat al mil·límetre 
per lluir una gorra que el protegeix del 
fred, una gorra que acaba conduint a 
Cruyff i Harry Potter.  

“Volíem fer un llibre amb coses que 
no s’haguessin explicat encara. Un lli-
bre que no només parli de futbol. En-

sumar què hi ha al carrer. Són diferents 
reportatges que s’estructuren en un re-
lat basat en els partits, però que es po-
den llegir per separat”, explica Ballús, 
que publica el seu primer llibre fent-ho 
a quatre mans amb Martín, a qui descriu 
com un mestre. “Necessitava algú que 
em complementés, que qüestionés el 
meu punt de vista, perquè fa molts anys 
que conec el Pep…”, explica l’experio-
dista d’El País, que només lamenta els 
horaris de Ballús, poc procliu a matinar. 
Gràcies a moltes hores de dedicació, els 
autors s’han guanyat la complicitat de 
l’staff de Guardiola i s’han fet un fart de 
conversar amb alguns dels jugadors. 

“Guardiola és el geni, però necessita 
un grup de gent que vagi a mort amb ell”, 
resumeix Martín. “La clau del llibre són 
totes les persones que hi surten”, afegeix 
Ballús. A Cuaderno de Mánchester, tot-
hom qui vesteix amb un xandall blau ci-
tizen pren protagonisme per dibuixar la 
dimensió del tècnic català. Com el Bran-
don, un dels assistents a qui Guardiola 
ha cedit el privilegi d’alçar els trofeus. 
“Quan el vaig conèixer vaig quedar com-
mocionat. Veure un home de la seva ca-
tegoria, que ho ha guanyat tot, tractant 
a tothom de la mateixa manera... És molt 
humil, un paio molt normal, us ho juro”, 
relata amb admiració l’assistent. 

En definitiva, Martín i Ballús han pa-
rit un relat que cuida els detalls i que 
s’entreté en les anècdotes que, sovint, 
són oblidades en el voraç dia a dia de la 
premsa esportiva. Un llibre ideal per a 
qui estima el futbol de Guardiola i vol co-
nèixer l’activitat diària d’una ment bri-
llant per al futbol però que també neces-
sita un grup humà poderós i fidel. Tot, 
sense oblidar la música. “Perquè Man-
chester és música”, conclou el Lu.e

Els periodistes Pol Ballús i Luis Martín amb el seu llibre Cuaderno de Mánchester. CÈLIA ATSET

LITERATURA ESPORTIVA

“Estarà tres anys al Bayern i després 
parlarà amb nosaltres. Serem els pri-
mers”, deia sovint Joan Patsy –fidel 
col·laborador de Txiki Begiristain, el di-
rector esportiu del Manchester City– al 
CEO del club, Ferran Soriano. Qui és 
Joan Patsy? Quan va decidir fitxar pel 
City, Guardiola? Aquests i altres dubtes 
els resolen els periodistes Luis Martín 
i Pol Ballús al llibre Cuaderno de Mán-
chester. De cómo y con quién Pep Guar-
diola conquistó Inglaterra (Malpaso). 
“Volia fer un llibre per divertir-me”, ex-
plica Martín, que viu entre Barcelona i 
Manchester i que fa un parell d’anys va 
decidir que volia fer un llibre sobre el 
moment de Guardiola a Manchester. 

“Guardiola dins el Brexit, què signifi-
ca Guardiola per al futbol anglès, el du-
el amb Mourinho, però com que des del 
principi ja no hi va haver xoc… Hi vaig do-
nar moltes voltes durant el primer any 
del Pep a Manchester, on aprèn del no 
guanyar, una cosa que no li havia passat 
mai… Al final, vaig decidir que volia po-
sar en valor una cosa que he vist en ell des 
que entrenava el Barça B: el Pep escull 
amb qui treballa, busca ajuda”, explica 
Martín, a qui els seus amics anomenen 
Lu. “En una xerrada amb Ernesto Val-
verde, quan era entrenador de l’Olym-
piakos, el tècnic extremeny va dir al Pep 
que es deixés ajudar per la gent que ja hi 
ha als clubs, que no cal arribar-hi amb un 
equip molt extens…”, recorda Martín.  

A partir d’aquí neix un relat en què es 
despulla l’univers Guardiola a Man-
chester, des de la bona relació que man-
té amb Txiki i Soriano fins al paper que 

BARCELONA
ALBERT NADAL

“Guardiola és el geni, però té un 
equip que va a mort amb ell”

Luis Martín i Pol Ballús publiquen un llibre sobre la gent que envolta el tècnic
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Los Special Olympics clausuran con éxito tanto
dentro como fuera de las pistas

Europa Espanya Espanyol

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 (EUROPA PRESS)

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Grimau.
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Los Special Olympics clausuran con éxito tanto
dentro como fuera de las pistas

Europa Espanya Espanyol

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pistas

EUROPA PRESS

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Grimau.
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Los Special Olympics clausuran con éxito tanto
dentro como fuera de las pistas

Europa Espanya Espanyol

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Grimau.
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Noticia Asociada Los Special Olympics clausuran con éxito tanto dentro como fuera de las pistas
Contenido: La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el
mediodía de este domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad
catalana, y que ha servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la
participación de 1.500 deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos
una medalla.
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CATALUNYA.-Los Special Olympics clausuran con
éxito tanto dentro como fuera de las pistas

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 (EUROPA PRESS)

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Grimau.



FESTIVAL TEST
Testimoni Escènic i 12 ajuntaments del Bages, Moianès i Ber-
guedà. El certamen, impulsat pel centre de creació de Cal Gras,
s’ha estès aquest cap de setmana a diferents poblacions de tres
comarques per potenciar microespectacles amb nous llenguatges.

Es detecta a Barcelona una fasci-
nació creixent per la candidatu-
ra de Manuel Valls. Augmenten
les veus que recomanen no

menystenir-lo a causa dels seus punts fe-
bles: que ha fet la vida política a França,
que allà ja no té prestigi, que Ciutadans és
una marca amb sostre... Tot això és cert, i
tanmateix tothom vol saber què explica
aquest home. Encadena invitacions, pú-
bliques i privades. El volen escoltar els li-
ceistes de deu generacions i els joves em-
presaris. Mitjans de comunicació i crea-
dors d’opinió connectats amb la burgesia
discreta i el món de les finances en fan

discrets elogis, amb tendència a ser cada
vegada més oberts. La gran esperança
blanca de la Barcelona burgesa ha caigut
del cel amb paracaigudes? No hi ha can-
didats locals per plantar cara a Ada Colau,
objecte de totes les ires conservadores i
d’unes quantes de centristes i fins i tot
d’esquerranes?

Fa tot just quatre anys, la cosa era cla-
ra: l’alternativa a les esquerres a l’Ajunta-
ment de Barcelona era el candidat de
Convergència. És cert que no se n’havia
sortit mai abans del 2011. Un rere l’altre,
els alcaldables convergents eren derro-
tats per l’alcaldable socialista. Això va ser

així des del 1979 fins al ja esmentat 2011,
quan, finalment, Xavier Trias Vidal de
Llobatera va prendre democràticament la
vara a Jordi Hereu i va donar els únics
quatre anys de mandat a CiU. Llavors va
arribar el tsunami del mapa polític,
l’emergència dels nous partits i la figura
d’Ada Colau, amb l’empelt postcomunis-
ta i l’aval podemita, va passar el rasclet

per les ruïnes electorals del socialisme.
En un consitori fragmentat al límit, ser
primera força li va bastar.

Arriben ara unes noves eleccions i,
malgrat que CiU va ser la segona força a
les darreres, la Barcelona burgesa no
compta amb el centredreta catalanista
per fer front al candidat de les esquerres.
En lloc d’això, posa bona cara a Manuel
Valls, fins i tot si parla amb simpatia d’un
nou 155. L’alternativa postconvergent no
és considerada, d’entrada perquè no se
sap qui serà i ni tan sols qui la decidirà i
sota quines sigles es presentarà. 

Que la creixent coalició de forces vives
que volen fer fora l’alcalde d’esquerres no
tingui com a principal candidat un cata-
lanista de centredreta, sinó un personat-
ge avalat per Albert Rivera, és una de les
derivades del procés sobiranista, i com
que Barcelona té el pes que té, no és una
derivada irrellevant, al marge de quin si-
gui el resultat final.

Opinió
LA TALAIA

SENSE CONSELLERS/ES

E ncara que coincidirem que l’important és el fons, no po-
dem negar que les formes també tenen el seu pes. La Fira
Mediterrània ha tingut en els darrers anys un greu dèficit
en la presència del conseller de Cultura al certamen

manresà: ni en les inauguracions ni en les cloendes. Des del 2013 i
exceptuant Lluís Puig, l’any passat (i enguany, des de Brussel·les),
el màxim representant de la cultura catalana no ha trepitjat la ca-
pital del Bages per visitar i, amb la seva presència, refermar la que
és una de les fires estratègiques del país. Enguany, la consellera
Laura Borràs tampoc no es prodigarà a Manresa. I el fet que la Me-
diterrània coincideixi amb altres certàmens o esdeveniments
d’agenda no pot ser, any rere any, l’excusa. És, al capdavall, una
manca de sensibilitat cap al territori, els artistes, el públic i els seus
responsables. És evident que la fira necessita molt més que les for-
mes institucionals, i és evident que la Mediterrània funciona al
marge de canvis i càrrecs polítics. Però les formes importen.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

QUI ESTIMA VALLS?
Que la creixent coalició de forces vives de Barcelona que volen fer fora l’alcaldessa d’esquerres no
tingui com a principal candidat algú del que fou espai convergent és una novetat gens irrellevant
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L’alternativa postconvergent no és
considerada, d’entrada perquè no se 
sap qui serà i ni tan sols qui la decidirà 
o sota quines sigles es presentarà

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT
carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa

TELÈFON

93 877 22 33
FAX

93 874 03 52
ADREÇA ELECTRÒNICA

regio7@regio7.cat

PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
© Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2018.
Tots els drets reservats. Aquesta publicació no
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment,
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
permís per escrit de la direcció.

Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
Dipòsits legals:
Edició Manresa, B-44983-78.
ISSN: 1137-5655.

Difusió 
controlada perREGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

FAX DE PUBLICITAT

93 874 16 12

REGIÓ7

ESTRELLA

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Contaminació de l’aigua de Monistrol.Ara fa dos anys es va pro-
duir un episodi de contaminació de l’aigua al poble que l’ACA ha do-
nat per tancat sense determinar-ne l’origen. S’han retirat filtres i
l’aigua està en perfectes condicions. Però queda l’interrogant.

ESTRELLAT

L’EGIBA ALS SPECIAL OLYMPICS
Pluja de medalles a l’esforç. L’expedició del gimnàs manresà que
ha participat aquests dies a la competició per a esportistes amb de-
ficiències intel·lectuals ha tingut el premi d’unes destacades classifi-
cacions que dona relleu a la seva gran voluntat per millorar.

ESTRELLA
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Muñoz i Prat són reconeguts a la
Festa de l’Esport de Sant Fruitós
Esportistes de base, escolars, equips i tècnics també van ser homenatjats 

LLUC/G. M.

Grup de guardonats a la Festa de l’Esport de Sant Fruitós de Bages

LLUC G. M.

Guillem Muñoz, segon per l’esquerra, millor esportista masculí

LLUC G. M.

Montserrat Prat, segona per la dreta, millor esportista femenina

LLUC G. M.

Millors esportistes escolars masculins

Una meritòria vuitena posició
va aconseguir la gimnasta de
l’Egiba Cristina Masfret, fent pa-
rella amb Cristina Sainz (Club
Trampolí Albacete), en la moda-
litat de sincronisme del concurs
de la Copa del Món de trampolí
que s’ha celebrat aquests dies a  la
població portuguesa de Loulé.

Masfret i Sainz no van poder
mantenir l’alt nivell de la fase de
classificació, en la qual es van
classificar en segona posició.

Cal recordar que, en la compe-
tició individual, Cristina Masfret
no va tenir la sort de cara, ja que,
malgrat fer un molt bon primer
exercici, en el segon no va poder
acabar per culpa d’un desplaça-
ment, fet pel qual va quedar fora
de la lluita per a les places de final.

TRAMPOLÍ

REDACCIÓ MANRESA

Cristina Masfret acaba
vuitena en sincronisme a
la Copa del Món de Loulé

ARXIU PARTICULAR

Cristina Masfret i Cristina Sainz, abans de la final d’ahir a Portugal

La darrera jornada de competi-
ció per a l’expedició de l’Egiba en
els Specials Olympics va ser ben
profitosa, ahir. En gimnàstica rít-
mica, la santvicentina Amaia Va-
lentín va penjar-se l’or en cinta i
pilota. En gimnàstica artística, en
la modalitat de terra, en nivell 2,
or per a Carles Calavera i Anna
Torres, i plata per a Júlia Rueda i la
pròpia Amaia Valentín; Tània Cor-
dón va ser quarta. En nivell 1, Julie

Olivé va aconseguir la primera
posició.

Aquesta medalles s’han d’afe-
gir a les que havien aconseguit en
la primera jornada, el divendres:
en barra i en nivell 2, or per a Anna
Torres, plata per a Amaia Valentín,
bronze per a Júlia Rueda i cinque-
na plaça per a Tània Cordón; en
nivell 1, or per a Julie Olivé. En salt,
en nivell 2, or per a Carles Calave-
ra, Amaia Valentín i Júlia Rueda,
plata per a Anna Torres, i bronze
de Tània Cordón. En nivell 1,
bronze per a Julie Olivé.

GIMNÀSTICA

REDACCIÓ MANRESA

L’Egiba suma set medalles a la
cloenda dels Special Olympics

ARXIU PARTICULAR

L’expedició de l’Egiba amb algunes de les medalles aconseguides

La sala Nexe de Sant Fruitós va
acollir, divendres a la nit, la Festa
SFB-Esport per reconèixer els mi-
llors esportistes locals de la tempo-
rada passada, amb la presència de
l’alcalde, Joan Carles Batanés, i el
regidor d’esports, Tomàs Casero.

El ciclista Guillem Muñoz (TBe-
llès) i la perxista  veterana Montser-
rat Prat (CA Manresa) van recollir
el premi absolut (sènior). També
van optar a aquest premi Pau Mu-
ñoz (bàsquet) i Mariona Teixidó i
Paula Orive (bàsquet). Els esportis-
tes escolars més destacats van ser:
Gerard Alberch (cros i duatló - Mn.
Gibert), Pol de Vega (cros - Paidos),
Abel Colom (cros - Paidos), Àxel Za-
ragoza (cros i duatló - Pla del Puig),
Aran Ponts (cros - Paidos), Xènia
Alberch (cros i duatló - Mn Gibert)
i Abril Vidal (cros - Paidos).

Els esportistes de base més re-
coneguts van ser Arnau Caparrós
(voleibol - FC Barcelona) i Paula
Fernández (futbol - Màlaga CF).
També hi van optar Joan Pérez
(kàrting), Adrià Soldado (bàsquet
- ASFE), Noelia Jardo (judo - Pai-
dos) i Mar Santanach (atletis-
me/martell - CA Manresa). El mi-
llor equip de base va ser l’escola de
voleibol de Sant Fruitós. Altres
candidats eren el mini A femení de
bàsquet del Paidos ASFE i l’equip
de cros del Paidos. El premi al mè-
rit esportiu va ser per al cadet 1
masculí de bàsquet de l’ASFE.

La millor organització va cor-
respondre a la 30a edició de la
Copa Bages de bàsquet i voleibol
de l’ASFE; el reconeixement his-
tòria, per a Lluís Ortega (futbol);
el millor equip absolut, el Petro
Pintó sènior A femení de bàsquet
de l’ASFE (altres candidats, els dos
sèniors de l’ASFE de voleibol); i el
tècnic més destacat, Josep Riera
de l’ASFE (bàsquet), davant de Fe-
rran Tarazona (Vitamina) i Ivan
Pozo (voleibol - Paidos).

POLIESPORTIU

JAUME GRANDIA SANT FRUITÓS DE BAGES

POLIESPORTIUESPORTS
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http://barcelonadigital24horas.com/los-special-olympics-clausuran-con-exito-tanto-dentro-como-fuera-de-las-pistas/

Sección: Local
07/10/2018

Los Special Olympics clausuran con éxito tanto
dentro como fuera de las pistas

Europa Espanya Espanyol

EUROPA PRESS

La llama de los Special Olympics de La Seu d'Urgell y Andorra se ha apagado el mediodía de este
domingo en la ceremonia de clausura, que ha tenido lugar en la localidad catalana, y que ha
servido para poner punto y final a cuatro días de competición, con la participación de 1.500
deportistas de 15 países diferentes. Todos se han ido a casa con al menos una medalla.

La presidenta de Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Psíquicos (Acell), Marina
Gómez, y los presidentes de Special Olympics Catalunya y Andorra, Sergi Grimau i Álex Terés,
han hecho un balance muy positivo de los juegos, tanto en lo que respeta a las competiciones
pero también por todo lo que ha pasado fuera de las pistas, campos y piscinas, y han destacado
que ha habido actuaciones, fiestas y actividades que han contado con mucha participación, tanto
en Andorra como en la Seu de Urgell.

Los Special Olympics no volverán hasta dentro de cuatro años: "Ahora toca descansar, pero a
partir de mañana ya empezaremos a trabajar en los próximos juegos", ha manifestado Grimau.

Ir a la fuente



http://www.andorradifusio.ad/esports/cloenda-seu-urgell-tanca-onzens-jocs

Sección: Deportes
07/10/2018

La cloenda a la Seu d'Urgell tanca els onzens Jocs
Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

La cerimònia de cloenda ha posat el punt final als Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la
Seu d'Urgell. Andorra els ha tancat amb una collita de 25 medalles i l'objectiu d'organitzar més
esdeveniments en el futur. La darrera jornada també ha tingut protagonisme tricolor.

Qui coneix Àlex Giribet ja sap que és un tirador a cistella gairebé infal·lible. Aquest matí ha estat el
millor en el concurs de triples que ha tancat la competició de bàsquet en un Palau d'Esports de la
Seu d'Urgell amb les grades plenes. Les darreres hores dels Jocs s'han viscut amb emoció i força
alegria entre els esportistes, els voluntaris i els acompanyants.

Andorra la Vella donava la benvinguda als 1.500 esportistes dels 13 països participants i la Seu
d'Urgell els ha acomiadat amb la cerimònia de cloenda a l'Estadi Municipal Emili Vicente. La
cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla,
acompanyats dels presidents d'Special Olympics Andorra i Catalunya, Àlex Terés i Sergi Grimau,
han presidit l'acte.

El lema dels Jocs era "Millor és qui ho intenta", però com a qualsevol competició esportiva les
medalles tenen un gust especial. La delegació andorrana n'ha aconseguit un total de 25: 9 d'or, 7
de plata i 9 de bronze.

La baixada de bandera i l'extinció de la flama al peveter han tancat una onzena edició que per
primera vegada han organitzat dos països i que ha tingut molt de seguiment a les diferents
instal·lacions. Comença el compte enrere per als Jocs de l'any 2022.

Informa: Joan López / Imatges: XTVL



https://www.ara.ad/societat/Andorra-Urgell-acomiaden-Jocs_0_2102189983.html

Sección: Nacional
07/10/2018

Andorra i la Seu d'Urgell acomiaden els seus Jocs

Europa Andorra Català

La delegació andorrana ha aconseguit 25 medalles: nou d'or, set de plata i nou de bronze

L'extinció de la flama del peveter i la baixada de bandera han tancat aquest diumenge al camp
municipal de futbol Emili Vicente de la Seu d'Urgell els Jocs Special Olympics que han tingut lloc a
Andorra la Vella i a la població catalana. A la cerimònia de cloenda, seguida per un nombrós
públic, hi han intervingut la delegada del govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa
Amorós, el representant territorial de l'Esport a Lleida, Joan Segura, l'alcalde de la Seu d'Urgell,
Albert Batalla, la presidenta de la Federació Acell, Marina Gómez, el president d'Special Olympics
Catalunya, Sergi Grimau, el president d'Special Olympics Andorra, Àlex Terés i la cònsol major del
comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Al final de l'acte, el director dels Jocs, Jordi Romea ha fet un balanç molt positiu "ja que s'han
organitzat de la millor manera possible i amb una qualitat màxima". Aquesta sensació també ha
estat compartida entre els esportistes, els entrenadors i els acompanyants. El bon temps també
s'ha volgut sumar a aquesta cita, on tots els participants són campions sota el lema: 'millor qui ho
intenta'.

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics ha reunit més de 1.500 esportistes de tretze països
que han competit en catorze modalitats esportives, vuit de les quals s'han disputat divendres i
dissabte a Andorra la Vella amb molta afluència d'espectadors. Des de Special Olympics Andorra
ja es plantegen organitzar nous esdeveniment. La delegació andorrana ha aconseguit 25
medalles: nou d'or, set de plata i nou de bronze. La propera edició tindrà lloc l'any 2022 i com ha
dit el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, "a partir d'aquest dilluns ens posem a
treballar en els propers Jocs Special Olympics".

Contingut relacionat

El públic protagonitza la segona jornada dels Jocs Special Olympics

Un projecte de ciutadania

Etiquetes

Special Olympics Comú d'Andorra la Vella



http://diarideladiscapacitat.cat/la-campanya-el-millor-es-qui-ho-intenta-dels-jocs-special-reuneix-a-famosos-compromesos-amb-lesport-inclusi

u/

Sección: Discapacitados
07/10/2018

La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs
Special reuneix a famosos compromesos amb
l'esport inclusiu

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] Els diners de les entrades del partit del Nàstic contra l'Alcorcón aniran a
favor de La Muntanyeta Patrocinats

[ 7 d'octubre de 2018 ] El moviment social de la salut mental reclama més recursos per afavorir la
inclusió social i laboral del col·lectiu Destacats

[ 7 d'octubre de 2018 ] Victòria del Barça-UNES a la primera jornada de la Lliga Catalana de
bàsquet en cadira de rodes Nivell 1 Esports

[ 6 d'octubre de 2018 ] Sant Tomàs està present als Jocs Special Olympics 2018 amb una
delegació de 47 esportistes Entitats



http://www.andorradifusio.ad/esports/cloenda-seu-urgell-tanca-onzens-jocs

Sección: Deportes
07/10/2018

La cloenda a la Seu d'Urgell tanca els onzens Jocs
Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

La cerimònia de cloenda ha posat el punt final als Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la
Seu d'Urgell. Andorra els ha tancat amb una collita de 25 medalles i l'objectiu d'organitzar més
esdeveniments en el futur. La darrera jornada també ha tingut protagonisme tricolor.

Qui coneix Àlex Giribet ja sap que és un tirador a cistella gairebé infal·lible. Aquest matí ha estat el
millor en el concurs de triples que ha tancat la competició de bàsquet en un Palau d'Esports de la
Seu d'Urgell amb les grades plenes. Les darreres hores dels Jocs s'han viscut amb emoció i força
alegria entre els esportistes, els voluntaris i els acompanyants.

Andorra la Vella donava la benvinguda als 1.500 esportistes dels 13 països participants i la Seu
d'Urgell els ha acomiadat amb la cerimònia de cloenda a l'Estadi Municipal Emili Vicente. La
cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla,
acompanyats dels presidents d'Special Olympics Andorra i Catalunya, Àlex Terés i Sergi Grimau,
han presidit l'acte.

El lema dels Jocs era "Millor és qui ho intenta", però com a qualsevol competició esportiva les
medalles tenen un gust especial. La delegació andorrana n'ha aconseguit un total de 25: 9 d'or, 7
de plata i 9 de bronze.

La baixada de bandera i l'extinció de la flama al peveter han tancat una onzena edició que per
primera vegada han organitzat dos països i que ha tingut molt de seguiment a les diferents
instal·lacions. Comença el compte enrere per als Jocs de l'any 2022.

Informa: Joan López / Imatges: XTVL



http://www.andorradifusio.ad/esports/andorra-tanca-jocs-special-olympics-25

Sección: Deportes
07/10/2018

Andorra tanca els Jocs Special Olympics amb 25
medalles i l'objectiu d'organitzar nous
esdeveniments

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Els Jocs Special Olympics abaixen el teló amb la cerimònia de cloenda, que ha començat a la una
de la tarda a la Seu d'Urgell. Andorra els tanca amb una collita de 25 medalles i l'objectiu
d'organitzar més esdeveniments en el futur. Un dels moments més esperats pels participants va
arribar amb la Festa de l'Esportista.

Després de dues jornades amb l'esport com a protagonista, al Parc Central ahir tocava festa. Al
Village dels Jocs tot estava preparat perquè el miler d'esportistes allotjats a Andorra la Vella
gaudissin després de l'esforç de la competició. I al seu costat, entrenadors, voluntaris i
acompanyants. Un dels objectius dels Jocs s'ha acomplert amb escreix.

L'onzena edició dels Jocs Special Olympics ha reunit més de 1.500 esportistes de 13 països que
han competit en 14 modalitats esportives, vuit de les quals a Andorra la Vella. Des de Special
Olympics Andorra ja es plantegen organitzar noves cites.

Tots els participants d'aquests Jocs són campions, però les medalles sempre tenen un gust
especial. La delegació andorrana n'ha aconseguit un total de 25: 9 d'or, 7 de plata i 9 de bronze.

Informa: Joan López

Imatge: Fernando Montero
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Sección: Discapacitados
07/10/2018

Victòria del Barça-UNES a la primera jornada de la
Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes Nivell
1

Europa Espanya Català

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] Els diners de les entrades del partit del Nàstic contra l'Alcorcón aniran a
favor de La Muntanyeta Patrocinats

[ 7 d'octubre de 2018 ] El moviment social de la salut mental reclama més recursos per afavorir la
inclusió social i laboral del col·lectiu Destacats

[ 7 d'octubre de 2018 ] Victòria del Barça-UNES a la primera jornada de la Lliga Catalana de
bàsquet en cadira de rodes Nivell 1 Esports

[ 6 d'octubre de 2018 ] Sant Tomàs està present als Jocs Special Olympics 2018 amb una
delegació de 47 esportistes Entitats
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També ens trobarà a                      www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 
el nostre per l. 

Pensi en el futur
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MÈDIC AND BEAUTY
antiaging    medicina estètica    obesitat

C. Bonaventura Armengol, 10 Esc. B. 1er-4t  AD 500 Andorra la Vella

PRIMERA VISITA GRATUÏTA 
(presentant aquest anunci)

Informació i petició d‘hores Tel: 00 376 800040

MÈDIC 

Cabell cada cop més fi ?
Menys densitat?

Més prim?
Zones clares?

Alopècia?

Trasplantament capil·lar

APRIMA’T 
SENSE PASSAR GANA

Sota control mèdic

Si t ’ho 
proposes, 

POTS
T. 00 376 822-333           T. 00 376 800-040 
C/ Bonaventura Armengol , 10 ed. Monclar, Esc 2 , Pl 1-3 (ANDORRA) 

OPINIÓ

Llistes parroquials: aritmètica 
electoral o projecte territorial?

EusEbi NomEN 
CalvEt
Candidatura 
sobiranista

Avortament, 
coprincipat i empatia

RamoN 
tENa
Mediador

ENTREVISTA A 
Àngel ros
pàgines 8 i 9

“Voler 
homogeneïtzar 
el model social 
amb el de la Ue 
seria irreal”

ANDORRA    pàgina 7

el 20% d’usuàries tornen 
al servei per a les víctimes 
de violència de gènere

cuLTuRA    pàgina 17

Borís skossyreff torna a la 
ficció a ‘El rey de Andorra’, 
del navarrès Miguel Izu

l’acoda dubta que la llei de 
l’habitatge tingui efectivitat
L’entitat avisa que la modificació de la llei del sòl i l’aprovació de la llei d’edificació no es poden dilatar més

AVuI éS NOTícIA    pàgina 3

cALV-T. LARA

ESPORTS    pàgina 20

bon balanç dels special olympics, 
que han tingut 1.500 participants



EL FUTUR DE LA MARCA

La incertesa de Grandvalira 
ja fa perdre turistes

Pàgina 8

ACB PHOTO / V. SALGADO

Betim Budzaku Gerent d’Andorra Turisme

«Ja es nota que la gent busca altres destins. Suïssa, 
Itàlia o Turquia són llocs més econòmics»

DILLUNS
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DIRECTOR EDITORIAL
JOAN RAMON BAIGES

FITER I ROSSELL 4, EDIFICI LA TORRE
ESCALDES-ENGORDANY. TEL.736.200
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EL PERIÒDIC D'ANDORRA +
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Every day, all your Andorran news in 
English released with El Periòdic

El MoraBanc perd la imbatibilitat a l’ACB
Els tricolors deixen escapar l’oportunitat de guanyar al Barça Lassa al Palau 3Pàgina 27

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

ESPORT Pàgina 28

Augmenten 
un 42% els 
expedients 
oberts per 
infraccions 
laborals

ACCIDENTS A LA FEINA Pàgina 3

3 L’import recaptat per 
les sancions imposades 
incrementa un 28% els 
primers sis mesos de l’any

Special Olympics 
Andorra ja 
treballa en noves 
competicions

Una nova intervenció permet 
tractar artèries taponades al país 

El 20% de les víctimes de violència 

de gènere tornen al servei d’atenció

FINS ARA ELS PACIENTS S’HAVIEN DE TRASLLADAR Pàgines 12 i 13

AUGMENT DE LES TRUCADES REGISTRADES Pàgina 9

Foto de grup a l’acte de cloenda, ahir.

Ennis intenta encistallar 
per davant de Blazic, ahir. 
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https://www.bondia.ad/societat/21000-eu-les-voravies-de-mestre-xavier-plana

Sección: Actualidad / Última Hora
08/10/2018

21.000 per a les voravies de Mestre Xavier Plana

Europa Andorra Català

Dl., 08/10/2018 - 03:15

21.000 per a les voravies de Mestre Xavier Plana

El Comú d'Andorra la Vella ha destinat 21.158 euros a la millora de les voravies del carrer Mestre
Xavier Plana. Els treballs tenen per objectiu renovar la vorera d'aquella zona que estava
deteriorada, a banda i banda del carrer. Amb l'actuació, s'aprofita per substituir el paviment de
granit per quitrà. L'obra té una durada de 15 dies, ja que va començar a finals de setembre i durant
aquesta setmana ja estarà enllestida. Per altra banda, el Comú també va informar que des de la
setmana passada tota la façana dels Serradells ja està tancada i la piscina funciona amb
normalitat (cal recordar que ha estat a ple rendiment durant les proves dels Special Olympics que
s'hi han celebrat). Ara quedarà per finalitzar el tancat de la piscina petita. Està previst que
aquestes obres es portin a terme al mes de novembre. Cal recordar que hi va haver algunes
queixes per les condicions de la piscina al setembre.
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EL SEMÀFOR

PERLA DEL DIA

Vila ha millorat el seu conse-

ller Roig i ha aconseguit criti-

car Govern de forma sibil·lina.

Cònsol major de Sant Julià

Esperava trobar una
situació que fos més
benèvola de cara a les
activitats aquàtiques i
al passeig del riu”

«

ENNUVOLAT. Dia en conjunt molt ennuvolat amb ruixats
o plugims esporàdics. El límit d’aigua-neu se situarà per so-
bre dels 2.000 metres. Vent fluix de components variables,
entre 10 i 20 quilòmetres per hora. Temperatures màximes
de 16 graus a Andorra la Vella, de 13 a les Salines i a 1.500
metres, i de 6 al Pas de la Casa. 

AVUI

PREVISIÓ

Barcelona
Mínima: 17ºC
Màxima: 20ºC

París
Mínima: 10ºC
Màxima: 19ºC

Madrid
Mínima: 12C
Màxima:   21ºC

Lisboa
Mínima: 14ºC
Màxima:   27ºC

Demà
Mínima: 6ºC
Màxima: 16ºC

Dimecres
Mínima: 8ºC
Màxima: 19ºC

Dijous
Mínima: 8ºC
Màxima: 22ºC

7ºC
16ºC

VARIABLE. Assolellat a
Alemanya, França, Portugal i
Itàlia. Cobert a Espanya, Suïs-
sa, República Txeca, Illes Bri-
tàniques, Holanda i Dinamar-
ca, amb xàfecs a Suècia,
Noruega, Finlàndia i Rússia.

Costa diu que els liberals farien un referèndum per l’avortament

�LIBERALS DE DEBÒ En Costa deu de ser el primer liberal del món que
menysprea la vida humana. Si els “liberals” d’Andorra no defensen el no-nascut
vamos apañaos.

�SENY Diu que l’avortament “és un tema que sobrepassa la ideologia d’un par-
tit i és més de consciència personal”. No. L’estatus jurídic del no nascut no és un
tema de consciència: o és una vida amb drets o és morralla. Vosaltres mateixos;
ens veiem a les urnes. 
�JOAN CARLES Al populista, al liberal de debò i seny: el que heu de fer és
tornar a la caverna! 
�FA Almenys sabrem l’opinió del poble. I així farem callar tot el bla, bla, bla, in-
útil que no parem de llegir. D’això se’n diu democràcia. I si es llegeix bé l’article,
cosa que dubto sovint, es veurà que la idea és sana. 
�TONET De fora vingueren i les institucions ens tragueren. Sr. Costa, deixi de
fer populisme per obtenir quatre vots, que el Coprincipat és cosa més seriosa que
la seva cadira.   
�DRET A DECIDIR Avortament sí... Jo decideixo sobre el meu cos. No un
senyor que viu a l’edat mitjana. 
�AND Menys populisme, ens ha costat massa guardar el nostre país durant més
de 700 anys perquè nouvinguts que per cert sou la majoria us jugueu el futur dels
nostres fills. És fàcil parlar d’Andorra amb el ventre ple! Però no oblideu que
potser algun dia les coses canviaran. El problema és que la majoria podeu optar a
la doble nacionalitat!

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

�PASTEUR  Av. Meritxell, 84.

Tel.: 800 970. Andorra la Vella.

�DE LES PISTES El Pas de la Casa.
A partir de les 12 de la nit, només es
dispensaran medicaments amb recep-
ta mèdica urgent.

Isaac Benchluch

Els Special Olympics han estat un
èxit organitzatiu, compartit amb la
Seu d’Urgell, i ha estat una expe-
riència molt enriquidora.

Juan Carlos García

Les decisions al final del partit del
MoraBanc al Palau Blaugrana no
van ser gaire encertades i van per-
judicar l’equip andorrà.

Àrbitre de bàsquet

Director Special Olympics

Estrelles:        -03 11

Plus C. R. Jòquer 

LOTERIES

 Servei tècnic en mòbils, 
 ‘tablets’, ordinadors...

 Electricitat en general, càmeres 
 de vigilància

TV-SAT

Doctor Palau, 6, Sant Julià de Lòria

686 363

LOTO 6/49 06/10/2018

01 07 20 27 37 43

PRIMITIVA 04/10/2018

19 28 34 36 41 47

08 39 48 02 12 22

GROSSA PRIMITIVA 07/10/2018

27 35 36 40

EUROMILLONES 05/10/2018

08 16 24

ONCE 07/10/2018

86799

TRIO 07/10/2018

2 0 6

C. R. 16 1

C. R. 44 4

R. 1

ONCE 7/39 01/10/2018

01 04 05 13 23 24 29

R. 01

02 16 02 091765

45

BONOLOTO 06/10/2018

26 35

Els liberals farien un
referèndum sobre

l’avortamernt

LA MÉS COMENTADA

LA MÉS VISTA

18 comentaris

Mor un camioner en
caure el vehicle per

un pont a Oliana

5.276 entrades
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Futbol

El FC Andorra, sense el tècnic 
Richard Imbernón per la mort 
del seu pare, va patir ahir la 
tercera derrota de la tempora-
da i va sumar la tercera jorna-
da consecutiva sense guanyar 
en perdre per 4 a 0 contra la 
Montañesa. L’equip, dirigit 
de manera circumstancial per 
Josep Joan Linares, Lina, va 
patir massa errors defensius i 
continua a la part baixa de la 
classiicació.

Tercera derrota 
del FC Andorra

Rugbi

El VPC Andorra va sumar la 
tercera jornada consecuti-
va sense perdre en superar 
ahir per 13 a 16 a l’Entente 
Fleury Salles Coursan. Els de 
Jonathan Xepi García i David 
Kirikaixvili van reaccionar a 
un assaig no transformat dels 
francesos amb tres cops de 
càstig de Jinashvili i un assaig 
de Mtchdlidze. El proper par-
tit serà contra el Ste. Foy De 
Peyrolieres a l’Estadi.

El VPC segueix 
en ratxa

Esquí sobre rodes

Els esquiadors de fons Irineu 
Esteve i Carola Vila, de la FAE, 
es van imposar ahir a la Copa 
Sportful d’esquí sobre rodes 
que es va disputar a Itàlia. Iri-
neu Esteve va guanyar en cate-
goria sènior amb un temps de 
31’28” i Carola Vila en júnior 
amb un crono de 43’10”. Tam-
bé va ser top10 en sènior. “Es-
tem molt contents perquè la 
feina feta sembla que va molt 
bé”, va dir el tècnic Joan Erola.

Doble triomf a 
la Sportful

Automobilisme

El pilot andorrà Joan Vinyes 
i el seu copilot Jaume Font, al 
volant del Cupra TCR, van mar-
xar del circuit del Jarama amb 
les opcions intactes per aconse-
guir, per segon any consecutiu, 
el títol de campions del Campi-
onat d’Espanya de Resistència 
(CER) en la categoria TCR des-
prés d’acabar en segona i terce-
ra posició, respectivament, en 
les dues carreres del penúltim 
míting del CER 2018.

Joan Vinyes, 2n 
i 3r al Jarama

L’UE Sant Julià continua pri-
mer de la Lliga Multisegur As-
segurances. L’equip dirigit per 
Jesús Barón va empatar ahir 1 

a 1 en un nou clàssic d’aquesta 
temporada contra el Vall Banc 
FC Santa Coloma. Els primers 
en avançar-se en l’electrònic 
van ser els colomencs ja que al 
minut 40 va marcar l’extrem 
portuguès André De Azevedo. 
A la represa, Jonny Vinasco 
i Josele Aguilar, aquest quan 
ja estava a la banqueta, van 
ser expulsats per part de l’UE 

Sant Julià i per part colomen-
ca, Marc Rebés. El migcam-
pista Luis Blanco va empatar 
el partit al minut 61 després 
del ball de les expulsions. El 
marcador no es va moure més, 
tot i algunes oportunitats dels 
dos equips. 
 L’Inter Club Escaldes no 
va aproitar l’ensopegada dels 
de Jesús Barón i també va em-
patar 1 a 1 contra l’UE Santa 
Coloma. Això sí, els d’Adol-
fo Baines van patir de valent 
per igualar el partit després 
que Víctor Bernat anotés l’1 
a 0 per els d’Albert Viladrich 

al minut 38. A deu minuts 
del inal, Mateo Rodríguez va 
empatar el partit i tot seguit 
Txus Rubio va ser expulsat per 
doble groga. 
 En l’altre partit de la quar-
ta jornada, el FC Lusitans es 
va  imposar 2 a 0 a l’Assegu-
rances Generals FC Ordino. 
Els de Quim Berto van assolir 
la seva primera victòria de la 
temporada contra un rival que 
només havia perdut un partit. 
Els golejadors del partit van 
ser el xilè Fernando Lazcano 
i l’internacional Adri Rodri-
gues. 

L’UE Sant Julià, tot i l’empat, 
es manté líder en solitari 

Futbol

El ‘clàssic’ de futbol va deixar un empat.

FAF

Irineu Esteve, al lloc més alt del podi.

FAE

V. D.

ANDORRA LA VELLA

Xavi Cardelús, 
22è a Tailàndia

Motociclisme

El jove pilot Xavi Cardelús, 
de l’equip Marinelli Spiners, 
va assolir ahir la 22a posició 
al Gran Premi de Tailàndia a 
Moto2 i, per tant, va certiicar 
la seva millor actuació mundi-
alista en el que va de tempo-
rada. “Estic realment content 
de com ha anat la cursa per-
què he lluitat, he treballat de 
valent i el meu rendiment ha 
estat força bo. Valoro més el 
rendiment que la posició”, va 
assegurar Xavi Cardelús, que 
ja té en ment els Grans Premis 
del Japó, Austràlia i Malàisia.

Redacció

ANDORRA LA VELLA

Xavi Cardelús, a Tailàndia.

MARINELLI SNIPERS

La Copa ja té 
guanyadors

Curses de muntanya

La Multisegur Copa d’Andorra 
de curses de muntanya ja té 
guanyadors després de l’última 
prova del calendari, la VK Vall-
nord CPA. A la prova disputa-
da ahir a Arinsal es va imposar 
Ferran Teixidó amb un temps 
de 37’29”13 i en noies, Imma 
Parrilla, amb 50’13”87. La ge-
neral de la Copa d’Andorra va 
ser per Òscar Casal amb 450 
punts seguit de David Méndez 
i Carlos Fernández, i en noies, 
victòria per Imma Parrilla amb 
480 seguida per Anna Artal i 
Fernanda Barbosa.

Redacció

ANDORRA LA VELLA

Ferran Teixidó, a la VK Vallnord CPA.

JOSEP LLUCH

Specials. Sense més. Els Jocs 
Special Olympics, per primera 
vegada organitzats a Andorra la 
Vella i la Seu d’Urgell, es van tan-
car ahir a la capital alturgellenca 
amb l’extinció de la lama del pe-
veter i la baixada de la bandera al 
camp municipal de futbol Emili 
Vicente de la Seu d’Urgell. En 
aquesta onzena edició van par-
ticipar més de 1.500 esportistes 
en catorze modalitats esportives 
-vuit de les quals s’han disputat 
entre divendres i dissabte a An-
dorra la Vella-. A més a més, la 
delegació andorrana es va penjar 
un total de 25 medalles: nou d’or, 
set de plata i nou de bronze. Àlex 

Giribet es va imposar també al 
concurs de triples de bàsquet. 
Per tant, el balanç és totalment 
positiu. “Estem molt contents 
de com han anat els Jocs Special 
Olympics. S’han organitzat de 
la millor manera possible i amb 
una qualitat màxima”, va asse-
gurar el director dels Jocs, Jordi 
Romea. 
 Des d’Special Olympics An-
dorra, després de l’èxit organit-

zatiu, ja es plantegen organitzar 
nous esdeveniments. Sigui com 
sigui, els propers Jocs es celebra-
ran a l’any 2022. “A partir d’avui 
ens posem a treballar en els pro-
pers Jocs Special Olympics”, va 
dir el president d’Special Olym-
pics Catalanya, l’exjugador de 
bàsquet Sergi Grimau. Una de 
les candidates és Mataró per on 
va passar la lama camí cap a An-
dorra la Vella.

Cloenda d’uns Jocs ‘Specials’
La cita olímpica, amb més de 1.500 esportistes, es tanca amb un bon balanç

Special Olympics

Els Jocs Special Olympics deixen un record ben especial per el seu pas per el país.

CALV-TONY LARA

V. D.

ANDORRA LA VELLA

UE Sant 

Julià

Vall Banc FC 

Santa Coloma

1 1
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08/10/2018

El millor final per als Special Olympics

Europa Andorra Català

Ahir es va fer l'acte de cloenda de la que ha estat una festa de l'esport

Punt final a uns Special Olympics per emmarcar. Ahir a la Seu d'Urgell es va viure la que va ser
l'última jornada de la cita, amb una cerimònia de clausura que va ser el desenllaç perfecte per a la
que va ser una festa de l'esport i la diversitat. Durant quatre dies, esportistes, entrenadors i públic
van gaudir d'una experiència que no oblidaran.

Més enllà dels resultats, els Jocs "han estat meravellosos, tothom ha respost d'una manera
excel·lent i han de servir com a punt de partida per a altres iniciatives", va reconèixer ahir Isaac
Benchluch, director tècnic d'Special Olympics Andorra.



https://www.segre.com/noticies/esports/2018/10/08/adeu_als_special_olympics_57947_1110.html

Sección: Deportes
08/10/2018

Adéu als Special Olympics

Europa Espanya Català

La Seu d'Urgell i Andorra acomiaden la competició, en la qual han participat 1.500 esportistes al
llarg de tres dies || Sergi Grimau reivindica "ser feliç amb el que ens ha donat la vida"

Els Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra van viure ahir l'última jornada, marcada per
la cerimònia de cloenda i l'entrega de les últimes medalles, en un acte que va omplir el camp de
futbol de la Seu d'Urgell. Finalitzada la competició, en la qual han pres part uns 1.500 esportistes
de quinze països, els organitzadors consideren complerts els objectius d'aquests Jocs, la
sensibilització de la societat, l'acceptació de les diferències i la naturalització de la discapacitat
intel·lectual.Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya, va afirmar: "Què és ser
normal? La normalitat és relativa. La normalitat que a
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EnquEsta sEtmanal

Creus que Andorra ha de pagar 
el subsidi d’atur als emigrants 
que tornin al seu país?
Sí

No

26% 

74% 
Dona’ns la teva resposta via Twitter o 
per SMS al 747 amb la paraula clau 
ENQUESTA. Pots votar de dilluns a dijous.  
Cada divendres publicarem el resultat. 
La teva opinió és important! * Cost del missatge:  

1,50 € + cànon

L’Associació de Contractistes d’obra (Aco-
da) s’ha afegit a la llista de detractors del 
projecte de llei entrat a tràmit pel Govern 
per fer front a la falta d’habitatge de llo-
guer. no és la primera entitat que ho fa i 
segurament tampoc serà l’última, davant 
d’un text que havia aixecat moltes expec-
tatives però que, si s’analitza en profun-
didat, la principal conclusió és que segu-
rament tindrà poc èxit en el seu objectiu. 
El parer de l’associació és que per portar 
a terme una bona política d’habitatge es 

necessiten dades, i especialment pel que 
fa als pisos buits que hi pot haver al país. 
no li falta la raó a l’Acoda, que posa en re-
lleu que fa poc es deia que hi havia uns 

4.000 pisos buits i ara sembla que no n’hi 
ha. El problema, així doncs, és que no hi 
ha dades -a l’igual que passa en molts al-

tres àmbits- per fer-nos una idea de quina 
és la situació real del mercat immobiliari. 
Mentrestant, els comuns, que són els que 
disposen d’aquesta informació no s’estan 
mostrant gens col·laboradors al respecte 
i, en general, s’emparen en la protecció 
de dades per mantenir una total falta de 
transparència. Les corporacions comu-
nals no haurien d’optar per rentar-se les 
mans sobre aquesta problemàtica, sinó 
que haurien de facilitar que es puguin 
trobar les milllors solucions.

La falta de dades sobre l’habitatge

EDITORIAL

eLS CoMuNS hauRIeN de 
FaCILITaR LeS dadeS

OPINIONS A LES XARXES

Andorra la Vella
@AndorraCapital

Quina millor manera de tancar uns dies 
d’esport i esforç que amb una gran festa 
com la d’anit al Parc Central amb els 
atletes i voluntaris dels #JocsSpecial18!

Météo Pyrénées
@Meteo_Pyrenees

Primera #nevada de tardor cota 
2100m #pasdelacasa #Andorra #piri-
neus #neige #pyrenees #3243eltemps 
@grandvalira

DONANT LA NOTA

Jael Pozo
El Vide Dressing de la Mas-
sana s’ha consolidat com a 
una bona eina de dinamit-
zació per al teixit comerci-
al i també per fomentar la 
reutilització de productes. 

12345
Conxita Marsol

Els Jocs Special olympics 
que han tingut lloc a Andor-
ra la Vella i la Seu d’Urgell 
han reunit més de 1.500 
participants i el balanç que 
s’ha fet és molt positiu.

12345
Francesca Barbero
La Setmana de la gent gran 
de Sant Julià de Lòria es 
va tancar amb prop de 600 
participants, motiu pel 
qual segurament tindrà 
continuïtat.

12345
Mireia Porras

El Servei d’Atenció a les 
Víctimes de Violència de 
Gènere ha atès 214 dones 
víctimes de violència mas-
clista fins el passat mes de 
juliol.

12345

El seu jurament és la seva millor 
carta de presentació: “Vull gua-
nyar, però si no ho aconseguei-
xo, deixeu-me ser valent en l’in-
tent”. És una flama d’esperança 
i d’alegria que s’encén i que ro-
man encesa en totes aquelles 
persones que viuen o han viscut 
una sensació tant gratificant 
com és la de participar, de ma-
nera directa o indirecta, en uns 
Jocs Special olympics. Vaig 
poder gaudir de la inauguració. 
Una desfilada de molts som-
riures i moltes il·lusions juntes. 
Ells també van sortir a la tele-
visió i van poder sentir-se im-
portants. Jo vaig tenir un tiet, 
Lorenzo, que segurament li ha-
gués encantat ser-hi. Va morir 
molt jove, a prop de la trentena. 
Massa. Això sí, encara recordo 
quan aquell home més gran 
que jo jugava amb mi com si fos 
el meu germà petit. Jo el veia 
molt normal, els altres no i sem-
pre el tenien molt controlat. La 
innocència de quan un és pe-
tit... Tornant a la inauguració, jo 
vaig veure que tots ells estaven 
emocionats i amb moltes ganes 
que arribés aquell dia. Tot té un 
gran significat per a ells perquè 
tenen una meta: fer-ho cada dia 
millor. I després, quan tornen a 
casa, expliquen les seves expe-
riències als companys que no 
han pogut venir per diferents 
circumstàncies. Aquestes com-
peticions són normalitzadores. 
Ajuden molt a la seva educació, 
es plantegen objectius i reptes 
i es veuen igual que els altres. 
Ells són il·lusió. El que realment 
és important per a ells és ser 
feliços. Ells, per experiència fa-
miliar pròpia, donen lliçons de 
superació, de senzillesa, d’hu-
militat i d’amor. A Lorenzo se-
gur que li hagués encantat estar 
aquí. Gràcies per ser com sou i 
també gràcies per donar sem-
pre lliçons de vida a persones 
que estan millor que vosaltres.

La flama i les 
medalles són 
només ells... 

VíCtor duASo
Periodista

BAIXADA 
DEL

MOLÍ, 5



El francés Sebastien Ogier 
logró la victoria final en el 
Rally de Gales, undécima 

prueba puntuable, lo que le per-
mite trepar al segundo puesto del 
Mundial de pilotos y acercarse a 
sólo siete puntos del líder, el bel-
ga Thierry Neuville. El ganador 
de las cinco últimas ediciones del 
Mundial se impuso en Gales por 
delante de dos pilotos de Toyota 
(Yaris), los finlandeses Jari-Matti 
Latvala y Esapekka Lappi, se-
gundo y tercero a 10.6 y 35.1 segun-
dos. Además, Ogier sumó otros 
tres puntos extra al marcar el me-
jor tiempo en el ‘power stage’, que 
esta vez fue el segundo tramos de 
la jornada final y repartió puntos 

rallies► neuville solo pudo ser quinto

ogier gana y se coloca a 
siete puntos del liderato

a los cinco primeros. Ogier llegó 
a Gales tercero del Mundial y con 
una desventaja de 23 puntos res-
pecto a Neuville, y sale de él a só-
lo siete del belga. Ogier logró su 
cuarta victoria de la temporada y 

S.P.
Barcelona

la primera desde que a principios 
de abril se impuso en el Rally de 
Córcega (Francia). La de este do-
mingo es su victoria número 44 en 
el campeonato.

rally de marruecos  El británico 
Sam Sunderland (KTM) ganó la 
tercera etapa de motos del Rally 
de Marruecos, por delante del aus-
tríaco Matthias Walkner (KTM), 
que sigue como sólido líder de la 
general. Sunderland aventajó en 
1:46 minutos a Walkner, en 2:03 
al estadounidense Ricky Brabec 
(Honda) y en 5:12 al chileno Pa-
blo Quintanilla (Husqvarna). En 
coches, el ganador de la etapa fue 
el polaco Jakub Przygonski, por 
delante del catarí Nasser Al-At-
tiyah, que sigue como sólido líder 
de la general.

Ogier, triunfador en Gales

las loterÍas

SUPER 10 3 7.10.2018
3-7-13-19-24-25-30-32-33-35-44-46-48-
49-50-54-55-56-64-68                  Diana: 44                     

PRIMITIVA 3 6.10.2018
1-11-19-26-27-34 C-44   R-8
JOKER: 1141111
ACERTANTES  EUROS

6+R 0  BOTE
6 1  1.641.082,14
5+C 3 82.054,11
5 244 2.185,87
4 12.840 67,10

LOTTO 6/49 36.10.2018
1-7-20-27-37-43          C-16  R-2  PLUS-2
JOKER: 368891
ACERTANTES  EUROS

6/6+ Plus 0 8.349.993,768       
6/6  0 4.174.996,88        
5/6+ C Plus 0 84.131,74      
5/6 2 2.732,23       
4/6   128 55,49   

bOnOLOTO 3 6.10.2018
2-8-12-22-39-48    C-44  R-4
ACERTANTES  EUROS

6 1 1.218.692,12
5+C 3 52.843,34
5 90 880,72
4 4.422 28,38
3 79.565 4,00

TRIO 37.10.2018
2  0  6

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

EUROMILLOnES 35.10.2018
8-16-24-26-35 Estrellas: 3 y 11

gORdO dE LA PRIMITIVA 3 7.10.2018
27-35-36-40-45 R-1
ACERTANTES  EUROS

1ª CAT (5+1) 0 BOTE
2ª CAT (5+0) 2 85.670,55
3ª CAT (4+1) 17 1.832,53
4ª CAT (4+0)  158 230,03
5ª CAT (3+1) 747 55,61
6ª CAT (3+0) 8.354 16,16
7ª CAT (2+1) 11.348 9,15
8ª CAT (2+0) 130.661 3,00

7/39 34.10.2018
3-6-9-14-21-28-34
Reintegro: 1

EL SUELdAZO 3 7.10.2018
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▄  Regresó de vacío el BM Granollers de la cancha del 
Bidasoa, en un partido en el que los vallesanos se vieron 
superados por un cuadro local en plena dinámica positiva 
de resultados. El equilibrio fue la nota predominante del 
partido, con alternativas en el marcador que se sucedier-
on desde el 0-3 inicial. La ventaja al descanso de los cat-
alanes quedó esfumada de un plumazo en la recta final 
del partido, cuando los irundarras enlazaron un parcial de 
6-2 que a la postre resultó definitivo. 

balonmano ► duelo equilibrado

el Granollers cae por 
la mínima en irún

  
gOLf
Hatton se queda sin el triplete 
 El danés Lucas Bjerregaard logró en el legendario ‘Old 
Course’ de Saint Andrews la victoria final en el Alfred 
Dunhill Links, torneo del circuito europeo de golf en 
el que el inglés Tyrrell Hatton, que acabó segundo, 
aspiraba a ganar por tercer año consecutivo.

SPECIAL OLyMPICS
Exitoso cierre de los Special Olympics 
La Seu d’Urgell acogió la ceremonia de clausura de 
los Special Olympics valorados positivamente por las 
autoridades tanto en el terreno deportivo como fuera de 
él. Punto y final a cuatro días de competición en el que 
han participado 1.500 deportistas de 15 países distintos.

poli 
depor 
tivo

TEnIS
basilashvili da la sorpresa en Pekín
El georgiano Nikoloz Basilashvili, 34 del ranking 
del mundo, se proclamó campeón del Abierto de 
China, al imponerse en la final por 6-4 y 6-4 al 
argentino Juan Martín del Potro (primer cabeza de 
serie), aquejado por un proceso gripal.

▄ Bélgica se proclamó ayer campeona de la Fi-
nal de la Longines FEI Copa de las Naciones de Sal-
tos celebrada en el Real Club de Polo de Barcelona, 
en una gran final que decidió el cero conseguido por 
Nicola Philippaers en el último recorrido de los belgas 
que se unió al de Nyels Bryunseels en la primera vuel-
ta. El podio lo completaron Francia e Irlanda, con 16 
puntos de penalización.

hípica ► csio barcelona 2018

Bélgica reina en la 
copa de las naciones

▄ El atleta británico se coronó ayer vencedor en la Ma-
ratón de Chicago, deteniendo el cronómetro en 2.05:11 y 
arrebatando el récord de Europa de la distancia al norue-
go Sondre Nordstad Moen con 2h05:48. Farah logra así 
en su tercer intento imponerse en los 42 kilómetros. En 
categoría femenina, la keniana Brigid Kosgei no tuvo rival 
y ganó con un magnífico crono de 2.18:35.

atletismo ► nueva hazaña del británico

mo Farah gana en la 
maratón de chicago

54 sport total LUNES 8
OCTUBRE 2018

▄ El Reus Deportiu terminó ayer como único líder de 
la OK Liga de hockey sobre patines tras completarse los 
partidos de la tercera jornada, pero está pendiente de 
encuentros aplazados que se jugarán mañana en los que 
Lleida, FC Barcelona o Caldes podrían arrebatarle la pri-
mera plaza. Con 7 puntos tras su empate ante el Calafell 
el líder supera en apenas uno a sus perseguidores.

hockey patines ► barça, lleida y caldes esperan

el reus, único líder 
de la oK liga

▄ Debía ganar por más de seis goles el Júnior de Sant 
Cugat al Racing Club de France, pero los hombres entre-
nados por Roger Pallarols se quedaron a las puertas de 
la clasificación pese al 5-1 final. Los vallesanos fueron a 
por la goleada desde el primer momento y llegaron a co-
locarse 4-0 arriba. El tanto de los galos no desanimó a un 
conjunto que lo intentó hasta el final. 

hockey hierba ► estéril marcador

adiós europeo del 
Júnior con goleada



DILLUNS, 8 D’OCTUBRE DEL 2018 el Periòdic d’Andorra28 Esports

IMMOBILIÀRIA REAL ESTATE

La seva Agència Immobiliària líder a Andorra.

La nostra experiència ens avala, 

agents immobiliaris des de 1988.

@PeriodicAND

POLIESPORTIU 3 SPECIAL OLYMPICS

E
l pas dels Jocs Special Olym-
pics pel país és un element 
que ha servit per donar vi-
sibilitat i agafar impuls de 

cara al futur. En aquests sentit des 
d’Special Olympics Andorra es tre-
balla per organitzar competicions 
en diferents esports i donar conti-
nuïtat al projecte que desenvolupa.

Els Jocs van concloure al Camp 
Municipal Emili Vicente de la Seu 
d’Urgell en una cerimònia de clo-
enda que posava punt i final a l’es-
deveniment, amb una bufada col-
lectiva per apagar la flama que es va 
encendre dijous passat. La valora-
ció que se’n fa és més que positiva, 
ja que «s’han organitzat de la millor 
manera possible i amb una quali-
tat màxima», assenyalava Jordi Ro-
mea, director de l’esdeveniment. 
Isaac Benchluch, director tècnic 
d’Special Olympics Andorra, des-
tacava que amb la presència dels 
Jocs «hem fet un pas endavant molt 

Els Jocs serviran 
per impulsar més 
competicions
L’entitat andorrana treballa per organitzar al 
país tornejos en totes les disciplines

J.J.B.

ESCALDES-ENGORDANY

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

33 La bandera andorrana, present a la cerimònia de cloenda a la Seu d’Urgell.

competicions segueixen per als 
membres dels Special Olympics. No 
s’aturen i continuen entrenant per 
continuar competint, perquè per 
davant tenen reptes importants. 
Un d’ells seran els Campionats del 
Món d’Abu Dhabi, que se celebra-
ran al març del 2019. I dins de qua-
tre anys tornaran als Jocs Speci-
al Olympics. En tots els esdeveni-
ments on hi prenen part «són molt 
competitius i aniran a guanyar me-
dalles». H

ta, i nou més de bronze. L’esdeve-
niment «a nivell d’organització ha 
estat molt bé en tot, i quan als nos-
tres resultats ha anat bé, perquè es-
peràvem una mica més en natació i 
bàsquet». A més d’aquestes discipli-
nes també van pujar al podi en fut-
bol, judo, petanca, bàdminton i at-
letisme. Benchluch agraeix que en 
tot moment «els esportistes s’han 
sentit molt estimats, perquè sem-
pre els animaven i aplaudien», i a 
l’hora de competir «els he vist més 

motivats que mai. Una cosa és re-
presentar el país a fora i una altra 
fer-ho a Andorra, i els nervis es no-
taven. Hem tingut la sort que tot-
hom s’ha involucrat molt i ha estat 
una ajuda». En aquest sentit fa un 
incís especial per als voluntaris, als 
quals «se’ls ha d’estar molt agraïts 
perquè ens ho han donat tot. Han 
demostrat ser unes persones excel-
lents que realitzen una feina espec-
tacular».

Un cop passats aquests Jocs, les 

important, que ens ha permès gua-
nyar moltíssima visibilitat. Abans 
erem coneguts però no per tothom, 
i a partir d’ara crec que tota la po-
blació sap qui som». Hi ha ganes de 
fer coses i «tenim moltes expectati-
ves d’organitzar tornejos al país» en 
diferents esports, com el que realit-
zaran al maig de l’any vinent con-
juntament amb la Federació Andor-
rana de Futbol.

MEDALLES / Els representants andor-
rans van sumar un total de 26 me-
dalles, nou d’elles or, vuit de pla-

«Hem fet un pas 
endavant molt important, 
que ens ha permès 
guanyar moltíssima 
visibilitat»

ISAAC BENCHLUCH
DIRECTOR TÈCNIC SPECIAL O.
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11 d’octubre
De 9 h a 15 h

#jornadaempresa20185a JORNADA

EMPRESA
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Aforament limitat. Inscripcions a andorratelecom.ad. Art Hotel Andorra. C/ Prat de la Creu, 15-25 · Andorra la Vella

A les 9 h

Recepció dels assistents

De 9.30 h a 9.45 h

BENVINGUDA

Jordi Nadal

Director General d’Andorra Telecom

De 9.45 h a 10.30 h

MARQUES QUE

TRANSFORMEN NEGOCIS

Javier Velilla

Soci fundador de Comuniza

De 10.30 h a 11 h

Pausa

De 11 h a 11.45 h

INTERNET DE LES COSES:

UN MÓN INTERCONNECTAT

Carolina Castellanos

Cap de projecte d’IoT

a Andorra Telecom

De 11.45 h a 12.30 h

TRANSFORMACIÓ DIGITAL:

IMPACTE EN LES PERSONES

I EN LES ORGANITZACIONS 

Alfredo Carrión García

Digital Strategy Manager

Antonio Mosquera

Director a KPMG

De 13 h a 15 h

Dinar 

Les activitats de la segona edició 
de la Setmana de la gent gran de 
Sant Julià de Lòria començaven 
el primer d’octubre coincidint 
amb el dia internacional del col·
lectiu. Després de set dies i gai·
rebé una vintena de propostes 
diferents, el comú lauredià ha 
fet una valoració positiva de l’es·
deveniment i ha xifrat la partici·
pació total en prop de 600 perso·
nes. “S’ha consolidat per la gent 
de Sant Julià i també hem tingut 
participació de padrins d’altres 
parròquies”, va expressar el còn·
sol major, Josep Miquel Vila. La 
cloenda es va celebrar diumenge 
al matí a la plaça de la German·
dant amb una missa, un vermut i 
una cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Cavall Bernat on hi han 
participat prop d’un centenar de 
padrins. 

Malgrat que l’any passat la 
Setmana de la gent gran es va 
xifrar l’assistència en prop d’un 

miler d’assistents, enguany des 
de la mateixa organització s’ha 
rectiicat aquesta xifra i s’ha indi·
cat que el nombre d’assistents de 
la primera edició va ser similar al 
d’aquesta i ins i tot en algunes 
activitats s’ha incrementat. En·
tre les propostes que més parti·
cipació i més bona acollida han 
tingut cal destacar la que es va 
organitzar aquest passat dissab·

te on padrins i nets van fer una 
sortida a Naturlàndia. “També 
hi ha hagut activitats musicals i 
teatrals que han tingut un bon 
èxit”, va apuntar Vila. Degut a 
aquesta assistència sostinguda 
des del Comú s’ha assegurat que 
la idea és continuar amb l’activi·
tat l’any que ve i reforçar aquelles 
activitats que han funcionat mi·
llor aquest segon any.

La Setmana de la gent gran 
aplega prop de 600 persones
El Comú vol continuar la iniciativa l’any vinent, reforçant algunes activitats

Sant Julià de Lòria

La plaça de la Germandat va acollir la cloenda de la Setmana de la gent gran.

AGÈNCIES

Agències
ANDORRA LA VELLA

El Comú d’Andorra la Vella ha 
destinat 21.158 euros a la mi·
llora de les voravies del carrer 
Mestre Xavier Plana. Els tre·
balls tenen per objectiu reno·
var la vorera d’aquella zona que 
estava deteriorada, a banda i 
banda del carrer. Amb l’actua·
ció, s’aproita per substituir el 
paviment de granit per quitrà. 
L’obra té una durada de 15 dies, 
ja que va començar a inals de 
setembre i durant aquesta set·
mana ja estarà enllestida. Per 

altra banda, el Comú també va 
informar que des de la setmana 
passada tota la façana dels Ser·
radells ja està tancada i la pis·
cina funciona amb normalitat 
(cal recordar que ha estat a ple 
rendiment durant les proves 
dels Special Olympics que s’hi 
han celebrat). Ara quedarà per 
inalitzar el tancat de la piscina 
petita. Està previst que aques·
tes obres es portin a terme al 
mes de novembre. Cal recordar 
que hi va haver algunes queixes 
per les condicions de la piscina 
al setembre.

21.000 € per a les voravies 

de Mestre Xavier Plana

Andorra la Vella

Els treballs de renovació de les voravies de Mestre Xavier Plana.

J.R.

Redacció
ANDORRA LA VELLA
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pròrroga

‘ROLLER SKI’

FUTBOL

RUGBI

VAL DI FIEMME. Irineu Esteve i
Carola Vila van ser els grans
protagonistes de la Copa
Sportful de roller ski que es va
disputar ahir a Itàlia. Els andor-
rans es van proclamar cam-
pion de les categories sènior i
júnior, respectivament. Esteve
va completar els 9,5 quilòme-
tres en 31 minuts i 28 segons i
Vila va parar el rellotge en 43
minuts i 10 segons.

Esteve i Vila,
campions a Itàlia

El Futbol Club Andorra
no aixeca el cap

BARCELONA. L’FC Andorra va
perdre ahir per un contundent
4 a 0 al camp de la Montanye-
sa i sembla no poder sortir de
la mala ratxa de resultats que
fa jornades que l’acompanya.
Els homes que dirigeix Ri-
chard Imbernon afrontaven el
matx amb l’objectiu de trencar
la mala dinàmica i això passa-
va per deixar d’encaixar gols
amb facilitat. Caldrà esperar.

SALLES-D’AUDE. El VPC va su-
mar ahir a la tarda la tercera
victòria consecutiva a promo-
ció d’honor. Els homes de Xepi
Garcia es van imposar per un
ajustat 12 a 16 al difícil camp
del Coursan, fet que confirma
el mèrit del resultat. L’entrena-
dor andorrà va subratllar que
estan “contents. Aquí costa
molt guanyar”.

Tercer triomf
consecutiu del VPC

Xavi Cardelús va creuar la línia de
meta del circuit tailandès de
Chang en la 22a posició després
de completar una bona cursa en
què va millorar la 29a posició des
de la qual sortia. Amb aquest re-
sultat, el pilot va firmar la que fins

avui és la seva millor actuació
mundialista. 

Cal destacar que l’andorrà va
ser capaç de rodar molt a prop de
la zona que dona accés als punts
durant el primer tram del Gran
Premi, en què va arribar a anar
en la 18a posició. Tal com ell ma-
teix explica, ho va fer “amb como-
ditat, sense tenir la sensació d’a-

nar per sobre dels límits”. El seu
paper ahir va deixar el corredor
de l’equip Marinelli Snipers amb
molt bones sensacions en un tra-
çat on es va demostrar que el fet
de ser nou per a tothom igualava
les forces dels pilots. “Estic real-
ment content, crec que he fet un
pas endavant i he mantingut l’e-
volució”, va sentenciar.

REDACCIÓ
Buriram

EMOTOCICLISMEAL’ANDORRÀ VA ACABAR 22È

Els primers llocs de la Lliga Mul-
tisegur Assegurances no van va-
riar un cop superada la quarta
jornada de competició. Tot i que
el Sant Julià va empatar a un en

la visita del Vall Banc FC Santa
Coloma, l’Escaldes no va poder
aprofitar l’ensopegada en firmar
també les taules a un gol davant
la UE Santa Coloma. D’aquesta
manera, el Sant Julià es manté
líder però segueix a només un
punt dels escaldencs.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

FUTBOLAEMPATS DELS DOS PRIMERS CLASSIFICATS

Els corredors andorrans de cur-
ses de muntanya Ferran Teixidó i
Imma Parrilla van fer bons els
pronòstics i van proclamar-se
campions de la Copa d’Andorra

de curses de muntanya que es va
disputar ahir a Arinsal.

Teixidó va completar el recor -
regut en 37 minuts i 29 segons i
Parrilla ho va fer en 50 minuts i 13
segons. Tots dos van arribar a la
línia de meta amb més de 3 mi-
nuts de marge respecte als rivals.

REDACCIÓ
Arinsal

MUNTANYAAVAN DEIXAR ELS RIVALS A MÉS DE 3 MINUTS

Punt final a uns
Special Olym-
pics per em-
marcar. Ahir a
la Seu d’Urgell
es va viure la

que va ser l’última jornada de la
cita, amb una cerimònia de clau-
sura que va ser el desenllaç per-
fecte per a la que va ser una festa
de l’esport i la diversitat. Durant
quatre dies, esportistes, entrena-
dors i públic van gaudir d’una ex-
periència que no oblidaran. 

Més enllà dels resultats, els Jocs
“han estat meravellosos, tothom
ha respost d’una manera ex-
 cel·lent i han de servir com a punt
de partida per a altres iniciatives”,
va reconèixer ahir Isaac Bench-
luch, director tècnic d’Special

Olympics Andorra. A més,
Benchluch va voler destacar el
gran suport que ha trobat en tot
moment per part de tots els im-
plicats: “El país, les institucions,
els voluntaris... tothom m’ha fet
sentir que estava completament

recolzat.” Per últim, però tal com
ell mateix va subratllar, molt im-
portant, cal destacar la gran
afluència de públic que han tin-
gut els Jocs: “Hem tingut una
gran resposta, ha vingut molta
gent, s’hi han vist moltes famílies
i els esportistes ho han gaudit
moltíssim.”

Pel que fa als resultats en l’àm-
bit esportiu, la delegació andor -
rana va tenir un paper destacat
amb fins a 25 medalles: l’atletis-
me, el bàdminton, una de les es-
pecialitats amb més nivell segons
Benchluch, el futbol, el bàsquet o
el judo van ser alguns dels es-
ports protagonistes dels Special
Olympics. En natació, el combi-
nat nacional no va tenir tanta sort
i va patir desqualificacions en les
rondes finals, però el que va que-
dar clar aquests dies és que el mi-
llor és qui ho intenta.

Ahir es va fer l’acte de cloenda de la que ha estat una festa de l’esport

REDACCIÓ
La Seu d’Urgell

EOLIMPISMEAANDORRA VA GUANYAR 25 MEDALLES

COMÚ ALV

Els Jocs van ser un èxit en
l’ambient, l’assistència i
l’esport, amb 25 medalles

GRANS RESULTAT



SPECIAL OLYMPICS

‘Ho hem intentat i hem guanyat’
Los Jocs de la Seu y Andorra bajan el telón de forma exitosa
La Seu d’Urgell
REDACCIÓN

El Camp Municipal de Futbol 

Emili Vicente de la Seu d’Urgell 

acogió la ceremonia de clausura 

de los Jocs Special Olympics que 

S┌ヴ;ﾐデW WゲデW gﾐ SW ゲWﾏ;ﾐ; ゲW 
han disputado en la Seu d’Urgell 

y Andorra con un notable éxito a 

todos los niveles.

Durante estos días más 1.500 

SWヮﾗヴピゲデ;ゲ SW デﾗSﾗ Wﾉ ﾏ┌ﾐSﾗ 
han demostrado que el lema de 

ﾉ; IﾗﾏヮWピIｷﾙﾐ にMillor és qui ho 

intentaに Wゲ ;ﾉｪﾗ ﾏ=ゲ ケ┌W ┌ﾐ; aヴ;-

se evidenciando que el deporte 

es una de las herramientas más 

potentes  de integración.

Al igual que en la inaugura-

ción, la ceremonia de clausura 

デ┌┗ﾗ ┌ﾐ Iﾉ;ヴﾗ ;ﾏHｷWﾐデW aWゲピ┗ﾗ 
que culminó con el apagado del 

pebetero con una bufada colec-

ƟǀĂ por parte de los centenares 

SW SWヮﾗヴピゲデ;ゲ ┞ ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;ﾐデWゲ 
que llenaron el Municipal. Des-

de ayer mismo, Special Olympics 

Catalunya ya trabaja en la organi-

zación de los próximos Jocs.
FOTO: SOC / El Municipal Emili Vicente de la Seu acogió al ceremonia de clausura del evento

FOTO: SOC / DWヮﾗヴピゲデ;ゲが a;ﾏｷﾉｷ;ヴWゲ ┞ WゲヮWIデ;SﾗヴWゲ ｴ;ﾐ Iﾗﾐ┗WヴピSﾗ WゲデW gﾐ SW ゲWﾏ;ﾐ; Wﾐ ┌ﾐ; Iｷデ; ｷﾐﾗﾉ┗ｷS;HﾉW ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ ﾏ=ゲ SW ヱくヵヰヰ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ Wﾐ ﾉﾗゲ JﾗIゲ
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 ■QUARTA CATALANA  GRUP XXI

 1 COLL DE NARGÓ

 0 BALAGUER B

Un gol de D. Ponte 
decideix l’encontre
COLL DE NARGÓ: Pontón, Mas, López, García, 
Martín, Hansen, D. Ponte, B. Ponte, Mendoza, Es-
puñes i Mejías. També Baraut, Felles, Hernández, 
Comes, Sane i López.

BALAGUER B: Cortasa, Merino, Takacs, Mestres, 
Velillas, Arsac, Guiu, Castillo, Sall, Solé i Mballo. 
També Toure i Cobo.

Gol: 1-0, min.74. D. Ponte. 

Àrbitre: Rivas Arboleda, que va expulsar B. Ponte 
de l’equip local i Castillo i Toure del visitant. Regular.

El Coll de Nargó va derrotar per la 
mínima el Balaguer B en un partit 
disputat en el qual els locals van 
ser superiors. La primera part va 
ser bastant igualada i amb poques 
ocasions de gol per a cap dels dos 
equips. A la segona meitat, el local 
D. Ponte va anotar l’únic gol del du-
el al minut 74, que va donar a la vic-
tòria al Coll de Nargó. ✑ ALBERT REIG

 2 BARBENS

 1 SANT GUIM

El Barbens venç per la 
mínima el Sant Guim
BARBENS: Lobo, Denis, Seck, Vidal, Muñoz, Chelik, 
Moya, Gallego, Ruíz, Serrano i Hovsepyan. També 
Iliass Lahmar, Cerezo i Issam Lahmar.

SANT GUIM: Diop, Segalà, Llordés, López, Balsells, 
Marsiñach, Mesas, El Baghdadi, M. Belhadi, A. Bel-
hadi i Casanovas. També Borda, Ghanoun, Navarro, 
Domínguez i Campà.

Gols: 1-0, min.37. Muñoz. 2-0, min.54. Cerezo. 2-1, 
min.55. Casanovas.

Àrbitre: Adrián Buzgar, que va expulsar el visitant 
M. Belhadi per doble amonestació. Bé.

El Barbens va guanyar el Sant Guim 
en un enfrontament amb una pri-
mera part dominada pels locals i 
una segona de més igualada. Dos 
gols de Muñoz i Cerezo van donar 
la victòria als locals per 2-1. ✑ MARC 

SOLSONA

 2 CASTELLDANS

 0 MAGRANERS

Benaisaten dóna la 
victòria al Castelldans
CASTELLDANS: Argilés, Martín, Sanuy, Hernando, 
Furtado, Gaya, Benaisaten, Seró, García, Saltó i Farré. 
També Mornea, Ludosan, Oronich i Josep Maria.

MAGRANERS: Cruz, Belhaj, Mauricio, Vaca, Gó-
mez, Andreu, Ramírez, Álvarez, Luis, Farré i Carrera. 
També Moyano, Figueras, Muñoz, Carlo, Requena, 
Merino i Peinado.

Gols: 1-0, min.41. Benaisaten. 2-0, min.70. 
Benaisaten.

Àrbitre: Rusca Muñoz. Bé.

El Castelldans va vèncer el Ma-
graners en un partit dominat per 
l’equip local, principalment al llarg 
de la primera meitat. Al minut 41,  
el local Benaisaten va anotar el pri-
mer gol de l’encontre. A la segona 
part, els visitants van intentar arri-
bar a la porteria però finalment, al 
70, Benaisaten va marcar un altre 
gol que va sentenciar l’enfronta-
ment a favor del Castelldans. ✑ RO-

GELIO SANUY

 2 LA FULIOLA

 2 EF TREMP

La Fuliola i l’EF Tremp 
firmen taules
LA FULIOLA: Utgés, Agüera, Duró, Martínez, Vila-
drich, O. Guiu, A. Guiu, El Aachoury, Pabón, Mas-
sons i Marín. També Sow, Milicic, Pires, Alcàntara 
i Martínez.

EF TREMP: Diankong, Rodrigues, Romero, Antonio, 
J. Durany, S. Durany, Marchal, Emanuel Parreira, 
Fernández, Torra i Ezequiel Parreira. També Fernán-
dez, Rocafort, Francés, Muñoz, Sánchez i Borrell.

Gols: 0-1, min.18. Emanuel Parreira. 1-1, min.43.  
Pabón. 2-1, min.46. Massons. 2-2, min.68. 
Fernández.

Àrbitre: Parra Cacho. Bé.

La Fuliola i l’EF Tremp van empatar 
2-2 en un enfrontament que va ser 
igualat i que va comptar amb un gol 
de cada equip a les dos parts. ✑ JOR-

DI PINÓS

Un jugador de l’equip visitant intenta prendre la pilota a un del local. 

CARLES MIRANDA

Ramos lidera  
el triomf del 
Pardinyes B

JAUME LLOBERA
❘ LLEIDA ❘ El Pardinyes B va der-
rotar per un resultat de 3-1 
l’Albesa en un partit dominat 
de principi a fi pels locals. Els 
visitants es van avançar en el 
marcador amb un gol de penal 
al 18, però a l’últim minut de la 
primera meitat, el Pardinyes B 
va escurçar distàncies i va acon-
seguir l’empat gràcies a una di-
ana de Moma. 

A la segona part, dos gols del 
local Ramos en menys de deu 
minuts van donar la victòria al 
Pardinyes B, que ascendeix un 
lloc a la classificació i se situa 
a la novena plaça. Per la seua 
banda, l’Albesa, que va comp-
tar amb algunes ocasions de gol 
després del descans, baixa a la 
cinquena posició. 

PARDINYES B ALBESA

3 1
González, Ait, 
Domingo, Pedescoll, 
Fargues, Moma, 
Triviño, Civico, Ramos, 
Capilla i Basto.

També Avomo, Ruíz, 
Sisawo i Hijano. 

Satorra, Bernat, 
Munteanu, Sans, 
Stefan, Bo, Saho, 
Ametlla, Palau, Farrús  
i Redondo.

També Vilaró, Jammeh, 
Rivas, Clua, Closa i 
Ortega.

Gols: 0-1, Redondo (18’), de penal. 1-1, Moma 
(44’). 2-1, Ramos (65’). 3-1, Ramos (73’).

Àrbitre: Calbeto Marzo, que va amonestar Far-
gues de l’equip local i Saho i Ametlla de l’equip 
visitant.

Incidències: Partit corresponent a la sisena jor-
nada de Quarta Catalana, disputat al municipal 
de Pardinyes. 

Classificació general Casa Fora Resultats
 EQUIP PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC

Pròxima jornada

 3 LINYOLA B

 4 TORRES DE SEGRE

Victòria visitant
LINYOLA B: Moyano, Tàsies, Pedrós, M. Mas, Mano-
le, C. Fernández, El Harrak, Mkadmi, Pérez, Garriga 
i A. Fernández. També D. Mas i Martí.

TORRES DE SEGRE: J. Alberich, A. Curcó, Martín, 
Abdoun, González, Becana, Puscasu, David, Alférez, 
Agdal i Ochoa. També N. Alberich, P. Curcó, Masgo-
ret, A. Alférez, Puigmartí i Setó.

Gols: 0-1, min.2. Abdoun. 0-2, min.23. Martín. 
1-2, min.42. Garriga. 1-3, min.56. Masgoret. 2-3, 
min.80. El Harrak. 2-4, min.86. Puigmartí. 3-4, 
min.90. Garriga.

Àrbitre: Bonastra Comes.

El Torres de Segre va derrotar el Li-
nyola B (3-4) en un duel disputat do-
minat pels visitants, que van marcar 
dos gols en cada meitat. 

1 Tremp 13 5 4 1 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 13 5 4 1 0 16 7

2 Vilanovenca 12 5 4 0 1 20 6 6 2 2 0 0 10 0 6 3 2 0 1 10 6

3 Balaguer B 12 5 4 0 1 18 6 6 2 2 0 0 12 2 6 3 2 0 1 6 4

4 Albesa 9 5 3 0 2 17 6 6 3 2 0 1 13 3 3 2 1 0 1 4 3

5 Coll Nargó 9 5 3 0 2 10 7 3 3 1 0 2 3 6 6 2 2 0 0 7 1

6 Magraners 9 5 3 0 2 8 9 6 2 2 0 0 6 0 3 3 1 0 2 2 9

7 Torres Segre 8 4 2 2 0 9 6 2 2 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 7 4

8 La Fuliola 8 5 2 2 1 13 9 4 3 1 1 1 8 7 4 2 1 1 0 5 2

9 Castelldans 7 4 2 1 1 9 8 4 2 1 1 0 2 0 3 2 1 0 1 7 8

10 Pardinyes B 7 5 2 1 2 18 9 3 3 1 0 2 6 7 4 2 1 1 0 12 2

11 Sant Guim 6 5 2 0 3 6 11 3 2 1 0 1 2 4 3 3 1 0 2 4 7

12 Albagés 4 4 1 1 2 6 6 3 2 1 0 1 5 4 1 2 0 1 1 1 2

13 Ponent 3 3 1 0 2 7 5 3 2 1 0 1 7 2 0 1 0 0 1 0 3

14 Linyola 3 4 1 0 3 8 12 3 2 1 0 1 8 6 0 2 0 0 2 0 6

15 Bell-lloc 3 4 1 0 3 10 16 3 3 1 0 2 10 7 0 1 0 0 1 0 9

16 Barbens 3 4 1 0 3 3 15 3 2 1 0 1 3 6 0 2 0 0 2 0 9

17 R. d'Ondara 0 4 0 0 4 3 17 0 3 0 0 3 3 11 0 1 0 0 1 0 6

18 Balàfia B 0 4 0 0 4 7 33 0 2 0 0 2 3 18 0 2 0 0 2 4 15

Coll Nargó - Balaguer B 1-0

Pardinyes B - Albesa 3-1

La Fuliola - Tremp 2-2

Linyola - Torres Segre 3-4

Albagés - Vilanovenca 4-2

Barbens - Sant Guim 2-1

Castelldans - Magraners 2-0

Ponent - Bell-lloc Ajornat

R. d'Ondara - Balàfia B Ajornat

Coll Nargó - Ponent
Bell-lloc - Pardinyes B
Albesa - R. d'Ondara
Balàfia B - La Fuliola

Tremp - Linyola
Torres Segre - Albagés
Vilanovenca - Barbens

Sant Guim - Castelldans
Balaguer B - Magraners

QUARTA CATALANA. JORNADA 6

z L’EF Tremp ascendeix dos posi-
cions a l’empatar amb la Fuliola 
i se situa com a líder invicte de 
la taula. El segueixen de prop el 
Vilanovenca i el Balaguer B, que 

descendeixen un lloc amb les úl-
times derrotes. El partit que havi-
en de disputar ahir l’SGM Ponent 
i el Bell-lloc es va suspendre per 
la falta de jugadors de l’equip vi-

sitant, i el del Ribera d’Ondara i el 
Balàfia B es va ajornar al dia 19 a 
petició dels visitants, que estaven 
participant en els Jocs Special 
Olympics. 

L’EF Tremp, líder invicte de la classificació

L’Albagés goleja el Vilanovenca 
amb tres dianes en 10 minuts

4 ALBAGÉS

2 VILANOVENCA

ALBAGÉS: Pijuan, Nogué, Teslarasu, Moreno, 
Álvarez, Montlleó, Mohamed, Mecemmene, 
Padureanu, Fillol i Calatayud. També Araujor, 
Sarró, Oliva i Aguilar.

VILANOVENCA: Torres, Bonjoch, Amorós, Piró, 
Bernades, Cos, Puig, Arguig, Cazorla, Felip i Vidal. 
També Queralt, Berga, Cos, Capdevila i Graus.

Gols: 1-0, min.1. Moreno. 2-0, min.6. Mont-
lleó. 3-0, min.11. Mecemmene. 3-1, min.44. 
Amorós. 3-2, min.70. Bernades. 4-2, min.79. 
Mohamed.

Àrbitre: Prats, que va expulsar el visitant 
Arguig.

JORDI LÚRIA
❘ ALBAGÉS ❘ L’Albagés va derrotar 
el Vilanovenca en un partit do-
minat per l’equip local. Els lo-
cals van obrir el marcador tan 
sols un minut després d’encetar 
l’encontre i van anotar tres gols 
en deu minuts. 

Al minut 44, el conjunt vi-
sitant va aconseguir anotar el 
primer gol. Durat els últims 
minuts de l’enfrontament, el 
Vilanovenca va marcar el se-
gon gol, seguit del quart dels 
locals, que van aconseguir la 
victòria per 4-2. 
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SPECIAL OLYMPICS JORNADA DE CLAUSURA

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els Jocs Special 
Olympics de la Seu d’Urgell i 
Andorra van viure ahir l’última 
jornada, marcada per la ceri-
mònia de cloenda i l’entrega de 
les últimes medalles, en un acte 
que va omplir el camp de futbol 
de la Seu d’Urgell. Finalitzada 
la competició, en la qual han 
pres part uns 1.500 esportistes 
de quinze països, els organit-
zadors consideren complerts 
els objectius d’aquests Jocs, la 
sensibilització de la societat, 
l’acceptació de les diferències i 
la naturalització de la discapa-
citat intel·lectual. Sergi Grimau, 
president de Special Olympics 
Catalunya, va afirmar: “Què 
és ser normal? La normalitat és 
relativa. La normalitat que a mi 
m’ha ensenyat Special Olym-
pics és no tenir prejudicis cap 
a aquells que no són com jo, és 
celebrar fins i tot les derrotes, 
és respectar les normes i tren-
car-les quan faci falta. Normal 
és ser feliç amb el que ens ha 
donat la vida.”

Ahir al migdia la flama dels 
Jocs Special Olympics es va apa-
gar i no tornarà a cremar fins 
d’aquí a quatre anys. “No obs-
tant, la flama continuarà cre-
mant dins de cada persona que 
hagi viscut els Jocs”, va afirmar 

la presidenta de la Federació 
ACELL, Marina Gómez, en un 
acte al qual també van assistir 
el president de Special Olympics 
d’Andorra, Àlex Terés; l’alcalde 
de la Seu d’Urgell, Albert Bata-
lla; el secretari d’Estat de l’Es-
port del govern d’Andorra, Jordi 
Beal i la delegada del Govern de 
la Generalitat a l’Alt Pirineu i 
Aran, Rosa Amorós. 

Els Jocs es van tancar amb 
una gran abraçada col·lectiva 
entre els assistents, mentre es 
recollia la bandera i s’apagava 
el foc. Ara toca preparar els 
següents.

Adéu als Special Olympics
La Seu d’Urgell i Andorra acomiaden la competició, en la qual han participat 1.500 esportistes al 
llarg de tres dies || Sergi Grimau reivindica “ser feliç amb el que ens ha donat la vida”

Un grup d’assistents a la cerimònia de cloenda dels Jocs Special Olympics, ahir al camp de futbol de la Seu.

Un grup d’esportistes d’Acudam.

Equip de bàsquet de la Fundació Aspros.

Equip d’Asvolcall Down Lleida.

Les autoritats en un moment de la celebració.
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SPECIAL OLYMPICS   JORNADA DE CLAUSURA

REDACCIÓN
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Los Jocs Special 
Olympics de La Seu d’Urgell y 
Andorra vivieron ayer su úl-
tima jornada, marcada por la 
ceremonia de clausura y la en-
trega de las últimas medallas, 
en un acto que llenó el campo 
de fútbol de La Seu d’Urgell. 
Finalizada la competición, en 
la que han tomado parte unos 
1.500 deportistas de 15 países, 
los organizadores consideran 
cumplidos los objetivos de es-
tos Jocs, la sensibilización de 
la sociedad, la aceptación de las 
diferencias y la naturalización 
de la discapacidad intelectual.

Sergi Grimau, presidente de 
Special Olympics Catalunya, 
afirmó: “¿Qué es ser normal? 
La normalidad es relativa. La 
normalidad que a mí me ha en-
señado Special Olympics es no 
tener prejuicios hacia aquellos 
que no son como yo, es celebrar 
incluso las derrotas, es respetar 
las normas y romperlas cuando 
haga falta. Normal es ser feliz 
con lo que nos ha dado la vida”.

Ayer al mediodía la llama 
de los Jocs Special Olympics se 
apagó y no volverá a quemar 
hasta dentro de cuatro años. 
“No obstante, la llama conti-
nuará quemando dentro de ca-
da persona que haya vivido los 

Jocs”, afirmó la presidenta de 
la Federació ACELL, Marina 
Gómez, en un acto al que tam-
bién asistieron el presidente de 
Special Olympics de Andorra, 
Àlex Terés; el alcalde de La Seu 
d’Urgell, Albert Batalla; el se-
cretario de Estado del Deporte 
del gobierno de Andorra, Jordi 
Beal y la delegada del Govern 
de la Generalitat en l’Alt Pirineu 
i Aran, Rosa Amorós. Los Jocs 
se cerraron con un gran abrazo 
colectivo entre los asistentes, 
mientras se recogía la bandera y 
se apagaba el fuego. Ahora toca 
preparar los próximos.

Adiós a los Special Olympics
La Seu d’Urgell y Andorra despiden la competición en la que han participado 1.500 deportistas a 
lo largo de tres días || Sergi Grimau reivindica “ser feliz con los que nos ha dado la vida”

Un grupo de asistentes a la ceremonia de clausura de los Jocs Special Olympics, ayer en el campo de fútbo de La Seu.

Un grupo de deportistas de Acudam

Equipo de baloncesto de la Fundació Aspros.

Equipo de Asvolcall Down Lleida.

Las autoridades en un momento de celebración.

 

 

 

 

 



http://diarideladiscapacitat.cat/la-flama-dels-jocs-special-olympics-sapaga-deixant-un-gran-petjada-entre-els-tots-els-esportistes/

Sección: Discapacitados
08/10/2018

La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga
deixant un gran petjada entre els tots els
esportistes

Europa Espanya Català

[ 7 d'octubre de 2018 ] Els diners de les entrades del partit del Nàstic contra l'Alcorcón aniran a
favor de La Muntanyeta Patrocinats

[ 7 d'octubre de 2018 ] El moviment social de la salut mental reclama més recursos per afavorir la
inclusió social i laboral del col·lectiu Destacats



http://www.balaguer.tv/gran-paper-club-esportiu-estel-als-jocs-special-olympics/

Sección: Actualidad / Última Hora - Regional
08/10/2018

Gran paper del Club Esportiu l'Estel als Jocs
Special Olympics

Europa Espanya Català

Alegria aquest dilluns al Club Esportiu l'Estel després d'obtenir un total d'11 medalles als Jocs
Special Olympics aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella. Vint-i-quatre
esportistes del club balaguerí han participat a la competició en quatre disciplines diferents:
bàsquet, petanca, natació i gimnàstica rítmica.

Després d'intensos dies de competició en que han mostrat les seves millors qualitats esportives i
han posat l'esport balaguerí en les posicions més altes, s'han endut cap a casa 5 medalles d'or, 2
de plata i 4 de bronze. La experiència però, no es mesura en medalles.

Més de 1.500 esportistes han participat en l'esdeveniment esportiu internacional més important per
les persones amb discapacitat intel·lectual que se celebren cada quatre anys i que després de 3
dècades han tingut lloc a la província de Lleida.

Informa: Anna Requena



http://www.andorradifusio.ad/programes/zona-esports/zona-esports-8-octubre-2018

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
08/10/2018

Zona esports 8 d'octubre del 2018

Europa Andorra Català

Zona Esports és el programa de Ràdio Nacional d'Andorra dedicat a l'actualitat esportiva del país.
Esportistes, equips i federacions tenen un espai reservat al 94.2 de l'FM de dilluns a divendres, de
les 20.00 a les 20.30h.

Amb Joan López , Cesc Sanjuan i David Domingo al micròfon i Toni Escu r a les vies de so. Us hi
esperem!

Zona esports 8 d'octubre del 2018

Zona esports: Francesc Solana, Isaac Benchluch, Xavi Borrego 8 d'octubre del 2018

Repassem els marcadors del cap de setmana i de seguida connectem amb el nostre primer
protagonista, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana . Amb ell comentem la
derrota de diumenge al Palau Blaugrana i l'imminent estrena a casa en l'Eurocup, dimecres contra
el Germani Brescia italià. Amb el director esportiu d'Special Olympics Andorra, Isaac Benchluch ,
fem balanç dels Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell, que van finalitzar
diumenge. I Xavi Borrego comparteix amb nosaltres l'alegria del debut del CV Encamp a la lliga de
Primera Divisió, que es va saldar amb una victoria dissabte a la pista del CN Sabadell.



http://diarideladiscapacitat.cat/els-treballs-del-xx-concurs-de-dibuix-per-a-persones-amb-discapacitat-intellectual-al-corte-ingles-cornella/

Sección: Discapacitados
08/10/2018

Els treballs del XX Concurs de Dibuix per a
persones amb discapacitat intel·lectual al Corte
Inglés Cornellà

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 8 d'octubre de 2018 ] Els treballs del XX Concurs de Dibuix per a persones amb discapacitat
intel·lectual al Corte Inglés Cornellà Cultura

[ 8 d'octubre de 2018 ] L'Escoleta MIFAS de BCR s'estrena amb victòria en un partit amistós
davant el Comkedem Esports

[ 8 d'octubre de 2018 ] Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de Botifarra 'Memorial Padrí
del Tonet' Entitats

[ 8 d'octubre de 2018 ] La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant una gran petjada
entre els esportistes Diversitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat



http://www.radiobalaguer.cat/portal/?EC130/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=20966

Sección: Actualidad / Última Hora
08/10/2018

El Club Esportiu l'Estel ha sortit aquest matí des
de l'estació d'autobusos en direcció a Andorra per
participar als Jocs Special Olympics que se
celebren a La Seu d'Urgell i Andorra la Vella

Europa Espanya Català

informatiu 05-10-2018 El teu navegador és antic i no suporta html5.

L'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha reiterat avui en el programa "Actaulitat plural"
d'aquesta emissora que si l'oposició creu que el govern s'ha saltat la llei de la manera que ha
aprovat el pressupost vagin als tribunals. Així mateix, Jordi Ignasi Vidal, que assegura que li ha
sobtat l'anunci aquesta setmana d'una moció de censura per part del PSC, diu que aquesta no
tindria cap sentit i en relació a això ha tornat a apel.lar a les diferències ideològiques entre el
PDeCAT i el PSC.

Els alcaldes de la Noguera han demanat explicacions a Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC) pel retard en la implantació del nou servei de recollida d'escombraries a tota la comarca.

Avui es fa a Vila-Seca l'entrega de les Flors d'Honor als municipis que formen part de la Xarxa de
Viles Florides de Catalunya.

Josep M. Pou, Emma Vilarasau, Joel Joan, Joan Pera, Dàmaris Gelabert o Quim Masferrer, noms
de la nova temporada del Teatre de Balaguer. El primer dels espectacles de la nova temporada
arribarà a finals d'octubre, concretament el diumenge 28 d'octubre a les 19 h, amb la representació
de l'obra MOBY DICK, amb JOSEP M. POU com a cap de cartell,

Aquest migdia s'ha presentat el 9è Concurs internacional de cant líric "Germans Pla, Ciutat de
Balaguer". El concurs tindrà lloc a Balaguer dels dies 3 i 4 de novembre de 2018, al Teatre
Municipal de Balaguer

Aquest any 2018 es commemora el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo i és
per aquest motiu que el Teatre Municipal de Balaguer oferirà aquest diumenge dia 7 la
representació de la peça HOMES I NO, una de les creacions dramatúrgiques del prolífic literat de
l'Aranyó.

Albesa serà l'escenari demà dissabte de la 13ª Comarkalada. La trobada pretén fomentar la
implicació del jovent del poble amfitrió en l'organització de les activitats de la festa però també
potenciar l'equilibri territorial, la cohesió social i la relació entre els joves

Balaguer acollirà demà dissabte la XXII ( 22a ) Trobada Provincial de Voluntariat de Creu Roja
Lleida.

Montgai Màgic celebra 10 anys. El certamen tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre i comptarà amb la
participació de mig centenar de mags. Destaquen les actuacions dels premiats Brando i Silvana,
Pere Rafart i Mag Albert

Ahir dijous va tenir lloc a Andorra la cerimònia d'inauguració dels Jocs Special Olympics que es
diputaran fins diumenge i en els que participen esportistes del Club Estel Balaguer.
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Com han viscut els voluntaris els Special
Olympics?

Europa Espanya Català

Lluís Grau ha estat un dels més de 600 voluntaris que han format part dels Special Olympics,
l'esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual. En total,
1.500 esportistes de quinze països diferents han omplert la Seu d'Urgell i Andorra d'esport i
superació. El Lluís és la llum 831 del "Mapa d'amics" i ens explica com ha viscut aquests dies.
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Jornada de gran expectació en els Jocs Specials
Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Sergi Cano

Matinal intensa de competicions en els Jocs Special Olympics que comparteixen la Seu d'Urgell i
Andorra la Vella. El bàdminton, la gimnàstica i la natació tenen protagonisme avui al Centre
esportiu dels Serradells.

La remodelada piscina dels Serradells ha aplegat prop de dos-cents nedadors en una jornada de
matí en què les grades han presentat un gran aspecte. Els participants han comptat en tot moment
amb el suport del públic, entregat als nedadors.

L'equip d'Andorra sortia amb vuit participants i no han faltat les medalles, tot i que en aquests Jocs
tothom rep la seva recompensa. El més important és sortir a competir.L'Oriol, el Marc, el Manel o
la Coraima s'han penjat les medalles al coll. I a casa, davant familiars i amics, l'alegria era evident.

A la tarda la competició es reprendrà a la piscina després d'una exhibició de sincronitzada. El
bàdminton i la gimnàstica també seran protagonistes durant tota la jornada als Serradells. Com a
la resta d'instal·lacions que acullen aquest Jocs Special Olympics , que reuneixen uns 1.500
participants.

Informa: Sergi Cano

Imatge: Enric Fernández

Special Olympics
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Adéu als Special Olympics

Europa Espanya Català

Els Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra van viure ahir l'última jornada, marcada per
la cerimònia de cloenda i l'entrega de les últimes medalles, en un acte que va omplir el camp de
futbol de la Seu d'Urgell. Finalitzada la competició, en la qual han pres part uns 1.500 esportistes
de quinze països, els organitzadors consideren complerts els objectius d'aquests Jocs, la
sensibilització de la societat, l'acceptació de les diferències i la naturalització de la discapacitat
intel·lectual.

Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya, va afirmar: "Què és ser normal? La
normalitat és relativa. La normalitat que a mi m'ha ensenyat Special Olympics és no tenir prejudicis
cap a aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes, és respectar les normes i
trencar-les quan faci falta. Normal és ser feliç amb el que ens ha donat la vida."

Ahir al migdia la flama dels Jocs Special Olympics es va apagar i no tornarà a cremar fins d'aquí a
quatre anys. "No obstant, la flama continuarà cremant dins de cada persona que hagi viscut els
Jocs", va afirmar la presidenta de la Federació ACELL, Marina Gómez, en un acte al qual també
van assistir el president de Special Olympics d'Andorra, Àlex Terés; l'alcalde de la Seu d'Urgell,
Albert Batalla; el secretari d'Estat de l'Esport del govern d'Andorra, Jordi Beal i la delegada del
Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

Els Jocs es van tancar amb una gran abraçada col·lectiva entre els assistents, mentre es recollia la
bandera i s'apagava el foc. Ara toca preparar els següents.
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Taurus patrocina los Juegos Special Olympics
celebrados en La Seu d'Ugell y Andorra

Europa Espanya Espanyol

Grupo Taurus ha patrocinado los Juegos Special Olympics que se han celebrado del 4 al 7 de
octubre en La Seu d'Ugell y Andorra.

Más de 1.600 deportistas de 14 categorías distintas se han dado cita en los Pirineos bajo el lema "
El mejor es quien lo intenta ", un mensaje de autosuperación y mejora constante basado en el
esfuerzo, que siempre conlleva al éxito personal, y que desde Grupo Taurus se comparte al 100%.

El recorrido de la antorcha de los Juegos Special Olympics se inició en Barcelona el pasado j 20
de septiembre para dirigirse hacia La Seu d'Urgell, donde llegó el 3 de octubre y a Andorra La
Vella el 4 de octubre, dando inicio a la fiesta inaugural de los Juegos.

De los 1.500 deportistas participantes, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya, 93 del resto
de España, 52 de Andorra y 114 deportistas de delegaciones de 13 países, como Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.
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Taurus patrocina los Special Olympics de La Seu
d'Urgell y Andorra 2018

Europa Espanya Espanyol

Grupo Taurus patrocina los Juegos Special Olympics que se celebran estos días en La Seu
d'Ugell y Andorra.

08.10.2018. Del 4 al 7 de octubre, más de 1.600 deportistas de 14 categorías distintas se dan cita
en los Pirineos bajo el lema El mejor es quien lo intenta, un mensaje de autosuperación y mejora
constante basado en el esfuerzo, que siempre conlleva al éxito personal, y que desde Grupo
Taurus , patrocinador de esta edición de los Juegos Special Olympics en La Seu d'Urgell y
Andorra 2018 , se comparte al 100%.

Recorrido de la antorcha olímpica a su paso por La Seu d'Urgell, en el que dos trabajadores de
Taurus acompañan a la atleta Aurora durante su relevo.

Antorcha olímpica

El recorrido de la antorcha de los Juegos Special Olympics se inició en Barcelona el pasado
jueves 20 de septiembre para dirigirse hacia La Seu d'Urgell, adonde llegó el día 3 de octubre, y
arribar finalmente a Andorra La Vella el 4 de octubre, dando inicio a la fiesta inaugural.

De los 1.500 deportistas participantes, 1.239 proceden de delegaciones de Catalunya, 93 del resto
de España, 52 de Andorra y 114 de delegaciones de 13 países, como Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal y Alemania, entre otros.

*Para más información: www.taurus-home.com
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La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga
deixant una gran petjada entre els esportistes

Europa Espanya Català

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat
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Zona esports: Francesc Solana, Isaac Benchluch,
Xavi Borrego 8 d'octubre del 2018

Europa Andorra Català

Repassem els marcadors del cap de setmana i de seguida connectem amb el nostre primer
protagonista, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana . Amb ell comentem la
derrota de diumenge al Palau Blaugrana i l'imminent estrena a casa en l'Eurocup, dimecres contra
el Germani Brescia italià. Amb el director esportiu d'Special Olympics Andorra, Isaac Benchluch ,
fem balanç dels Jocs Special Olympics d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell, que van finalitzar
diumenge. I Xavi Borrego comparteix amb nosaltres l'alegria del debut del CV Encamp a la lliga de
Primera Divisió, que es va saldar amb una victoria dissabte a la pista del CN Sabadell.

www.andorradifusio.ad
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Els Jocs serviran per impulsar més competicions

Europa Andorra Català

La bandera andorrana, present a la cerimònia de cloenda a la Seu d'Urgell. | Comú d\'Andorra la
Vella / Tony Lara El pas dels Jocs Special Olympics pel país és un element que ha servit per donar
visibilitat i agafar impuls de cara al futur. En aquests sentit des d'Special Olympics Andorra es
treballa per organitzar competicions en diferents esports i donar continuïtat al projecte que
desenvolupa.

Els Jocs van concloure al Camp Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell en una cerimònia de
cloenda que posava punt i final a l'esdeveniment, amb una bufada col·lectiva per apagar la flama
que es va encendre dijous passat. La valoració que se'n fa és més que positiva, ja que «s'han
organitzat de la millor manera possible i amb una qualitat màxima», assenyalava Jordi Romea,
director de l'esdeveniment. Isaac Benchluch, director tècnic d'Special Olympics Andorra,
destacava que amb la presència dels Jocs «hem fet un pas endavant molt important, que ens ha
permès guanyar moltíssima visibilitat. Abans erem coneguts però no per tothom, i a partir d'ara
crec que tota la població sap qui som». Hi ha ganes de fer coses i «tenim moltes expectatives
d'organitzar tornejos al país» en diferents esports, com el que realitzaran al maig de l'any vinent
conjuntament amb la Federació Andorrana de Futbol.

Medalles Els representants andorrans van sumar un total de 26 medalles, nou d'elles or, vuit de
plata, i nou més de bronze. L'esdeveniment «a nivell d'organització ha estat molt bé en tot, i quan
als nostres resultats ha anat bé, perquè esperàvem una mica més en natació i bàsquet». A més
d'aquestes disciplines també van pujar al podi en futbol, judo, petanca, bàdminton i atletisme.
Benchluch agraeix que en tot moment «els esportistes s'han sentit molt estimats, perquè sempre
els animaven i aplaudien», i a l'hora de competir «els he vist més motivats que mai. Una cosa és
representar el país a fora i una altra fer-ho a Andorra, i els nervis es notaven. Hem tingut la sort
que tothom s'ha involucrat molt i ha estat una ajuda». En aquest sentit fa un incís especial per als
voluntaris, als quals «se'ls ha d'estar molt agraïts perquè ens ho han donat tot. Han demostrat ser
unes persones excel·lents que realitzen una feina espectacular».

Benchluch: «Hem fet un pas endavant molt important, que ens ha permès guanyar moltíssima
visibilitat» Un cop passats aquests Jocs, les competicions segueixen per als membres dels Special
Olympics. No s'aturen i continuen entrenant per continuar competint, perquè per davant tenen
reptes importants. Un d'ells seran els Campionats del Món d'Abu Dhabi, que se celebraran al març
del 2019. I dins de quatre anys tornaran als Jocs Special Olympics. En tots els esdeveniments on
hi prenen part «són molt competitius i aniran a guanyar medalles».
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L'Escoleta MIFAS de BCR s'estrena amb victòria
en un partit amistós davant el Comkedem

Europa Espanya Català

[ 8 d'octubre de 2018 ] L'Escoleta MIFAS de BCR s'estrena amb victòria en un partit amistós
davant el Comkedem Esports

[ 8 d'octubre de 2018 ] Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de Botifarra 'Memorial Padrí
del Tonet' Entitats

[ 8 d'octubre de 2018 ] La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant una gran petjada
entre els esportistes Diversitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] Els diners de les entrades del partit del Nàstic contra l'Alcorcón aniran a
favor de La Muntanyeta Patrocinats
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Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de
Botifarra 'Memorial Padrí del Tonet'

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 8 d'octubre de 2018 ] Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de Botifarra 'Memorial Padrí
del Tonet' Entitats

[ 8 d'octubre de 2018 ] La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant una gran petjada
entre els esportistes Diversitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] La campanya 'El Millor és qui ho intenta' dels Jocs Special reuneix a
famosos compromesos amb l'esport inclusiu Discapacitat

[ 7 d'octubre de 2018 ] Els diners de les entrades del partit del Nàstic contra l'Alcorcón aniran a
favor de La Muntanyeta Patrocinats

[ 7 d'octubre de 2018 ] El moviment social de la salut mental reclama més recursos per afavorir la
inclusió social i laboral del col·lectiu Destacats
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25 participants a la 8a Trobada de Capacitats del
Pla de l'Estany

Europa Espanya Català
Autor: Míriam Martín

25 persones amb discapacitat física i/o intel·lectual del Pla de l'Estany han participat a la 8a
trobada Capacitats que organitza el Consell Esportiu del Pla de l'Estany.

Aquest diumenge, el parc i el pavelló de la Draga han acollit aquesta activitat que se celebra des
de fa sis anys a la comarca. Als inicis es feia més d'una trobada a l'any, però en les darreres
edicions s'ha deixat en una vegada per curs. Durant aquestes activitats els participants han de
passar per diferents estacions en les que practiquen un esport diferent.

La Trobada de Capacitats ofereix fins a tres nivells de dificultat que s'adapten a la situació i el grau
d'autonomia de cada participant. Normalment, a cada trobada participen entre 15 i 30 persones i, a
vegades, també hi ha participants d'altres comarques. Aquest any, però, al coincidir amb els
Special Olympics que es van fer a la Seu d'Urgell, només hi ha hagut participants del Pla de
l'Estany.

L'activitat es va fer diumenge 7 d'octubre de les deu del matí fins a dos quarts d'una del migdia.
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La Fundació MAP torna amb un sac de medalles
dels Special Olympics

Europa Espanya Català

La delegació del MAP va portar 33 esportistes als jocs celebrats a Andorra La Vella i a La Seu
d'Urgell del 4 al 7 d'octubre Diuen que guanyar una medalla als Jocs Olmpics s el mxim honor a qu
pot optar un esportista a nivell professional al llarg de la seva vida. s igual de quin color sigui; tot i
que evidentment, les d'or sn les ms preuades. Per les persones que tenen algun tipus de
discapacitat, els Special Olympics sn l'equivalent als Jocs Olmpics, per la illusi per aconseguir el
triomf i el mrit, sense cap mena de dubte, s molt ms gran. Enguany, els jocs Special Olympics
Catalunya s'han celebrat aquest passat cap de setmana -del 4 al 7 d'octubre-, a Andorra La Vella i
La Seu d'Urgell, i la delegaci de la Fundaci MAP de Ripoll n'ha estat una dels seus protagonistes.

El MAP hi ha aportat 33 esportistes dels ms de 1.500 que hi han pres part -de 13 pasos diferents-.
Els esportistes de la Fundaci MAP han tornat amb un sac de medalles i amb una motxilla plena de
bones experincies. L'equip ripolls ha competit en tres disciplines diferents i, en totes elles, ha brillat
amb llum prpia. En futbol sala, el MAP Blanc s'ha penjat la medalla d'or en la seva categoria;
mentre que el MAP Negre s'ha endut la medalla de plata en una altra categoria. Pel qu fa a la
petanca, les tres tripletes participants han aconseguit un metall. El MAP Balandrau, la d'or; el MAP
Canig, la de bronze; i el MAP Taga s'ha quedat a les portes del podi amb un quart lloc.

Pel qu fa a la nataci, els tres atletes del MAP han aconseguit una medalla d'or, una de plata i
quatre medalles de participaci. Aquest dilluns, tots els guardonats han ensenyat les medalles als
seus companys i han coincidit a destacar el ''bon ambient i les amistats'' que havien fet durant
aquests quatre dies d'esports i valors.

La Fundaci MAP s'ha endut medalles en futbol sala, petanca i nataci Foto: Isaac Muntadas
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Especials

Europa Andorra Català

No tinc instal·lat el gen de la competitivitat esportiva. El dia que el col·locaven estava malalt i
després ja ningú no se'n va ocupar. És una llàstima, ja ho sé, perquè aquesta tara congènita
m'impedeix de vibrar amb els grans esdeveniments col·lectius. Els Jocs Olímpics no em fan ni fred
ni calor, els dels petits estats pse, els campionats mundials (de la disciplina que sigui) em
provoquen una mandra sideral. Només la botifarra i el Barça, i per herència paterna, són capaços
de despertar alguna cosa que s'assembla remotament a una passió (i cada vegada menys). Dit
això, no cometré el pecat d'hipocresia farisaica per dir que he seguit amb atenció els Special
Olympics. Ni m'he mirat la cerimònia inaugural ni he anat a cap de les proves que s'han celebrat
aquest cap de setmana. És així i estic disposat a rebre (i complir) la penitència que se m'imposi.
En el meu descàrrec he de dir que m'està molt bé que els hagin organitzat, que tinguin també un
format transfronterer i que, sobretot, tothom que hi ha participat esportistes, famílies, voluntaris,
etcètera n'estigui tan satisfet, com és fàcil de veure; perquè la filantropia i les bones intencions
sempre generen bon rotllo. No és habitual que una iniciativa aixequi tant d'entusiasme i consensos
generals: sempre hi ha qui hi trobarà pèls en tot. Com deia l'Yvan Lara l'altre dia en aquestes
mateixes pàgines, tot el que s'inverteix en esports i en cultura té un rendiment extraordinari. És
així, certament, i les rotondes i els túnels mai no seran capaços d'evitar que una societat
sucumbeixi en el tedi i en la tristor.

Etiquetes

Albert Villaró

La seca, la meca i...
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Éxito de la Fundación Mallorca Integra

Europa Espanya Espanyol

La Fundación Mallorca Integra, en representación de les Illes Balears, se proclamó campeona
dentro de su categoría de Fútbol sala en los Juegos Special Olympics 2018 en La Seu
d'Urgell-Andorra la Vella disputados del 4 al 7 de Octubre y que contó con más de 1.500
participantes de todo el mundo.



PSICÒLEG I ESCRIPTOR

Omar el-Bachiri

rogas y adicciones’.
Un llibre amb un tí-
tol bastant concret.
Fa dos anys vaig co-

mençar un postgrau en addic-
cions i medicaments i vaig deci-
dir fer aquest llibre. Són històries
reals de gent addicta d’Andorra,
però sobretot d’Espanya i França.
I hi ha conclusions com que gent
que ha acabat enganxada a l’he-
roïna va començar amb medica-
ments amb opiacis.

Sembla increïble.
Hi ha molta gent que va al metge
dient que no es troba bé i li diuen
que té depressió o angoixa. I no
és depressió o angoixa, és tristor.
Però la mediquen. I el problema
és que ansiolítics, somnífers o
calmants són molt addictius.

S’han de prendre com a molt un
trimestre i si al trimestre estàs
igual ho hauries de deixar estar. I
també passa que la gent quan té
un problema emocional no va a
un psicòleg o a un psiquiatre, si-
nó que va al metge de capçalera.
Et donen antidepressius i t’aca-
bes automedicant i enganxant.  

Però arribarà un moment que el
metge no li’n receptarà?
I és quan te’n vas al mercat negre
a buscar pastilles o fins i tot a
l’heroïna, que és més barata.

I què s’ha de fer quan es té un
problema a emocional?
A la vida es prenen decisions, no
medicaments. Has de passar el
dol, que són uns sis mesos. Estic a
favor de l’ús dels medicaments,
són fantàstics, però el problema és
que com que funcionen, n’abuses.
De l’ús de medicaments vas a l’a-
bús i després a l’addició. 

Només parla de medicaments?
Parlo de drogues legals (medica-
ments, alcohol i tabac), il·legals

(opiacis, cànnabis i cocaïna) i de
l’addicció al joc o al sexe. I diferen-
cio entre l’ús, aquí pot entrar algu-
na droga, el joc o el sexe, perquè
m’agrada i de manera puntual, pe-
rò també de l’abús. Quan la teva vi-
da depèn només de donar respos-
ta a aquesta addicció.

I com s’acaba de l’ús a l’abús?
Una de les causes és quan tens
molt de temps lliure. Ni estudies
ni treballes. O quan tens molta
feina i necessites alguna cosa per
desconnectar. O quan no saps
gestionar el teu temps d’oci. Has
de saber i ser conscient quan el
teu ús passa a ser un abús.

Hi ha persones més predisposa-
des a convertir-se en addictes?
Sí. Hi ha factors genètics, però
també hi ha factors familiars i de la
gent amb qui et mous. I Andorra té
un greu problema. Els pares no te-
nen temps lliure i no poden conci-
liar amb la família. Això comporta
que ells es facin addictes i que els
fills estiguin molt de temps sols. I a
més a casa tenen un accés fàcil a
alcohol i medicaments.

S’educa prou els joves?
No, ni a l’escola ni a la família. Tu
no pots fumar i beure i dir-li al teu
fill que no ho faci. Gairebé tot hom
de jove ha experimentat amb l’al-
cohol i les drogues. S’ha de parlar
amb els fills, és un tema que en-
cara és molt tabú.

D

De l’ús de medicaments vas
a l’abús i després a l’addicció

>> El seu tercer llibre es titula ‘Droga y adicciones’, una de les xacres de la societat actual
40 anys. El psicòleg i escriptor encampadà presentarà demà (biblioteca comunal d’Encamp, 20.30

hores) el seu tercer llibre, una guia per ser conscients dels efectes de les addiccions. 
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G. C.

No tinc instal·lat el gen de la com-
petitivitat esportiva. El dia que el
col·locaven estava malalt i després
ja ningú no se’n va ocupar. És una
llàstima, ja ho sé, perquè aquesta
tara congènita m’impedeix de vi-
brar amb els grans esdeveniments
col·lectius. Els Jocs Olímpics no

em fan ni fred ni calor, els dels pe-
tits estats pse, els campionats
mundials (de la disciplina que si-
gui) em provoquen una mandra si-
deral. Només la botifarra i el Barça,
i per herència paterna, són capa-
ços de despertar alguna cosa que
s’assembla remotament a una pas-
sió (i cada vegada menys). Dit això,
no cometré el pecat d’hipocresia
farisaica per dir que he seguit amb
atenció els Special Olympics. Ni
m’he mirat la cerimònia inaugural

ni he anat a cap de les proves que
s’han celebrat aquest cap de set-
mana. És així i estic disposat a re-
bre (i complir) la penitència que se
m’imposi. En el meu descàrrec he
de dir que m’està molt bé que els
hagin organitzat, que tinguin tam-
bé un format transfronterer i que,
sobretot, tothom que hi ha partici-
pat –esportistes, famílies, volunta-
ris, etcètera– n’estigui tan satisfet,
com és fàcil de veure; perquè la fi-
lantropia i les bones intencions

sempre generen bon rotllo. No és
habitual que una iniciativa aixequi
tant d’entusiasme i consensos ge-
nerals: sempre hi ha qui hi trobarà
pèls en tot. Com deia l’Yvan Lara
l’altre dia en aquestes mateixes pà-
gines, tot el que s’inverteix en es-
ports i en cultura té un rendiment
extraordinari. És així, certament, i
les rotondes i els túnels mai no se-
ran capaços d’evitar que una socie-
tat sucumbeixi en el tedi i en la
tristor.

LA SECA,
LA MECA I...

Especials
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Finalitzen els Jocs Special Olympics La Seu
d'Urgell-Andorra la Vella 2018

Europa Espanya Català

Un dels trets més significatius d'aquesta competició és que els 1.500 esportistes s'enduran a casa,
com a mínim, una medalla. Un altre dels elements importants és que s'ha contribuït a augmentar la
sensibilització de la societat, l'acceptació de les diferències i la naturalització de la discapacitat
intel·lectual.

La Seu d'Urgell i Andorra la Vella, les dues seus dels Special Olympics 2018, han estat testimoni
d'aquesta "normalitat" que defensava el president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau.
Durant aquests quatre dies els carrers de les ciutats han estat tenyits pels colors dels equipatges
de les més d'una vintena de delegacions dels 15 països diferents que han participat en
l'esdeveniment. Una de les eines que ha ajudat a apropar l'esdeveniment als ciutadans ha estat el
village, unes instal·lacions que s'han muntat a les dues seus per oferir espectacles, actuacions,
festes, tallers i activitats, i per compartir moments amb els esportistes.

Aquest migdia la flama dels Jocs Special s'ha apagat i no tornarà a cremar fins d'aquí quatre anys.
En un camp de futbol ple, la presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb
discapacitat intel·lectual (ACELL), Marina Gómez, i els presidents d'Special Olympics Catalunya i
Andorra, Sergi Grimau i Àlex Terés, respectivament, han posat el focus en les petites històries que
cadascú ha viscut durant aquests Jocs i han animat tothom a explicar i difondre l'experiència i la
petjada dels Special Olympics 2018.

L'acte de cloenda, que també ha comptat amb la presència del secretari d'Estat d'Esports
d'Andorra, Jordi Beal, i la delegada del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa
Amorós, s'ha tancat amb una gran abraçada col·lectiva mentre es plegava la bandera i s'apagava
el foc.
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BASKETBALL 3 LIGA ENDESA

T
ight match until the end 
that finished in favour of 
FC Barcelona Lassa (67-63). 
BC MoraBanc Andorra loses 

the status of unbeaten, although the 
outcome could have been different. 
Ennis misses a quick shot at the last 
moment. Ibon Navarro’s team com-
peted until the last minute, recove-
ring in the third quarter when it was 
at its worse. The low percentage in 
shots remains a pending issue.

MoraBanc started by being ahead 
in the scoreboard. Three free throws 
made by Jelinek scored a 0-9 in favour 
of the Andorrans, which Oriola broke 
and Tomic followed. Both teams lost a 
lot of passes and Colom debuted this 
season in the Liga Endesa in the last 
minute. A three pointer made by Luz 
led to the end of the quarter 13-17. Mo-

MoraBanc does 
not take the 
opportunity to 
win at the Palau
Ennis hurries with the shot and misses what 
should have been the last play of the match

EL PERIÒDIC 
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ACB PHOTO / V. SALGADO

33 Ennis misses Andorra’s last shot in front of Kuric’s defence.

Banc losing by two, Albicy, Whitting-
ton and Jelinek missed three pointers. 
Then, Whittington with a light touch 
tied the game to 61 with less than two 
minutes to end. Singleton once again 
gave his team a three point lead. Shur-
na scored two points and Albicy failed 
a three point shot to be ahead.

FC Barelona was two up thanks 
to a free throw of Tomic with 19 se-
conds left. Navarro asked for a time-
out and the last play would be for An-
dorra to win, or at least, tie the match. 
However, Ennis, with 10 seconds left 
to decide the game, did not want to 
waste time and tried to make a lay-up 
defended by Kuric, with no joy. The 
rebound was for Claver, who assisted 
Ribas to score again. Andorra missed 
a great opportunity. MoraBanc adds 
the first defeat at the ACB, in a duel 
where more three point shots (32) we-
re made than two pointers (27). H

raBanc already had scored four three 
pointers, the same amount it had ac-
hieved two days earlier in Badalona 
throughout the entire game.

At the beginning of the second 
quarter Barça scored a 9-0. MoraBanc 
lost the ball too easily. A lay-up by Vi-
tali allowed to break the local luck, 
beginning then the visitors to score a 
0-7 in which Ennis and Whittington 
also participated. The confrontation 
gained in pace, and it was an exchan-
ge of baskets, both two pointers and 
three pointers. However, the last fi-
ve points were from the free throw li-
ne, with Tomic, Stevic, Jelinek, Albicy 
and Seraphin scoring only one of the 
two shots they had. At half-time, Bar-
ça’s advantage was minimal (33-32).

RIBAS, PROTAGONIST / The resuming of 
the game was unfortunate for Mora-
Banc, because it was in front of a gre-
at Ribas, who moved his team and ma-
de two consecutive three-point shots. 
The players from Barlecona put a ma-
ximum difference of +11 points (48-
37). But as it happened against Joven-
tut, Whittington came out to rescue 

his team, scoring nine points until 
the end of the third quarter. The last 
10 minutes would begin 55-50.

This time, the Andorrans started 
scoring, with a free throw by Ennis 
and a three pointer by Albicy. But Mo-
raBanc did not know how to get ahead 
in the scoreboard. It had up to three 
attacks to achieve it, but without suc-
cess. On the other hand, it took Barça 
almost five minutes to score, with a th-
ree point shot by Singleton. The deci-
sive moments arrived and with Mora-

Third consecutive 
victory for VPC

Esteve and Vila win 
the Sportful Cup

RUGBY 3 VPC is on a roll and has 
won some matches away. The 
team dominated the game 
against the Fleury Salles Cour-
san for 13-16, which means the 
third consecutive win in this 
first section of the season. The 
locals got ahead with a try, but 
Jinashvili’s two punishment 
plays made the score change in 
favour of the Andorran team. 
At half-time the match score 
was 5-6. At the resuming of the 
game Mtchdlidze Dam achieved 
a try transformed by Jinashvili, 
and the Georgian kicker would 
score again with a free kick. The 
Andorrans showed themselves 
solid in defence to assure the 
victory and the locals only could 
approach with two more plays.

SKI ON WHEELS 3 Double victory 
for Andorra at the Sportful Cup 
held in Italy, which was attend-
ed by most of the World Cup 
teams of cross-country skiing. 
The distance of the race in which 
both Andorrans won was 9.5 kil-
ometres. Irineu Esteve achieved 
the first position in senior cate-
gory with a time of 31.28 min-
utes. The Italian Francesco de 
Fabiani was second at 54 sec-
onds and third was his compa-
triot Stefano Gardener at 57. 
Carola Vila won in junior cate-
gory with a time of 43.10, follow 
by the transalpines Martina di 
Centa at 2.02 minutes and Ales-
sia de Zolt Ponte at 2.54.

FC Andorra loses by 
4-0 to Montañesa
FOOTBALL 3 The Andorrans contin-
ue to make defensive mistakes, 
and victories are escaping. In Bar-
celona this is their second consec-
utive defeat. The goals were made 
by Murillo (25’) in a foul shot, 
Ruiz (65’), Areitio (86’) and Maldo-
nado (89’). «Bad mistakes are pe-
nalizing us too much this season. 
We have to improve our defence. 
We have a good team and enough 
quality to be higher in the clas-
sification table», said Josep Joan 
Linares, who was managing the 
Andorran team for the match.

Sant Julià ties and 
continues leading
FOOTBALL 3 The Lliga Multisegur 
Assegurances continues with the 
same leader after UE Sant Julià, 
tied with the defending champi-
on, Vallbanc FC Santa Coloma. 
The match finished 1 to 1. Teixei-
ra scored the first goal at minute 
40 and Blanca tied at minute 
61. The Lauredians finished the 
game with nine players after the 
expulsions of Vinasco and Agui-
lar. On the part of Vallbanc, Re-
bés did not finish the match ei-
ther. Sant Julià is the only lead-
er, one point above Inter Club 
Escaldes, who also tied his game 
against UE Santa Coloma 1-1.

briefs

Cardelús makes in Thailand 
his best performance

MOTORSPORTS 3 MOTORCYCLE

The Grand Prix of Thailand was pre-
miered at the World Cup and in its 
first appearance outside of Europe, 
Xavi Cardelús achieved his best re-
sult in the Moto2 championship, fi-
nishing in 22nd position and noti-
cing an evolution.

After completing a good start, he 
placed himself in 19th place. He then 
overtook a place which he held du-
ring the first seven laps. In the last thi-
rd of the race he made some mista-
kes, finally ranking 22nd. «I’m rea-
lly happy about how the race went 
because I fought, I worked hard and 
my performance was pretty good. I 
was 18th throughout the first part 
of the race, very close to the points 
and I did it comfortably, without ha-
ving the feeling of going 
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pected and I made some mistakes 
that made me give up three positi-
ons, but however, I think that I ma-
de a clear step forward in this Grand 
Prix and I have kept the evolution 
and growth of the rest of the season 
at the World Championship». The 
winner of the race was Francesco 
Bagnaia, leader of the competition, 
who added his seventh victory this 
season. The second place on the po-
dium was for Luca Marini and the 
third, Miguel Oliveira.

After this Asian race, the Andor-
ran will compete again at the Moto2 
European Championship. He will 
do it Sunday at the Circuit d’Alba-
cete. Next, he will change continent 
to return to the World Cup and take 
part in the tests in Japan, Australia 
and Malaysia. H

beyond the limits», said 
Cardelús. «It has been no-
ted that it was a new cir-
cuit for everyone».

In the final stretch of 
the race «the heat and ti-
redness caused by the 
many races that I am ac-
cumulating due to the 
fact that I run in two 
championships have af-
fected me more than I ex-

CARDELÚS RACING TEAM

33 Cardelús, at the race in Thailand.

COMÚ OF ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

The Special Olympics celebrated last 
week have served to give visibility and 
take momentum for the future. In 
this sense, Special Olympics Andorra 
is working to organize competitions 
in different sports and give continuity 
to the project that it develops.

The Games concluded at the Mu-
nicipal Camp Emili Vicente in la Seu 
d’Urgell in a closing ceremony that 
put an end to the event, with a col-
lective blow to extinguish the flame 

that was lit last Thursday. The valua-
tion done is more than positive, since 
«they have been organized in the best 
possible way and with a maximum 
quality», said Jordi Romea, director of 
the event. Isaac Benchluch, technical 
director of Special Olympics Andorra, 
emphasized that with the presence of 
the Games «we have made a very im-
portant step forward, which has al-
lowed us to gain a lot of visibility. We 
have a lot of expectations of organiz-
ing tournaments in the country» in 
different sports, said Benchluch. H
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SPORTS CENTRE 3 SPECIAL OLYMPICS

33 The Andorran flag, at the closing ceremony in la Seu d’Urgell.

The Games will serve to 
drive more competitions
The Andorran organization works to organize
tournaments in all disciplines in the country

FCB BARCELONA 67
MORABANC 63

The Andorrans lose by 
eleven in the third quarter, 
but they are able to turn 
around the scoreboard 
to have winning options
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Special Olympics: delegação portuguesa acolhida
em Andorra por compatriotas

Europa Luxemburg Portuguès

A delegação portuguesa que participou nos Special Olympics conquistou a medalha de ouro nas
modalidades de futebol de 5 e petanca nos passados jogos realizados conjuntamente entre
Andorra la Vella, no Principado de Andorra, e em La Seu d'Urgell, em Espanha.

Os jogos Special Olympics Andorra-La Seu d'Urgell terminaram no domingo com a cerimónia de
encerramento na presença dos desportistas, voluntários, autoridades e família Special Olympics.
Os jogos da inclusão contaram nesta edição com a participação de Portugal nas modalidades de
petanca e futebol de 5.

A delegação portuguesa era formada por três desportistas (João, Rafael e Paulo) na modalidade
de petanca e onze desportistas (Samuel, Nuno, Ricardo, Simão, Gonçalo, Steve, Paulo, José e
João) em futebol.

No que diz respeito às atividades extradesportivas, a delegação lusa passeou pela capital do
Principado de Andorra e na noite de sexta-feira foi recebida na Sede do Grupo de Folclore 'Casa
de Portugal' que organizou uma receção aos campeões lusitanos.

Desde a chegada a Andorra até à cerimónia de encerramento, a delegação portuguesa esteve em
todo o momento acompanhada pelos voluntários portugueses dos jogos Vania Magalhães, Diego
Queiruga e José Luis Carvalho que enalteceram a "competitividade, humildade e empatia da
delegação portuguesa nestes jogos".
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 LA FUNDACIÓN Mallorca Integra,
en representación de les Illes Balears,
se proclamó campeona dentro de su
categoría de Fútbol sala en  los Jue-
gos Special Olympics 2018 en La Seu
d’Urgell-Andorra la Vella disputados
del 4 al 7 de Octubre y que contó con
más de 1.500 participantes de todo el
mundo.

Éxito de la
Fundación
Mallorca Integra

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

Natación sincronizada

R. D. PALMA

■La Rafa Nadal Academy by Mo-
vistar decidió ayer abrir sus puer-
tas a la natación gracias a un nue-
vo programa que ha amadrinado
la doble medallista olímpica Ona
Carbonell. 

La ganadora de  medallas
mundiales y  europeas estuvo
presente en las instalaciones de
la Academia y valoró este lanza-

miento de manera muy positiva.
“Tengo que felicitaros porque te-
néis unas instalaciones increí-
bles. Ojalá que yo cuando era chi-
quitita hubiera tenido la oportu-
nidad que van a tener estos jóve-
nes de crecer, de entrenar y de
mejorar en un centro tan aluci-
nante como este. Me parece una
gran iniciativa fomentar que los
jóvenes practiquen la natación,
un deporte que ayuda muchísi-
mo al crecimiento. Poder hacer

en estas instalaciones un Cam-
pus de natación está fenomenal
y os felicito por ello. ¡Ojalá que al-
gún día podamos hacerlo tam-
bién con la sincronizada!”.

Durante los meses de julio y
agosto de , la Rafa Nadal
Academy by Movistar inaugurará
este programa semanal para los
jóvenes de entre  y  años que
deseen disfrutar de uno de los
mejores centros deportivos de
alto rendimiento del mundo. Los
asistentes al Swim Camp mejora-
rán su técnica, sus destrezas y sus
aptitudes.  Los alumnos no solo
harán uso de la piscina semiolím-
pica del Rafa Nadal Sports Cen-
tre, sino que podrán beneficiarse
de las instalaciones del complejo
deportivo. Tras el anuncio del
nuevo Swim Camp, Ona Carbo-
nell fue la protagonista de una
Master Class de natación sincro-
nizada que compartió con más
de  niñas venidas de toda la
isla y Eivissa. Además, las más de
 personas que acudieron al
acto disfrutaron de una exhibi-
ción realizada por la capitana del
equipo español.

Ona Carbonell  
se exhibe en la
piscina de la Rafa
Nadal Academy
 La doble medallista olímpica presenta el ‘Swim
Camp’, que se celebrará en verano para jóvenes

Ona Carbonell, durante su exhibición ayer en la Rafa Nadal Academy. 

Tenis

E. P. SHANGHÁI

■El tenista español Roberto Bau-
tista se clasificó para la segunda
ronda del torneo de Shanghái
(China), octavo y penúltimo Mas-
ters . de la temporada en la
ATP y que se disputa sobre pista
dura, tras imponerse al ruso An-
drey Rublev en dos mangas por -

, -. El castellonense, finalista
del torneo en , tuvo que re-
montar un ‘break’ de desventaja
en el primer set. Sin embargo, el
 del mundo replicó con cuatro
juegos seguidos para llevarse el
parcial. Bautista sufrió en el se-
gundo set, pero fue sentenció con
su saque  el pase a la segunda ron-
da, donde se medirá con McKen-
zie McDonald.

Bautista tumba a Rublev en
el Masters 1.000 de Shanghái

Pádel

REDACCIÓN PALMA

■ El II Torneo Pádel El Corte In-
glés que congregó casi  juga-
dores ( parejas) repartidos en
 categorías en el club Padel Go
In de Marratxí finalizó con el
triunfo de Biel Suau y Santi Mar-
torell en la Primera masculina y
de Fani Verdera y Alba Garcíes en

la femenina. Suau junto a su com-
pañero y director del torneo Santi
Martorell, hicieron gala de su téc-
nica en la final ganando a la pareja
formada por Marcos Blaftezz y
Jaume Morales en un partido rá-
pido a dos sets (-y -).

Por su parte, Verdera y Garcíes,
tumbaron a Sira Lisani y Tania Ca-
nades tras un partido a dos sets
muy reñidos (- y -). 

Casi 98 parejas disputaron 
el II Torneo El Corte Inglés

Biel Suau y Santi Martorell posan tras ganar el torneo.

Boxeo

REDACCIÓN PALMA

■ El púgil mallorquín Jon Martí-
nez protagonizará este viernes en
Palma el principal combate de la
velada que tendrá lugar en el An-
tiguo Parque de Bomberos Asima.
Martínez se enfrentará al mexica-
no Arturo López a la distancia de

 asaltos. Interesante y equilibra-
do pleito, una pelea que ha levan-
tado expectación en la isla. Jon
Martínez, que en sus últimos 
combates ha cosechado  victo-
rias y  empates, quiere dar un
paso al frente y pensar en cotas
mayores. Por su parte, el mexica-
no, es un tipo peligroso, de enver-
gadura para la división y buen
contragolpeador. 

En el otro combate profesional
de la cartelera de esta velada, el
peso medio mallorquín Maxi
Macchion se enfrentará al vetera-
no nicaragüense Michael Mora.
Completan la velada  interesan-
tes combates amateur donde des-
taca la participación entre otros
de Manuel Medrano, Deymar
Condori o la debutante Cristina
Navarro.

Jon Martínez protagoniza este viernes el
principal combate de la velada en Asima
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Els tres equips de bàsquet FEDAMAR que han
participat als Special Olympics aconsegueixen
llocs capdavanters

Europa Espanya Català
Autor: Mar Sánchez, Gemma Roig

Dos d'ells, han pujat al

podi aconseguit una medalla d'or pel Valldemia i un bronze pel Boet

Mataró. En el cas del Club Joventut

Badalona s'ha quedat a les portes, amb una quarta posició i s'endú una medalla

de consolació.

El

director de FEDAMAR, Enric Cervera, ha posat en relleu els resultats obtinguts

pels tres equips que han participat aquests dies en aquesta cita olímpica a La

Seu d'Urgell i Andorra en què hi han participat 300 esportistes d'arreu del

món. Cervera afirma que tornar a casa

amb medalles ha estat 'tot un èxit' pels esportistes.

El

lema d'aquests Special Olympics era 'El millor és qui ho intenta' en què el més

important no era guanyar, sinó participar i compartir experiències. Un cop feta la cloenda, els
esportistes

destaquen, però, que aquests resultats són 'un premi' a l'esforç, constància i

entrenaments. Segons diu, estaven molt 'contents i eufòrics'. En

total, han estat 36 els esportistes de la Fundació Fedamar que s'han desplaçat

aquests Special Olympics celebrats entre el 4 i 7 d'octubre a Andorra i La Seu

d'Urgell.



Breus

TENNIS TAULA

El Tramuntana supera
el Vic amb claredat

El sènior femení del Tramunta-
na compta els seus dos partits a
Divisió d’Honor per victòria des-
prés de superar, el dissabte passat,
el Vic amb contundència (-).
Per les figuerenques van jugar
Anastasia Golubeva, Jana Riera i
Catalina Miranda. Per contra, el
primer equip de nois va perdre la
imbatibilitat a Primera Nacional
a Ripollet (-) amb Iker Muguer-
za, Jordi Saguer i Jordi Dot a
l’equip.

REDACCIÓ FIGUERES

TENNIS TAULA

Derrotes dels primers
equips del CER l’Escala

El primer equip del CER l’Esca-
la, de Superdivisió, va cedir a la
pista de l’Hispalis de Sevilla (-)
amb Kirill Shvets, Diogo Dos San-
tos i Sergi Grau a l’equip. El B, que
debutava a Divisió d’Honor, va ce-
dir davant el Borges B (-) en un
duel jugat per Iker González, Nor-
bert Tauler i Francesc Fontanet.

REDACCIÓ L’ESCALA

CURSA

Bonastre i Escudero
s’apunten a La Mitja

La tercera edició de la Mitja de
Figueres tindrà lloc el  de desem-
bre, amb la participació d’atletes
destacats. D’entre els presents, hi
haurà la presència del periodista
esportiu Xavi Bonastre, de TV, i
l’humorista Sara Escudero, de
TVE, que correrà acompanyant
un participant amb cadira de ro-
des. L'entitat Egoísmo Positivo,
que treballa per integrar persones
amb discapacitat, tornarà a ser-hi.

REDACCIÓ FIGUERES

VÒLEI

El Figueres cedeix a
l’Ametlla i Sant Celoni

El sènior femení del Club Vòlei
Figueres va cedir, per segona set-
mana seguida, a la pista de l’Amet-
lla del Vallès (-) i a la propera
jornada, de Quarta, rebrà la visita
del Mataró B (dissabte,  h). Pel
mateix resultat també van perdre
els conjunts juvenil i el cadet fe-
mení, contra el mateix rival, el
Sant Celoni. Els següents compro-
misos seran a casa davant el Car-
dedeu, dissabte ( i . h).

REDACCIÓ FIGUERES

HOQUEI PATINS

Els tres sèniors 
del CP Jonquerenc 
fan el ple de victòries

Els tres equips sèniors del Club
Patí Jonquerenc van aconseguir la
victòria el cap de setmana passat:
el femení va obtenir el primer
triomf a Nacional Catalana a la
pista del Barberà (-), el masculí
A es va desfer del complicat te-
rreny del Cassanenc (-), a Pri-
mera Catalana, i el B de nois del
Farners (-), a Segona. Els resul-
tats de la base van ser: aleví  Pa-
lafrugell ; Olot  benjamí A ;
GEiEG  benjamí B ; Ripoll  ben-
jamí C ; Caldes  prebenjamí  i
iniciació  Breda . 

REDACCIÓ LA JONQUERA

 Una trentena de representants al-
tempordanesos procedents dels cen-
tres Ona, Mare de Déu del Mont, El
Dofí i Altem van participar, la setma-
na passada, en els Jocs Special Olym-
pics, celebrats a Andorra i a la Seu
d’Urgell. Els competidors del Mare de
Déu del Mont de Vilafant van ser Am-
brosio Fernández, de Mollet de Pera-
lada, i Ricard Bech, de Llançà, que hi
van prendre part en la disciplina d’at-
letisme, a Andorra.

Atletisme El Mare 
de Déu del Mont, en 
els Special Olympics

EMPORDÀ

 El sènior masculí del Club Vòlei
Sant Pere Pescador –a la foto– va ob-
tenir, el dissabte passat, la segona
victòria seguida davant el Tiana (3-0)
que els manté com a colíders de Se-
gona Catalana. Amb el mateix ritme
s’hi troba el sènior femení, que just
després va arrodonir la jornada amb
el segon triomf inicial, contra el Sàn-
dor (3-1), que els deixa al capdavant
de Tercera. A més, les cadets van su-
perar l’Arenys (0-3).

Vòlei Els sèniors del
Sant Pere sumen les
dues victòries inicials

ANDREA BOLCATO

 El Club Nàutic Port de la Selva va
acollir amb èxit, el diumenge passat i
tot i la forta tramuntana, la primera
edició de la Copa Athlon, una traves-
sia d’aigües obertes que tenia circuits
de 500, 1.000 i 2.500 metres. Els ven-
cedors de la prova van ser Mario Gui-
llén (CN Terrassa) i Mireia Gómez
(Swim Emotions), en absoluts, i Agus-
tí Planas (GEN Roses), en infantils. La
intenció dels organitzadors és acollir
la prova de nou d’aquí a un any.

Natació L’Athlon del
Port de la Selva, per a
Guillén, Gómez i Planas

EMPORDÀ

Prop d'un miler de persones van assistir el diumenge passat en el Castell de Sant Ferran de Figueres, en el 2n Camí 
Solidari per recaptar fons per a la investigació de les malalties minoritàries. Entre el públic, molts nens que van poder
veure com actuen diferents cossos de seguretat i d'emergències com els Mossos d'Esquadra, els Bombers o els equips sa-
nitaris i de salvament. La caminada era organitzada pels Amics Solidaris dels Almogàvers de l’Empordà i tenia dos reco-
rreguts, un de 5 km per l'interior del recinte, i l'altre de 10 i que anava per fora –vegeu més fotos a www.emporda.info.

Caminada El castell de Sant Ferran viu amb intensitat la jornada solidària

FRANCESC AGUILERA

HOQUEI PATINS

El FEM14 i prebenjamí
del Figueres, imbatuts

Els resultats del Club Hoquei Fi-
gueres del cap de setmana passat
van ser els següents: FEM Giro-
na Figueres  Vilassar ; infantil 
Palafrugell ; Girona  benjamí A
; benjamí B  Breda ; preben-
jamí A  Palafrugell B ; iniciació
A  Palafrugell , i iniciació B  Pa-
lafrugell B .

REDACCIÓ FIGUERES

 El Club Gimnàstica Rítmica Figueres va participar, el cap de setmana passat,
en dues proves. Per un costat, en el Trofeu de Reus el júnior absolut va obtenir
la quarta posició. Per l’altre, els dos benjamins i l’aleví de nivell 4 van assistir en
el Trofeu del GEiEG, de Girona, on tot i tenir una bona actuació no van poder ser
al podi. Aquest cap de setmana el club disputarà la Copa Catalana a Manresa.

Rítmica El Figueres frega el podi a Reus i Girona

EMPORDÀ
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https://www.miciudadreal.es/2018/10/09/puertollano-nuevo-medallero-del-club-fuente-agria-en-el-special-olympics/

Sección: Comunidades autónomas y provincias
09/10/2018

Puertollano: Nuevo medallero del Club Fuente
Agria en el Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Los cinco deportistas del Club Deportivo Fuente Agria de Puertollano que representaban a
Castilla-La Mancha lograron un nuevo palmarés en el Special Olympics 2018, celebrado del 4 al 7
de octubre en La Seu D'Urgell y Andorra la Vella.

En gimnasia ritmica, Luis Santiago Alarcón Martín y María José Asensio Torres consiguieron
respectivos oros en la ronda de cuatro aparatos, con coreografias en aro, pelota, cuerda y cinta.

Más medallas

En el nivel I con pelota,Ana María Asensio Torres obtuvo un bronce, Maria Victoria Toril el cuarto
puesto y José Luis Jorquera el quinto.

En el nivel I con aro,Ana María Asensio Torres consiguió medalla de plata; José Luis Jorquera una
de bronce y Maria Victoria Toril el cuarto puesto.

La competición

Con un total de 1500 deportistas procedentes del todo el mundo, Bélgica, Marruecos, Suiza,
Dinamarca, La India, España ( Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía) Andorra, en la
competición se han llevado a cabo 14 deportes: atletismo, Tenis, Bádminton, Gimnasia Rítmica,
Gimnasia Artística, Baloncesto, Petanca, Natación, Fútbol sala, Hockey, Ciclismo, Tenis de mesa,
Balonmano y Judo.



https://lamancha.net/nuevo-medallero-del-club-fuente-agria-en-el-special-olympics/

Sección: Actualidad / Última Hora
09/10/2018

Nuevo medallero del Club Fuente Agria en el
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Los cinco deportistas del Club Deportivo Fuente Agria que representaban a Castilla-La Mancha
lograron un nuevo palmarés en el Special Olympics 2018, celebrado del 4 al 7 de octubre en La
Seu D'Urgell y Andorra la Vella.

En gimnasia ritmica, Luis Santiago Alarcón Martín y María José Asensio Torres consiguieron
respectivos oros en la ronda de cuatro aparatos, con coreografias en aro, pelota, cuerda y cinta.

Más medallas

En el nivel I con pelota,Ana María Asensio Torres obtuvo un bronce, Maria Victoria Toril el cuarto
puesto y José Luis Jorquera el quinto.

En el nivel I con aro,Ana María Asensio Torres consiguió medalla de plata; José Luis Jorquera una
de bronce y Maria Victoria Toril el cuarto puesto.

La competición

Con un total de 1500 deportistas procedentes del todo el mundo, Bélgica, Marruecos, Suiza,
Dinamarca, La India, España ( Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía) Andorra, en la
competición se han llevado a cabo 14 deportes: atletismo, Tenis, Bádminton, Gimnasia Rítmica,
Gimnasia Artística, Baloncesto, Petanca, Natación, Fútbol sala, Hockey, Ciclismo, Tenis de mesa,
Balonmano y Judo.

La entrada Nuevo medallero del Club Fuente Agria en el Special Olympics se publicó primero en
Ayuntamiento de Puertollano .

Noticias del Ayuntamiento de Puertollano



https://beteve.cat/esports/tebvist-pitu-abril-special-olympics/

Sección: Deportes
09/10/2018

TEBVist entrevista Pitu Abril, presentador de 'La
porteria' de betevé

Europa Espanya Català

TEBVist és una televisió en línia realitzada pel grup cooperatiu TEB (Taller Escola Barcelona) per
donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual . Els que hi prenen part fan un
programa amb entrevistes i reportatges fets tot per ells mateixos amb una periodicitat mensual. El
canal es pot seguir a través de la plataforma YouTube.

Pitu Abril, protagonista

El presentador de 'La porteria', de betevé, Pitu Abril , és el protagonista de l'últim programa. Un
grup del canal ha visitat les instal·lacions i ha entrevistat el periodista. Pitu Abril és conegut per la
seva col·laboració en els Special Olympics . De fet, va ser portador de la torxa en els últims jocs
disputats a la Seu d'Urgell i Andorra. Precisament, els Special és el tema principal de l'entrevista
del programa del canal TEBVist.



http://bomdia.lu/quer-que-os-seus-filhos-entrem-em-campo-com-a-selecao/

Sección: Deportes
09/10/2018

Quer que os seus filhos entrem em campo com a
seleção?

Europa Luxemburg Portuguès

Portugal TAP suspende voos para Vigo, Oviedo e Corunha Hoje às 14:54

Mau tempo impossibilitou aterragens no Aeroporto da Madeira Ontem às 18:19

Agosto foi um grande mês para o comércio português 7 out 2018 às 23:37

Viseu: condutor apanhou oito multas em meia hora 7 out 2018 às 21:55

Todos os artigos da categoria Portugal >

Europa Jean-Claude Juncker imita Theresa May? Ontem às 19:39

Afinal Chernobyl serve para alguma coisa Ontem às 17:09

Português conduziu 38 quilómetros em contramão em Espanha 7 out 2018 às 22:44

Roménia: referendo anti-casamento gay falhou por falta de participação 7 out 2018 às 21:15

Todos os artigos da categoria Europa >

Comunidades Reino Unido: Portuguesa julgada por pertencer a grupo neonazi Hoje às 14:30

Sec. Estado das Comunidades alerta emigrantes na Venezuela Hoje às 13:51

Tradução de autor português vale prémio a emigrante Hoje às 13:04

Special Olympics: delegação portuguesa acolhida em Andorra por compatriotas Hoje às 11:21

Todos os artigos da categoria Comunidades >

Lifestyle O que torna Portugal tão atraente para as celebridades? Ontem às 19:32

Senhora de Gouveia escreveu a Isabel II e recebeu resposta 7 out 2018 às 23:27

Neymar prepara-se para casar 7 out 2018 às 17:35

Costa: Saramago poderia ter recebido um segundo Nobel 7 out 2018 às 17:24

Todos os artigos da categoria Lifestyle >

Desporto Quer que os seus filhos entrem em campo com a seleção? Hoje às 15:37

Seleção: Guedes lesionado, Rafa chamado Ontem às 20:53

Uma invasão de campo... canina Ontem às 20:45

Prata para Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude Ontem às 17:24

Todos os artigos da categoria Desporto >

Motores Novo BMW Série 3 existe em cor Azul Portimão Ontem às 20:52

Miguel Oliveira no terceiro lugar na Tailândia 7 out 2018 às 23:12

Portugal fora do Motocrosse das Nações 7 out 2018 às 22:53



F1: Lewis Hamilton quase campeão do mundo 7 out 2018 às 13:14

Todos os artigos da categoria Motores >

Duas questões numa: o radicalismo e Bolsonaro Ontem às 21:28

Coisas da vida 7 out 2018 às 22:31

Todos os artigos da categoria Colunistas >

Mundo Brasil: Bolsonaro e Haddad na segunda volta das eleições Ontem às 00:27

Presidente da Interpol foi preso na China 7 out 2018 às 22:19

Acidente em Nova Iorque provoca vinte mortos 7 out 2018 às 17:29

Porto acolhe Campeonato Mundial de Programação Informática 6 out 2018 às 21:10

Todos os artigos da categoria Mundo >



http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_10_09/44

Sección: Actualidad / Última Hora
09/10/2018

Nuevo medallero del Club Fuente Agria de
Puertollano en el Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

La Comarca

Los cinco deportistas del Club Deportivo Fuente Agria que representaban a Castilla-La Mancha
lograron un nuevo palmarés en el Special Olympics 2018, celebrado del 4 al 7 de octubre en La
Seu D'Urgell y Andorra la Vella.

En gimnasia rítmica, Luis Santiago Alarcón Martín y María José Asensio Torres consiguieron
respectivos oros en la ronda de cuatro aparatos, con coreografias en aro, pelota, cuerda y cinta.

Más medallas

En el nivel I con pelota, Ana María Asensio Torres obtuvo un bronce, Maria Victoria Toril el cuarto
puesto y José Luis Jorquera el quinto.

En el nivel I con aro,Ana María Asensio Torres consiguió medalla de plata; José Luis Jorquera una
de bronce y Maria Victoria Toril el cuarto puesto.

La competición

Con un total de 1500 deportistas procedentes del todo el mundo, Bélgica, Marruecos, Suiza,
Dinamarca, La India, España ( Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía) Andorra, en la
competición se han llevado a cabo 14 deportes: atletismo, Tenis, Bádminton, Gimnasia Rítmica,
Gimnasia Artística, Baloncesto, Petanca, Natación, Fútbol sala, Hockey, Ciclismo, Tenis de mesa,
Balonmano y Judo.



https://beteve.cat/esports/tebvist-pitu-abril-special-olympics/

Sección: Radio / Televisión
09/10/2018

TEBVist entrevista Pitu Abril

Europa Espanya Català

TEBVist és una televisió en línia realitzada pel grup cooperatiu TEB (Taller Escola Barcelona) per
donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual . Els que hi prenen part fan un
programa amb entrevistes i reportatges fets tot per ells mateixos amb una periodicitat mensual. El
canal es pot seguir a través de la plataforma YouTube.

Pitu Abril, protagonista

El presentador de 'La porteria', de betevé, Pitu Abril , és el protagonista de l'últim programa. Un
grup del canal ha visitat les instal·lacions i ha entrevistat el periodista. Pitu Abril és conegut per la
seva col·laboració en els Special Olympics . De fet, va ser portador de la torxa en els últims jocs
disputats a la Seu d'Urgell i Andorra. Precisament, els Special és el tema principal de l'entrevista
del programa del canal TEBVist.



http://bomdia.eu/special-olympics-delegacao-portuguesa-acolhida-em-andorra-por-compatriotas/

Sección: Sociedad
09/10/2018

Special Olympics: delegação portuguesa acolhida
em Andorra por compatriotas

Europa Portugal Portuguès



http://mataroaudiovisual.cat/noticia/esports/acaben-els-special-olympics-amb-matar%C3%B3-de-rerefons

Sección: Radio / Televisión - Comarcal
09/10/2018

Acaben els Special Olympics amb Mataró de
rerefons

Europa Espanya Català

Els Special Olympics han posat el seu punt i final després d'uns dies intensos. Hi han participat
diversos esportistes, en clau mataronina han estat repartits en les 3 entitats de la capital del
Maresme, el Club Fem, el Fedamar i el Ciutat de Mataró de futbol sala adaptat, que sortien el
dijous cap al Pirineu per viure una experiència que molts ja esperen en poder repetir, qui sap si la
propera ocasió serà a la seva ciutat.

Precisament, la Seu d'Urgell, una de les ciutats acollidores d'aquests Special Olympics, valoren
molt positivament tant el desenvolupament de les proves com també l'acolliment que han tingut els
jocs per part dels veïns i veïnes.

Des de la pròpia organització dels Jocs, també destaquen el fet que durant 4 dies han posat un
parèntesis en l'actualitat del món. I 1500 esportistes de 15 països diferents han pogut gaudir de
l'experiència.

Els Jocs Special Olympics se celebren cada 4 anys, des de l'any 1988, sota el lema "Millor és qui
ho intenta". Els esportistes amb discapacitat intellectual han participat en 14 modalitats, sent el
futbol sala i la natació els dos esports amb més participants. Aquests Jocs també han servit per
homenatjar a Francesc Martínez de Foix, expresident de la Federació Catalana d'Esports per a
Persones amb discapacitat intellectual, que va morir l'estiu del 2017.



http://diarideladiscapacitat.cat/els-esportistes-del-club-alba-tornen-dels-jocs-special-olympics-2018-amb-un-total-de-9-medalles/

Sección: Discapacitados
09/10/2018

Els esportistes del Club Alba tornen dels Jocs
Special Olympics 2018 amb un total de 9 medalles

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 9 d'octubre de 2018 ] Els esportistes del Club Alba tornen dels Jocs Special Olympics 2018 amb
un total de 9 medalles Esports

[ 8 d'octubre de 2018 ] Els treballs del XX Concurs de Dibuix per a persones amb discapacitat
intel·lectual al Corte Inglés Cornellà Cultura

[ 8 d'octubre de 2018 ] L'Escoleta MIFAS de BCR s'estrena amb victòria en un partit amistós
davant el Comkedem Esports

[ 8 d'octubre de 2018 ] Down Lleida organitza el 5è Torneig benèfic de Botifarra 'Memorial Padrí
del Tonet' Entitats

[ 8 d'octubre de 2018 ] La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga deixant una gran petjada
entre els esportistes Diversitat



http://bomdia.eu/special-olympics-delegacao-portuguesa-acolhida-em-andorra-por-compatriotas/

Sección: Comunitario
09/10/2018

Special Olympics: delegação portuguesa acolhida
em Andorra por compatriotas

Europa Portugal Portuguès

A delegação portuguesa que participou nos Special Olympics conquistou a medalha de ouro nas
modalidades de futebol de 5 e petanca nos passados jogos realizados conjuntamente entre
Andorra la Vella, no Principado de Andorra, e em La Seu d'Urgell, em Espanha.

Os jogos Special Olympics Andorra-La Seu d'Urgell terminaram no domingo com a cerimónia de
encerramento na presença dos desportistas, voluntários, autoridades e família Special Olympics.
Os jogos da inclusão contaram nesta edição com a participação de Portugal nas modalidades de
petanca e futebol de 5.

A delegação portuguesa era formada por três desportistas (João, Rafael e Paulo) na modalidade
de petanca e onze desportistas (Samuel, Nuno, Ricardo, Simão, Gonçalo, Steve, Paulo, José e
João) em futebol.

No que diz respeito às atividades extradesportivas, a delegação lusa passeou pela capital do
Principado de Andorra e na noite de sexta-feira foi recebida na Sede do Grupo de Folclore 'Casa
de Portugal' que organizou uma receção aos campeões lusitanos.

Desde a chegada a Andorra até à cerimónia de encerramento, a delegação portuguesa esteve em
todo o momento acompanhada pelos voluntários portugueses dos jogos Vania Magalhães, Diego
Queiruga e José Luis Carvalho que enalteceram a "competitividade, humildade e empatia da
delegação portuguesa nestes jogos".



http://www.radiotarrega.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSz5ZCWLd7Aalj-AIgRUMkg1tCbgxZ9PODtDIgKO2X30QEfscqYUqjm

Sección: Actualidad / Última Hora
09/10/2018

El Club Alba recull medalles als Special Olympics
a Andorra

Europa Espanya Català

15 esportistes de l'Associació Alba han participat aquests dies als Jocs Special Olympics que es
celebraven a Andorra. Concretament han competit amb l'equip de futbol, natació i tennis taula. En
total s'han endut 3 medalles de bronze, una en tennis taula i dues en natació; una medalla de plata
en 25 crol i dues medalles d'or en 50 esquena i 50 braça. L'equip de futbol finalment va quedar en
quarta posició al pòdium.

A banda dels resultats esportius l'experiència de participar als jocs ha estat molt emocionant per a
tots els esportistes, des de la festa d'inauguració que va ser molt espectacular fins a l'ambient de
al vil·la esportiva i totes les amistats i coneixences que han fet durant aquests dies.



Andorrana de publicacions. Subscripcions: telèfon: (376) 736 200, fax: (376) 736 222. Andorrana de 
publicacions es reserva tots els drets sobre els continguts d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA, els suplements 
i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres mitjans de 
comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita.

Any XXI. Número 7.496

www.elperiodic.ad

DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2018

MARICEL BLANCH

La Sílvia recomana l’experiència del volun-
tariat a tothom, i en especial la viscuda als 
Jocs Special Olympics. Assegura que les ca-
res de felicitat dels participants va ser del 
millor que va viure.
 
–Havia fet de voluntària en alguna altra oca-
sió?
–Sí, la primera vegada va ser l’any passat, a la 
Fontblanca i després a les curses de BTT a Pal. 
I aquest any he volgut optar a ser voluntària 
dels Specials perquè penso que és una expe-
riència que em podia agradar i a més apor-
tar el granet de sorra.

–Què la va fer decidir? Va ser per la crida per 
buscar voluntaris?
–Ja tenia previst presentar-me però tinc una 
neboda que malauradament té una paràli-
si i no hi podia participar. Llavors ella em va 
empènyer, em va demanar que hi anés de 
voluntària, ja que ella no hi podia anar i així 
viure més de prop tot això.

–Com valora l’experiència?
–La veritat, no és per menysprear als altres, 
però sí que és veritat que dels llocs on he es-
tat de voluntària ha sigut, potser, el més gra-
tificant.

–Per què?
–Perquè vius de prop com ho viuen ells, són 
persones molt agraïdes, ho donen tot i ho 
viuen d’una manera impressionant. 

–Viuen més l’essència de l’esport, no?
–És que ho viuen tan intensament! Ballaven, 
ho gaudien... I el més important, no se’ls ha 
de tractar diferent, són iguals que nosaltres. 
Quan ho veus tan de prop és molt emocio-
nant.

–Quina tasca havia de fer?
–Jo estava a informació i protocol. Al cos-
tat de l’escenari, i la veritat és que ho vaig 
veure tot. Especialment els nanos, que sal-
taven i ballaven. La veritat és que tant els at-
letes com els entrenadors i supervisors ens 
ho agraïen tot.

–Què és el millor d’aquesta experiència?
–Les cares de felicitat dels nanos. Haver-ho 
viscut tant de prop i com arriben a ser de fe-

«És gratificant veure que 
no se’ls exclou d’enlloc»
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liços. El millor que m’emporto és això, haver 
vist com gaudien.

–Així segur que repetiria l’experiència?
–Sí, sense cap dubte, si puc, hi tornaré.

–Seguirà fent de voluntària fins i tot fora de 
l’àmbit esportiu?
–Sí, i tant! Em va molt el tema esportiu, però 
no descarto altres coses, sempre i que m’ho 
permeti la vida familiar i pugui combinar-
m’ho perquè m’agrada ajudar. Sempre fan 
falta voluntaris, perquè hi poden haver im-
previstos.

–Recomana fer de voluntari?
–Sí, la veritat és que jo no m’ho pensava. 
Quan m’hi vaig presentar anava molt a ce-
gues, no saps gaire on et fiques. Però hi tor-
naria amb els ulls tancats. I el més gratifi-
cant és veure aquests nens feliços i que no 
estan exclosos d’enlloc. H

Sílvia 

Moreno
VOLUNTÀRIA DELS SPECIAL 

OLYMPICS

No era la seva primera 

experiència com a 

voluntària i assegura 

que seguirà perquè li 

agrada ajudar.
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El futbol i l'atletisme centren el primer matí de
competició dels Special Olympics

Europa Andorra Català
Autor: Joan López

Els Jocs Special Olympics celebren la primera jornada de competició amb 1.500 esportistes de 13
països repartits en les diferents instal·lacions d'Andorra la Vella i la Seu d'Urgell. L'atletisme i el
futbol són dues de les modalitats que concentraven més participants al matí.

40 equips participen en el torneig de futbol, en sis camps a l'Estadi Nacional per encabir la
competició.

Divendres al matí ha arrencat amb els partits preliminars per decidir el quadre i l'ordre de joc dels
propers dies. L'equip de Special Olympics Andorra ha debutat amb una victòria per 4 a 0 i la il·lusió
de completar uns bons Jocs a casa.

Primeres medalles

A l' Estadi Comunal, el primer matí de competició també s'ha viscut amb força ambient i la
presència d'algunes escoles animant des de la grada. Hi ha hagut proves preliminars per distribuir
els participants segons les marques, i també s'han lliurat les primeres medalles.

L'andorrà Nelson Gonçalves s'ha penjat l'or en el llançament de pes. La il·lusió que es respira als
podis és un dels sentiments que fan especials aquests Jocs en què el lema és "El millor és qui ho
intenta".

La primera jornada s'allargarà fins a la tarda. A Andorra la Vella hi haurà competició de futbol a
l'Estadi Nacional, bàdminton i gimnàstica als Serradells i tennis de taula a la Sala Polivalent.

Al Parc Central ha obert també les portes el 'village' que romandrà obert fins que finalitzin els Jocs.

Informa: Joan López

Imatge: Ruben Calvo

Special Olympics
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Sis medalles d'or, dues de plata i una de bronze
per als esportistes de Sant Tomàs als Special
Olympics

Europa Espanya Català

En categoria femenina, Imma Campdelacreu va aconseguir 2 medalles d'or en les especialitats de
25 metres braça i 25 metres crol; i Anna Pueyo va guanyar l'or en els 50 metres crol i va tenir
medalla de participació en els 25 metres esquena. En categoria masculina, Joan Mateu va
guanyar 2 medalles d'or en els 50 metres crol i en els 50 metres braça; Enric Campdelacreu va
aconseguir l'or en els 25 metres crol i va tenir medalla de participació en l'especialitat de 25 metres
esquena. David Cluselles va guanyar la medalla de plata en els 25 metres braça i va tenir medalla
de participació en els 25 metres papallona.

Pel que fa al bàdminton, els tres esportistes del Club CAR que competien van aconseguir medalla
de participació: Sílvia Tuneu va quedar en quart lloc, Marta Verdaguer en cinquè i Sergi Voltà va
ser sisè. La seva monitora va ser la Berta Fontanet.

Quant als esports d'equip, en bàsquet el Club CAR-Club Bàsquet Vic va quedar subcampió i es va
endur la medalla de plata. Els esportistes que integren l'equip són Xevi Casellas, Sergi González,
Paco i Alberto Martin, Núria Molas, Elisabet Montilla, Ivet Ramirez i Sílvia Sallent, i l'entrenador és
en Pol Quílez.

En futbol, el Club CAR-UE Tona va quedar subcampió i va aconseguir la medalla de plata i el Club
CAR-AEC Manlleu va quedar en tercer lloc i va guanyar la medalla de bronze. L'equip del Club
CAR-UE Tona el formen Roger Malavé, Àlex Masoliver, Joan Perelló, Àlex Tarter, Jaume Vila,
Albert Vilardell i Kamal El Yachou. L'entrenador és Toni Canet. D'altra banda, l'equip del Club
CAR-AEC Manlleu l'integren Quico Castro, Joan Cunill, Joan Manel Guerrero, David Martínez,
Jordi Martínez, Anna Molina i Quico Riera. L'entrenador és Marc Llobera.

Pel que fa a l'hoquei interior, el Club CAR-Patí Voltregà va quedar en quart lloc i es va endur
medalla de participació. L'equip està format per Carles Baucells, Albert Corominas, David
Hernàndez, Anna i Laura Molas, Arnau Oriol Gil Sayol, Marta Vaqué i Arnau Vila. I les
entrenadores són Arcangela Clemente i Susanna Azaustre.

I en petanca, els dos equips de Sant Tomàs que participaven van aconseguir medalles de
participació. L'equip Omega, format per Josep Maria Planàs, Miquel Ramon i Jordi Viñas, va
quedar en quart lloc; i l'equip Lambda, format per Jordi Franquesa i Toni Soler (amb la baixa
d'última hora d'en Josep Maria Sanglas per malaltia) va quedar en cinquè lloc. Els entrenadors de
petanca són Eloi Garcia i Jordi Tió.

Els Jocs Special Olympics tenen 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.

L'equip subcampió bàsquet Club CAR-Club Bàsquet Vic Foto: Sant Tomàs
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Taurus patrocina los Special Olympics de La Seu
d'Urgell y Andorra.

Europa Espanya Espanyol

Participaron más de 1.500 deportistas españoles, andorranos y de otros trece países europeos.

Recorrido de la antorcha olímpica a su paso por La Seu d'Urgell. Dos trabajadores de Taurus
acompañan a la atleta Aurora durante su relevo.

Grupo Taurus patrocinó los Juegos Special Olympics que se celebraron del 4 al 7 de octubre en
La Seu d'Urgell (Lérida) y Andorra. Más de 1.500 deportistas de 14 categorías diferentes se dieron
cita en los Pirineos bajo el lema «El mejor es quien lo intenta», un mensaje de autosuperación
basado en el esfuerzo que Grupo Taurus comparte al 100%.

El recorrido de la antorcha empezó en Barcelona el 20 de septiembre para dirigirse hacia La Seu
d'Urgell, adonde llegó el 3 de octubre. Al día siguiente llegó a Andorra La Vella, dando inicio a la
fiesta inaugural de los Juegos.

De los 1.500 deportistas participantes, unos 1.200 procedían de delegaciones de Cataluña, 93 del
resto de España, 52 de Andorra y 114 de delegaciones de trece países, como Portugal, Bélgica,
Alemania, Dinamarca o Finlandia.
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Els esportistes de Sant Tomàs guanyen 6 medalles
d'or, 2 de plata i 1 de bronze als Jocs Special
Olympics

Europa Espanya Català

L'equip de bàsquet va quedar subcampió de la competició // Foto: Sant Tomàs El Club CAR de
Sant Tomàs ha tingut una destacada actuació als Jocs Special Olympics 2018 que s'han celebrat
del 4 al 7 d'octubre a La Seu d'Urgell i Andorra. Concretament els seus esportistes han guanyat 6
medalles d'or, 2 de plata i una de bronze, a més de totes les medalles per la seva participació.

En els esports individuals, cal destacar les medalles aconseguides en natació: 6 medalles d'or i 1
de plata. En categoria femenina, I mma Campdelacreu va aconseguir 2 medalles d'or en les
especialitats de 25 metres braça i 25 metres crol. I Anna Pueyo va guanyar la medalla d'or en els
50 metres crol i va tenir medalla de participació en els 25 metres esquena.

En categoria masculina, en Joan Mateu va guanyar 2 medalles d'or en els 50 metres crol i en els
50 metres braça. L' Enric Campdelacreu va guanyar la medalla d'or en els 25 metres crol i i va
tenir medalla de participació en l'especialitat de 25 metres esquena. I en David Cluselles va
guanyar la medalla de plata en els 25 metres braça i va tenir medalla de participació en els 25
metres papallona.

Pel que fa al bàdminton, els tres esportistes del Club CAR que competien van aconseguir medalla
de participació: la Sílvia Tuneu va quedar en quart lloc, la Marta Verdaguer en cinquè i en Sergi
Voltà va ser sisè. La seva monitora va ser la Berta Fontanet.

Pel que fa als esports d'equip, en bàsquet el Club CAR-Club Bàsquet Vic va quedar subcampió i
es va endur la medalla de plata. Els esportistes que integren l'equip són X evi Casellas, Sergi
González, Paco i Alberto Martin, Núria Molas, Elisabet Montilla, Ivet Ramirez i Sílvia Sallent , i
l'entrenador és en Pol Quílez .

En futbol, el Club CAR-UE Tona va quedar subcampió i va aconseguir la medalla de plata i el Club
CAR-AEC Manlleu va quedar en tercer lloc i va guanyar la medalla de bronze.

L'equip del Club CAR-UE Tona el formen Roger Malavé, Àlex Masoliver, Joan Perelló, Àlex Tarter,
Jaume Vila, Albert Vilardell i Kamal El Yachou. I l'entrenador és Toni Canet .

I l'equip del Club CAR-AEC Manlleu l'integren Quico Castro, Joan Cunill, Joan Manel Guerrero,
David Martínez, Jordi Martínez, Anna Molina, Quico Riera, i l'entrenador és Marc Llobera.

Pel que fa a l'hoquei interior, el Club CAR-Patí Voltregà va quedar en 4t lloc i es va endur medalla
de participació. L'equip està format per Carles Baucells. Albert Corominas, David Hernàndez, Anna
i Laura Molas, Arnau Oriol Gil Sayol, Marta Vaqué i Arnau Vila. I les entrenadores són l' Arcangela
Clemente i la Susanna Azaustre.

I en petanca, els dos equips de Sant Tomàs que participaven van aconseguir medalles de
participació. L'equip Omega, format per Josep Maria Planàs, Miquel Ramon i Jordi Viñas , va
quedar en quart lloc. I l'equip Lambda, format per Jordi Franquesa i Toni Soler (amb la baixa
d'última hora d'en Josep Maria Sanglas per malaltia) va quedar en cinquè lloc. Els entrenadors de
petanca són l' Eloi Garcia i en Jordi Tió.
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Los Veteranos RCDE, en la inauguración de los
Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Dentro de los actos de inauguración de los Special Olympics que se celebraron en Andorra y en la
Seu d'Urgell, el pasado viernes 5 de octubre tuvo lugar un partido de exhibición entre los
Veteranos RCDE y los Veteranos del FC Andorra en el Estadio del Principat.

Al finalizar éste, hubo foto de familia entre los jugadores del partido, los miembros de la peña de
Andorra y los jugadores del RCD Espanyol Special.
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Teatro Accesible arriba a Sant Cugat amb una
sessió accessible de l'obra 'Humans' de Mario Gas

Europa Espanya Català

ÚLTIMES NOTÍCIES

[ 10 d'octubre de 2018 ] Teatro Accesible arriba a Sant Cugat amb una sessió accessible de l'obra
'Humans' de Mario Gas Cultura

[ 10 d'octubre de 2018 ] Els esportistes de Sant Tomàs guanyen 6 medalles d'or, 2 de plata i 1 de
bronze als Jocs Special Olympics Discapacitat

[ 9 d'octubre de 2018 ] Salud Mental España i Mediaset llancen una campanya contra l'estigma de
la salut mental Inclusió

[ 9 d'octubre de 2018 ] Els esportistes del Club Alba tornen dels Jocs Special Olympics 2018 amb
un total de 9 medalles Esports

[ 8 d'octubre de 2018 ] Els treballs del XX Concurs de Dibuix per a persones amb discapacitat
intel·lectual al Corte Inglés Cornellà Cultura
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Els Veterans RCDE, a la inauguració dels Special
Olympics

Europa Espanya Català

Dins dels actes d'inauguració dels Special Olympics que es van celebrar a Andorra i a la Seu
d'Urgell, el passat divendres 5 d'octubre va tenir lloc un partit d'exhibició entre els Veterans RCDE i
els Veterans del FC Andorra a l'Estadi del Principat.

En acabar aquest, hi va haver foto de família entre els jugadors del partit, els membres de la penya
d'Andorra i els jugadors del RCD Espanyol Special.
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Els clubs esportius Alfa-Tegar i Junts en Acció
brillen en la seva participació en els Jocs Special
Olympics

Europa Espanya Català

Lluís Milà, de l'equip d'atletisme Junts en Acció

La representació vilanovina als jocs, celebrats a la Seu d'Urgell i Andorra, ha estat de 39
esportistes que han aconseguit 19 pòdiums.

Vilanova i la Geltrú ha estat una de les ciutats representades als Jocs Special Olympics celebrats
el primer cap de setmana d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra, gràcies a la participació dels clubs
Alfa Tegar i Junts en Acció.

Els Special Olympics és un dels esdeveniments més importants en l'àmbit internacional per a
esportistes amb discapacitat intel·lectual. Els Jocs se celebren cada 4 anys, i compten amb una
alta representació d'atletes arribats de països de tot el món. Enguany s'han aplegat 1.600
esportistes arribats d'Andorra, Catalunya, Madrid, l'Aragó, Castella, La Rioja, València, Mònaco,
Hongria, Suïssa, Bèlgica, Àustria i l'Índia.

La participació vilanovina

El Club Esportiu Alfa Tegar ha participat amb un total de 32 esportistes en les modalitats
d'atletisme, futbol sala, petanca i handbol. En total, el conjunt s'ha penjat 2 medalles d'or, 8 de
plata i 5 de bronze.

En atletisme, medalla de bronze en triplets per Noèlia Moreno, Alba Parejo i Josep Batet, i medalla
de plata en triplets per Elisa Martínez, Margarita Ferré i Alberto Murillo.

En handbol, medalla d'or per l'equip format per Ricardo Poveda, Eva Maroto, Manel Aznar, Dani
Reina, Daniel Moreno, Marino Moreno, Manel Sánchez, Andrés Toboso i Juan Carlos Pacheco.

En atletisme el medaller l'ha completat d'1 medalla d'or, 7 medalles de plata i 4 de bronze per
l'equip d'atletisme. (Aleth, Mireia, Cecilia, Catalin, Jaume, Lluís, Gerard)

I l'equip de futbol sala, format per José M Pastor, Agustín de la Vez, Fernando Yanes, Mario
Fernández, Carlos Angullo, Francisco Angullo i Josep Llorent, la quarta posició.

El Club Esportiu Junts en Acció , que ha participat en els Jocs amb 7 esportistes, ha aconseguit 4
medalles d'or, 1 de plata i 1 de bronze, en atletisme i gimnàstica rítmica per equips.

En atletisme, Lluís Milà s'ha penjat la medalla d'or en llançament de pes; Pol Soler, la medalla d'or
en llançament de pes i medalla de bronze en 100 metres llisos, i Pau Cuadras medalla d'or en 200
metres llisos i la plata en salt de llargada.

L'equip de gimnàstica artística, integrat per Pol i Gemma Fontanals, Aina Ramon i Marina
Povedano, s'han endut també la medalla l'or.
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Els clubs esportius Alfa-Tegar i Junts en Acció
brillen als Jocs Special Olympics

Europa Espanya Català

La representació vilanovina als jocs, celebrats a la Seu d'Urgell i Andorra, ha estat de 39
esportistes que han aconseguit 19 pòdiums.

Vilanova i la Geltrú ha estat una de les ciutats representades als Jocs Special Olympics celebrats
el primer cap de setmana d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra, gràcies a la participació dels clubs
Alfa Tegar i Junts en Acció.

Els Special Olympics és un dels esdeveniments més importants en l'àmbit internacional per a
esportistes amb discapacitat intel·lectual. Els Jocs se celebren cada 4 anys, i compten amb una
alta representació d'atletes arribats de països de tot el món. Enguany s'han aplegat 1.600
esportistes arribats d'Andorra, Catalunya, Madrid, l'Aragó, Castella, La Rioja, València, Mònaco,
Hongria, Suïssa, Bèlgica, Àustria i l'Índia.

L a participació vilanovina

El Club Esportiu Alfa Tegar ha participat amb un total de 32 esportistes en les modalitats
d'atletisme, futbol sala, petanca i handbol. En total, el conjunt s'ha penjat 2 medalles d'or, 8 de
plata i 5 de bronze.

En atletisme, medalla de bronze en triplets per Noèlia Moreno, Alba Parejo i Josep Batet, i medalla
de plata en triplets per Elisa Martínez, Margarita Ferré i Alberto Murillo.

En handbol, medalla d'or per l'equip format per Ricardo Poveda, Eva Maroto, Manel Aznar, Dani
Reina, Daniel Moreno, Marino Moreno, Manel Sánchez, Andrés Toboso i Juan Carlos Pacheco.

En atletisme el medaller l'ha completat d'1 medalla d'or, 7 medalles de plata i 4 de bronze per
l'equip d'atletisme. (Aleth, Mireia, Cecilia, Catalin, Jaume, Lluís, Gerard)

I l'equip de futbol sala, format per José M Pastor, Agustín de la Vez, Fernando Yanes, Mario
Fernández, Carlos Angullo, Francisco Angullo i Josep Llorent, la quarta posició.

El Club Esportiu Junts en Acció, que ha participat en els Jocs amb 7 esportistes, ha aconseguit 4
medalles d'or, 1 de plata i 1 de bronze, en atletisme i gimnàstica rítmica per equips.

En atletisme, Lluís Milà s'ha penjat la medalla d'or en llançament de pes; Pol Soler, la medalla d'or
en llançament de pes i medalla de bronze en 100 metres llisos, i Pau Cuadras medalla d'or en 200
metres llisos i la plata en salt de llargada.

L'equip de gimnàstica artística, integrat per Pol i Gemma Fontanals, Aina Ramon i Marina
Povedano, s'han endut també la medalla l'or.
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La Secretaria General de l'Esport reconeix els
mèrits de 163 esportistes, equips i clubs de Lleida
durant l'any 2017

Europa Espanya Català

10-10-2018 21.56

La Secretaria General de l'Esport reconeix els mèrits de 163 esportistes, equips i clubs de Lleida
durant l'any 2017

La Secretaria General de l'Esport ha reconegut avui 149 esportistes de Lleida, 12 equips i dos
clubs que van obtenir un èxit destacat durant el curs 2017 en les seves respectives especialitats
en competicions d'àmbit català, estatal i internacional. Entre aquest col·lectiu, destaquen Marc
Márquez i Paula Juste, que han rebut el premi com a millors esportistes lleidatans de l'any passat.

Fotografia: Santi Iglesias

L'acte, que s'ha celebrat al Gran Teatre de la Passió de Cervera, ha estat presidit pel secretari
general de l'Esport, Gerard Figueras; el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida,
Ramon Farré, i l'alcalde del municipi, Ramon Royes. També hi ha pres part el representant
territorial de l'Esport a Lleida, Joan Segura, entre altres autoritats.

Dels 149 guardons individuals, 93 han correspost a esportistes masculins i 56, a femenins, que
pertanyen a 64 clubs i entitats -51 dels quals del mateix territori de Lleida- i que corresponen a 34
disciplines esportives o federacions. L'any 2017 125 d'aquests esportistes van quedar primers en
Campionats de Catalunya, 183 van fer podi en Campionats d'Espanya (57 van penjar-se medalles
d'or), 7 van fer podis en Campionats del món i 19 van quedar en els tres primers llocs en
campionats europeus.

Entre els esportistes i clubs que s'han distingit avui a Cervera, hi ha Marc Márquez i Arnau Farré
(motociclisme), Pierre Oriola (bàsquet), Arnau Erta (atletisme), Nunci Rodríguez i José Miguel
Triquell (tir olímpic), Ferran Julià (natació), Joel Lee (taekwondo), Sílvia Mestre (físic-culturisme), el
Club Tennis Borges Blanques o l'Escuderia Lleida (automobilisme), entre d'altres. A tots els
esportistes i equips guardonats se'ls ha lliurat una reproducció d'una litografia del pintor
impressionista arrelat a Lleida Isidre Mercadé (1912-2001), titulada "Castellers i escacs".

Com a novetat d'enguany, la Generalitat ha lliurat, a banda dels guardons anteriors, sis premis
especials als millors esportistes de Lleida el 2017, que han estat per a Marc Márquez
(motociclisme)-Millor esportista masculí; Paula Juste (natació)-Millor esportista femenina; Aleix
Porras (atletisme)-Millor esportista jove promesa masculina; Laia Bonilla (Pàdel)-Millor esportista
jove promesa femenina; Pol Puiggener (esquí)-Millor esportista amb altres capacitats masculí, i
Marta Jové (gimnàstica)-Millor esportista amb altres capacitats.

D'altra banda, i també per primera vegada, s'ha fet un reconeixement a tres fites esportives
aconseguides per competidors lleidatans. Es tracta de la Millor fita d'un esportista amb altres
capacitats, atorgada a Pol Puiggener, per la seva segona posició als Jocs Mundials d'Hivern
Special Olympics en esquí de fons, i les Millors fites esportives, que han recaigut en l'AEM femení,
campió de la Segona Divisió Infantil Catalana de futbol, i el Club Hoquei Vila-sana, per l'ascens a
l'OK Lliga Femenina d'hoquei sobre patins.



Finalment, la Generalitat ha lliurat un guardó pòstum per la dedicació i la trajectòria esportiva a la
figura de Bernabé Hernández, i ha commemorat el 25è aniversari de l'ascens de la UE Lleida a
Primera Divisió de futbol.
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Sección: Actualidad / Última Hora
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Andorra y La Seu se vuelcan en los 1.500
deportistas de los Special Olympics

Europa Espanya Espanyol

Los Pirineos se convirtieron, entre el 4 y el 7 de octubre, en el epicentro del deporte adaptado con
la celebración de este evento que contó con el apoyo imprescindible de la sociedad andorrana y
en el que la delegación del Principado se llevó 25 medallas

"Mejor es quien lo intenta". Es el lema, y toda una declaración de intenciones, de los Juegos
Special Olympics, que acaban de celebrar una nueva edición, la XI, en Andorra La Vella y La Seu
d'Urgell. Más de 1.500 participantes, 1.235 de ellos procedentes de las delegaciones y los equipos
catalanes, 50 de la delegación andorrana, un centenar de varias comunidades autónomas
españolas y 122 de países extranjeros tan lejanos como Australia, Finlandia e India. Todos ellos
dieron lo mejor de sí mismos y demostraron que los límites solo se los pone uno mismo y que la
fuerza de voluntad mueve montañas. La delegación andorrana consiguió 25 medallas: nueve de
oro, siete de plata y nueve de bronce, en una edición en la que la organización fue impecable y en
la que incluso el buen tiempo acompañó.

En este tipo de eventos, el apoyo de la sociedad y el empresariado del país anfitrión son básicos.
La implicación de Andorra, un año más, fue importante. Una prueba de ello es que la primera
empresa del país, Grupo Pyrénées, llegó hasta el punto de proponer a sus 1.100 empleados la
posibilidad de ser voluntarios de los Special Olympics durante la jornada laboral con un permiso
retribuido. Los empleados que lo desearon, de forma voluntaria, pudieron echar una mano y
colaborar en varias tareas, en función de las necesidades de la organización del evento.

Pyrénées ofreció a sus trabajadores permisos retribuidos para ser voluntarios

La compañía también quiso colaborar proporcionando a todos los atletas de los equipos que
formaban la delegación andorrana el uniforme de Pyrénées Andorra para que pudieran llevarlo
cuando no estuvieran compitiendo, y cediendo el coche oficial para la organización y las
furgonetas para la logística de los Juegos. Ivan Armengod, director de Pyrénées, declaró que
"colaborar con los Juegos Special Olympics ha sido un honor para Pyrénées, un Grupo como el
nuestro tenía que implicarse con la causa. Ver divertirse y jugar a estos deportistas es muy
gratificante."

Empleados de Pyrénées apoyando el evento

(Comú de Andorra la Vella)

En Andorra La Vella se llevaron a cabo muchas de las pruebas: natación, gimnasia, atletismo,
ping-pong, fútbol sala, balonmano, bádminton y judo, mientras que La Seu acogió las de
baloncesto, hockey interior, petanca, ciclismo y tenis. Además de la competición deportiva, uno de
los objetivos de los Juegos Special Olympics es celebrar un número importante de actividades
paralelas que conviertan este evento en un proyecto de ciudadanía: el village en cada localidad, el
recorrido de la Antorcha por toda Catalunya y Andorra La Vella y el programa de salud Healthy
Athletes.

Una iniciativa de Eunice Kennedy

Special Olympics Catalunya, que se estrenó con una primera edición en Lleida en 1988, forma
parte del movimiento internacional Special Olympics, fundado por Eunice Kennedy Shriver y con
sede en Washington, y se celebra cada cuatro años. Su objetivo principal es el fomento de la
práctica del deporte y otras actividades de ocio, por parte de las personas con discapacidad



intelectual, como una vía de desarrollo personal y de integración social.
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1.600 esportistes participen als Special Olympics
2018

Europa Espanya Català

Andorra la Vella i la Seu d'Urgell han acollit, entre el 4 i el 7 d'octubre, l' 11ena edició dels Jocs
Special Olympics que ha comptat amb més de 1.600 participants. Aquest esdeveniment se celebra
a Catalunya des de l'any 1988 i, cada quatre anys, aplega esportistes amb discapacitat intel·lectual
que competeixen en 14 modalitats esportives diferents. El lema d'enguany, "Millor és qui ho
intenta", deixa clar quin és l'esperit i quins són els valors que es fomenten amb aquests jocs. A
més de les competicions esportives han tingut lloc diferents actes, cerimònies i altres activitats que
fan d'aquest esdeveniment esportiu un projecte de ciutadania.

Més enllà de l'esport

Un d'aquests programes paral·lels que converteixen els jocs en un esdeveniment social més enllà
del esport, han estat els Vilage. És a dir, les viles instal·lades a les dues seus en les que s'han
organitzat tot tipus d'activitats amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones amb discapacitat
intel·lectual a través de la normalització, la convivència i el lleure per contribuir a una major inclusió
d'aquest col·lectiu en la societat.

A banda dels esportistes, en aquesta edició la organització dels Special Olympics ha comptat amb
el suport de 600 persones voluntàries i la participació de 400 tècnics esportius i delegats.

Programa Young Athletes

La majoria d'esportistes que han participat són d'Andorra, Catalunya o d'altres comunitats
autònomes de l'estat espanyol com Madrid, Castella la Manxa, La Rioja o Aragó, però també han
competit 114 atletes de 13 delegacions internacionals, entre les quals hi ha Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Portugal, Alemanya o la Índia.

De les modalitats esportives, el futbol sala i la natació són les que han comptat amb més
participació, però potser la més destacada ha estat el programa Young Athletes . Es tracta d'un
projecte internacional seguit per més de 140 programes d'Special Olympics que beneficia a més
de 163.000 infants d'entre 2 i 7 anys amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món. L'objectiu és
fomentar el seu creixement físic i mental a través de diferents activitats que inclouen jocs, cançons
i activitats pre-esportives adaptades a les seves necessitats. A partir de circuits amb proves, els
joves esportistes adquireixen habilitats esportives bàsiques com córrer, saltar i llançar objectes i
milloren les habilitats motrius, la flexibilitat, la força, l'equilibri, la coordinació, etc.

#MillorQuiHoIntenta

La celebració dels Special Olympics ha anat precedida d'una campanya de difusió protagonitzada
per la gimnasta lleidatana Àngela Mora i l'exfutbolista Carles Puyol. L'espot es va rodar a les
instal·lacions de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), i s'hi pot veure a Puyol
fracassant a l'hora de fer una pirueta de gimnàstica amb un cèrcol. I, tot seguit, hi apareix Mora
aplaudint-lo pel fet d'haver-ho intentant en una escena plena de simbolisme.
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M
illor és qui ho in-
tenta . És el le-
ma, i tota una
declaració d'in-
tencions, dels

Jocs Special Olympics, que aca-
ben de celebrar una nova edició,
la XI, a Andorra la Vella i la Seu
d'Urgell. Més de 1.500 partici-
pants, 1.235 d'ells provinents de
les delegacions i els equips cata-
lans, 50 de la delegació andor-
rana, un centenar de diverses
comunitats autònomes espa-
nyoles i 122 de països estran-
gers tan llunyans com Austrà-
lia, Finlàndia i l’Índia. Tots van
donar el millor de si mateixos i
van demostrar que els límits no-
més se'ls posa un mateix i que
la força de voluntat mou mun-

tanyes. La delegació andorrana
va aconseguir 25 medalles: nou
d'or, set de plata i nou de bron-
ze, en una edició en què l'orga-
nització va ser impecable i en
què fins i tot el bon temps va
acompanyar.

En aquest tipus d'esdeveni-
ments, el suport de la societat i
l'empresariat del país amfitrió
són bàsics. La implicació d'An-
dorra, un any més, va ser im-
portant. N'és una prova que la
primera empresa del país, Grup
Pyrénées, va arribar ins al punt
de proposar als seus 1.100 em-
pleats la possibilitat de ser vo-
luntaris dels Special Olympics
durant la jornada laboral amb
un permís retribuït. Els emple-
ats que van voler, de manera vo-
luntària, van poder donar un
cop de mà i col·laborar en di-
verses tasques, depenent de les
necessitats de l'organització de
l'esdeveniment.

La companyia també va col-
laborar proporcionant a tots

els atletes dels equips que for-
maven la delegació andorrana
l'uniforme de Pyrénées Andor-
ra perquè el poguessin portar
quan no estiguessin compe-

tint, i cedint el cotxe of ici-
al per a l'organització i les fur-
gonetes per a la logística dels
Jocs. Ivan Armengod, director
de Pyrénées, va declarar que

"col·laborar amb els Jocs Speci-
al Olympics ha estat un honor
per a Pyrénées, un Grup com el
nostre s'havia d'implicar amb
la causa. Veure divertir-se i ju-
gar aquests esportistes és molt
gratiicant."

A Andorra la Vella es van
dur a terme moltes de les pro-
ves: natació, gimnàstica, atle-
tisme, tennis de taula, futbol
sala, handbol, bàdminton i ju-
do, mentre que la Seu va aco-

llir les de bàsquet, hoquei inte-
rior, petanca, ciclisme i tennis.
A més de la competició espor-
tiva, un dels objectius dels Jocs
Special Olympics és celebrar un
nombre important d’activitats
paral·leles que converteixin
aquest esdeveniment en un pro-
jecte de ciutadania: el village a
cada localitat, el recorregut de
la Torxa per tot Catalunya i An-
dorra la Vella i el programa de
salut Healthy Athletes.

Pyrénées va oferir
als treballadors
permisos retribuïts
per ser voluntaris

La cerimònia d'inauguració va donar el tret de sortida a quatre intensos dies de Jocs

EL PIRINEU ES VA CONVERTIR, ENTRE EL 4 I EL 7 D'OCTUBRE, EN L’EPICENTRE DE L’ESPORT ADAPTAT AMB LA CELEBRACIÓ D'AQUEST ESDEVENIMENT QUE
VA COMPTAR AMB EL SUPORT IMPRESCINDIBLE DE LA SOCIETAT ANDORRANA I EN QUÈ LA DELEGACIÓ DEL PRINCIPAT ES VA ENDUR 25 MEDALLES

Andorra i la Seu es bolquen amb els
1.500 esportistes dels Special Olympics

■ REDACCIÓ
Barcelona

Comú d'Andorra la Vella

Special Olympics Catalunya, que es va estrenar amb una pri-
mera edició a Lleida l'any 1988, forma part del moviment inter-
nacional Special Olympics, fundat per Eunice Kennedy Shriver
i amb seu a Washington, i se celebra cada quatre anys. Té com
a objectiu principal 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’in-
tegració social.

Una iniciativa d'Eunice Kennedy

Empleats de Pyrénées donant suport a l'esdeveniment
Comú d'Andorra la Vella
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M
ejor es quien lo
intenta. Es el le-
ma, y toda una
declaración de
intenciones, de

los Juegos Special Olympics, que
acaban de celebrar una nue-
va edición, la XI, en Andorra La
Vella y La Seu d'Urgell. Más de
1.500 participantes, 1.235 de
ellos procedentes de las delega-
ciones y los equipos catalanes,
50 de la delegación andorrana,
un centenar de varias comuni-
dades autónomas españolas y
122 de países extranjeros tan le-
janos como Australia, Finlandia
e India. Todos ellos dieron lome-
jor de sí mismos y demostraron
que los límites solo se los pone
unomismo y que la fuerza de vo-

luntad mueve montañas. La de-
legación andorrana consiguió 25
medallas: nueve de oro, siete de
plata y nueve de bronce, en una
edición en la que la organización
fue impecable y en la que incluso
el buen tiempo acompañó.

En este tipo de eventos, el
apoyo de la sociedad y el em-
presariado del país anfitrión
son básicos. La implicación de
Andorra, un año más, fue im-
portante. Una prueba de ello es
que la primera empresa del país,
Grupo Pyrénées, llegó hasta el
punto de proponer a sus 1.100
empleados la posibilidad de ser
voluntarios de los Special Olym-
pics durante la jornada labo-
ral con un permiso retribuido.
Los empleados que lo desearon,
de forma voluntaria, pudieron
echar una mano y colaborar en
varias tareas, en función de las
necesidades de la organización
del evento.

La compañía también qui-
so colaborar proporcionando a
todos los atletas de los equipos
que formaban la delegación an-
dorrana el uniforme de Pyré-
nées Andorra para que pudieran

llevarlo cuando no estuvieran
compitiendo, y cediendo el co-
che oicial para la organización
y las furgonetas para la logísti-
ca de los Juegos. Ivan Armen-
god, director de Pyrénées, decla-

ró que "colaborar con los Juegos
Special Olympics ha sido un ho-
nor para Pyrénées, un Grupo
como el nuestro tenía que im-
plicarse con la causa. Ver diver-
tirse y jugar a estos deportistas
esmuy gratiicante."

En Andorra La Vella se lleva-
ron a cabo muchas de las prue-
bas: natación, gimnasia, atle-
tismo, ping-pong, fútbol sala,
balonmano, bádminton y judo,
mientras que La Seu acogió las

de baloncesto, hockey interior,
petanca, ciclismo y tenis. Ade-
más de la competición depor-
tiva, uno de los objetivos de los
Juegos Special Olympics es cele-
brar un número importante de
actividades paralelas que con-
viertan este evento en un pro-
yecto de ciudadanía: el village en
cada localidad, el recorrido de la
Antorcha por toda Catalunya y
Andorra La Vella y el programa
de saludHealthy Athletes.

Pyrénées ofreció
a sus trabajadores
permisos
retribuidos para ser
voluntarios

La ceremonia de inauguración dio el pistoletazo de salida a cuatro intensos días de Juegos

LOS PIRINEOS SE CONVIRTIERON, ENTRE EL 4 Y EL 7 DE OCTUBRE, EN EL EPICENTRO DEL DEPORTE ADAPTADO CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE EVENTO
QUE CONTÓ CON EL APOYO IMPRESCINDIBLE DE LA SOCIEDAD ANDORRANA Y EN EL QUE LA DELEGACIÓN DEL PRINCIPADO SE LLEVÓ 25 MEDALLAS

Andorra y La Seu se vuelcan en los 1.500
deportistas de los Special Olympics

■ REDACCIÓN
Barcelona

Comú de Andorra la Vella

Special Olympics Catalunya, que se estrenó con una primera
edición en Lleida en 1988, forma parte del movimiento interna-
cional Special Olympics, fundado por Eunice Kennedy Shriver
y con sede enWashington, y se celebra cada cuatro años. Su ob-
jetivo principal es el fomento de la práctica del deporte y otras
actividades de ocio, por parte de las personas con discapacidad
intelectual, como una vía de desarrollo personal y de integra-
ción social.

Una iniciativa de Eunice Kennedy

Empleados de Pyrénées apoyando el evento
Comú de Andorra La Vella



http://www.castellviderosanes.cat/?p=16658

Sección: Local
11/10/2018

Els esportistes de la Fundació Privada Rosella als
Special Olympics tornen amb quatre medalles

Europa Espanya Català

Les tres tripletes de petanca van pujar al calaix més alt del podi, mentre que l'equip de futbol sala
va quedar segon

Els esportistes de la Fundació Privada Rosella que van participar del 4 al 7 d'octubre als Special
Olympics 2018 han tornat amb un palmarès de quatre medalles i amb una gran experiència del
seu pas per aquesta competició. La Fundació Rosella va prendre part als Special Olympics 2018
amb tres tripletes de petanca (9 esportistes) i un equip de futbol sala (6 esportistes).

Les tres tripletes de petanca, que van competir a la Seu d'Urgell, va obtenir medalla d'or, mentre
que l'equip de futbol sala, que va competir a Andorra la Vella, va aconseguir fer-se amb la medalla
de plata.

Els quinze esportistes de la Rosella van estar acompanyats per quatre entrenadors i entrenadores
els quatre dies dels Special Olympics. Des de la Fundació han valorat molt positivament el pas
pels jocs i l'organització de la competició en una i altra seu. També han destacat l'excel·lent
cerimònia d'obertura, que es va fer a Andorra la Vella el dia 4.

Un dels esportistes de la Fundació va participar als Special Olympics gràcies a una beca dels
Serveis Socials de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes.

La Fundació Privada Rosella, situada al barri castellvinenc de Miralles, participa als Special
Olympics des de l'any 2000, en què aquests van celebrar-se a la localitat empordanesa de
Figueres.

Castellví de Rosanes, 11 d'octubre del 2018

*Imatges gentilesa de la Fundació Privada Rosella



http://www.castellviderosanes.cat/?p=16662

Sección: Local
11/10/2018

Recull informatiu setmanal (11/10/18)

Europa Espanya Català

Notícies

Els esportistes de la Fundació Privada Rosella als Special Olympics tornen amb quatre medalles

Castellví rep el suport de l'Obra Social "la Caixa" per promoure l'envelliment actiu i l'alfabetització
digital de la gent gran

S'habilita una zona d'aparcament de curta estada a la plaça per afavorir les gestions i compres
ràpides

Agenda

11/10 - Tertúlia literària amb Xavier Bosch

15/10 - Consulta jove

16/10 - Taller d'alimentació saludable per a la gent gran (Can Sunyer)

17/10 - Curs 'Gestió financera i negociació bancària' (places disponibles)

17/10 - Taller d'alimentació saludable per a la gent gran (Casal)

23/10 - Curs gratuït de desfibril·lador i primers auxilis a Can Sunyer (oficial)

27/10 - Curs gratuït de desfibril·lador i primers auxilis al nucli antic (oficial)

21/10 - Festa de la gent gran de Castellví

Ofertes de feina

Persona per a neteja al polígon (substitució)

Subvencions i ajudes

Llibres de text i material didàctic (infants)

Estudis no obligatoris (joves)

Abonaments piscina d'estiu

Foment de l'ocupació (empreses i entitats locals)

Avisos

Batuda de senglar

Castellví de Rosanes, 11 d'octubre del 2018
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Les delegacions osonenca i ripollesa van 

fer un bon paper als Special Olympics

Medalles per 
participar-hi i per 
acabar dels primers

FU
N

D
A

C
IÓ

 M
A

P

L’equip blanc del MAP Abadessenc va guanyar l’or en futbol, i el negre es va emportar la plata
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Els nedadors de Sant Tomàs van sumar sis medalles d’or i una de plata

Andorra la Vella/La Seu

E.R.

Les expedicions de Sant 
Tomàs i la Fundació MAP 
que van participar als Jocs 
Special Olympics el passat 
cap de setmana van tornar 
d’Andorra i la Seu d’Urgell 
carregades de medalles i 
de bones experiències com-
partides amb alguns dels 
1.500 esportistes que hi van 
prendre part. Tots ells es 
van emportar una medalla 
de participació perquè com 
deia el lema d’aquesta edició 
“el millor és qui ho intenta”, 
però molts dels 80 partici-
pants d’Osona i el Ripollès 
també van fer un bon paper i 
van sumar-n’hi d’altres d’or, 
plata i bronze. 

En el cas de Sant Tomàs 
van ser sis les medalles d’or 
aconseguides, juntament 
amb dues de plata i una 
de bronze. La major part 
van arribar en natació. En 
categoria femenina, Imma 
Campdelacreu va aconseguir 
dues medalles d’or en les 
especialitats de 25m braça 
i 25m crol i Anna Pueyo va 
guanyar la medalla d’or en 
els 50m crol. En categoria 
masculina, Joan Mateu va 
sumar dues medalles més 
d’or en els 50m crol i en els 

50m braça; Enric Campdela-
creu va guanyar la medalla 
d’or en els 25m crol, i David 
Cluselles es va emportar la 
medalla de plata en els 25m 
braça. Els èxits osonencs 
van continuar en els esports 
d’equip. En bàsquet, el Club 
CAR-Club Bàsquet Vic va 
quedar subcampió i es va 
endur la medalla de plata, 
mentre que en futbol el Club 
CAR-UE Tona també va que-
dar subcampió i el Club CAR-
AEC Manlleu va ser tercer 
i va guanyar la medalla de 
bronze. La delegació la com-
pletaven els participants en 
bàdminton, el Club CAR-Patí 
Voltregà, que va ser quart, i 
els equips de petanca. 

Al Ripollès els èxits van 
arribar en les tres disciplines 
en què es competia. En fut-
bol sala, el MAP Abadessenc 
Blanc va aconseguir l’or en la 
seva categoria, mentre que el 
MAP Abadessenc Negre va 
quedar segon de la seva. En 
petanca, les tres tripletes van 
emportar-se medalla: el MAP 
Balandrau, pel seu primer 
lloc; el MAP Canigó, pel ter-
cer lloc, i el MAP Taga va ser 
quart. Un or d’Ivan Caniego 
i una plata d’Adrià Moreno, 
assolits tots dos en els 25m 
crol de natació, van comple-
tar el palmarès. 

A
N

T
O

N
IO

 L
O

P
E

S

La jugadora del Manlleu Maria Díez escapa de la francesa Vanessa Daribo

Bon inici de la selecció estatal 
femenina d’hoquei a l’Europeu
Mealhada (Portugal)

A.J.

La selecció espanyola feme-
nina d’hoquei ha començat 
amb bon peu al Campionat 
d’Europa que es disputa a 
Mealhada (Portugal). El con-
junt dirigit pel seleccionador 
espanyol, Ricard Ares, ha 
guanyat els tres partits que 
ha disputat i encapçala la 
classificació d’un campionat 
que es disputa en forma de 
lligueta entre les set selec-
cions participants. Laura 
Barcons, Anna Casarramona 
i Maria Díez, totes tres juga-
dores del CP Manlleu, són la 
representació osonenca a la 
selecció espanyola.

L’estrena, dilluns contra 
la selecció francesa, va ser 
més plàcida del previst. Als 
primers minuts, la defensa 
sòlida de les franceses va 
complicar les coses al combi-

nat espanyol. Tot i això, les 
jugadores d’Ares van tenir 
paciència i al minut 11, Laura 
Puigdueta obria el marcador 
i només uns segons després 
era la manlleuenca Anna 
Casarramona qui marcava i 
posava una renda de dos gols 
que permetia que la selecció 
pogués jugar amb més como-
ditat. A la segona meitat, dos 
gols de Berta Busquets, un de 
Natasha Lee i un de Sara Lolo 
per Espanya i el de Noelie 
Paredes per França posaven 
el 6 a 1 final al marcador.

El dimarts va ser un dia 
intens, amb doble partit. El 
primer, de bon matí, contra 
Suïssa, va ser el més plàcid. 
Espanya va guanyar 12 a 0, 
amb tres gols de Natasha 
Lee, tres de Maria Díez, dos 
de Laura Barcons i un gol de 
Laura Puigdueta, un de Sara 
Lolo, un de Berta Busquets i 
un de Marta González.

Al vespre van superar 
Itàlia per 1 a 7 en un altre 
partit fàcil. Anna Casarramo-
na va obrir la llauna al minut 
8 i Natasha Lee amb dos gols 
consecutius va situar el 0 a 3 
a l’electrònic abans del des-
cans. Al segon temps, Maria 
Díez va fer el quart i el cin-
què mentre que Itàlia falla-
va una falta directa. Laura 
Puigdueta i Berta Busquets 

van incrementar el marcador 
fins al 0 a 7. A l’últim minut, 
Erika Ghirardello va fer el 
gol de l’honor per Itàlia.

Aquest dimecres la selec-
ció espanyola va descansar 
i aquest dijous s’enfronta a 
Anglaterra. Divendres jugarà 
contra Alemanya i acabarà la 
competició dissabte contra 
Portugal en la que es preveu 
que sigui tota una final.

Javi Galan, quart 
en el segon 
Infinitriman

Benicàssim L’ultrafondis-
ta tonenc Javi Galan es va 
quedar a un lloc del podi i 
va ser quart el cap de set-
mana passat en la segona 
edició de l’Infinitriman. 
Es tracta d’una competició 
de la modalitat ultraman 
repartida en tres jornades, 
amb Benicàssim com a seu 
principal, on els participants 
havien de fer un total de 
10km de natació, 421km en 
bicicleta i 84km a peu. Els 
atletes tenien un màxim de 
12 hores cada dia per fer el 
recorregut establert. Galan 
també va ser segon en l’etapa 
reina de bicicleta del segon 
dia. “Estic content i orgullós 
no només per la prova sinó 
per la constància”, assegura 
aquest expert en reptes per-
sonals, entre els quals desta-
ca el de l’any passat quan va 
córrer 24 hores seguides per 
recollir fons pel càncer. 
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El Centre Bellissens aconsegueix 11 medalles als
Special Olympics

Europa Espanya Català

Els Special Olympics es celebren cada 4 anys a Catalunya i són l'esdeveniment esportiu més
important per a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta edició van participar uns 1500
esportistes representant a les demarcacions catalanes, les comunitats espanyoles i diversos
països del món. Els usuaris de Bellissens van tenir l'honor de representar la província de
Tarragona, en la desfilada inaugural que va omplir a vessar el Pavelló Esportiu d'Andorra.

Els Special Olímpics són molt més que una competició esportiva, ja que esdevenen una excel·lent
oportunitat per demostrar a la societat les capacitats i els valors dels atletes amb discapacitat. A
més, són un punt de trobada de milers d'atletes, entrenadors, famílies i societat civil perquè els
Jocs són competició però també convivència, activitats socials, lleure i sobretot reconeixement pel
paper que les persones amb discapacitat intel·lectual juguen a la nostra societat.

En aquesta participació, els 25 usuaris de la Residència Bellissens van aconseguir un esplèndid
palmarés amb 11 medalles: or i plata en tenis taula, dos ors en diferents categories de petanca,
bronze en hándbol i dos medalles d'or, tres de plata i una de bronze en atletisme.

Tant la participació en els Specials Olympics 2018 com l'èxit esportiu assolit, són la millor
recompensa pels usuaris que participen en les activitats esportives de la Residència Bellissens.
Cal fer una menció especial als professionals que van acompanyar als usuaris en aquesta
competició, sense la seva implicació i professionalitat aquesta experiència no hauria estat
possible.
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Atenció al ciutadà

Recerca i Innovació
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un autèntic especialista en el haver de complert un dels somnis de quan era un de poder
sobrevolaven d'aigua als rius cotxe molt a prop d'un va néixer per modero fer ús ajuntat d'un motor
que li permet i el molt rasant sense dificultats aquest motors bacca pugui arribar a una velocitat
màxima de vuitanta quilòmetres per hora que hi ha una sensació autèntic ocells les celles realment
han gràcies quin i ara de seguida escoltaran la previsió meteorològica amb tomas molina però
abans acabem amb els jocs estès saló olímpics és unes deteniment esportiu molt més que es
porta al darrere avui s'ha fet al palau de la generalitat la presentació del món generació dels jocs
de quatre al cel i a andorra la vella acolliran més de mil cinc-cents esportistes amb discapacitat
intel·lectual de més d'un centenar de països i col·laborar arana més de sis-cents voluntaris de
primer

---

abdel tant sobrevolar ram dom ocell escoltarà bans saber plorar seva

18/09/2018 21:48:00 - 18/09/2018 21:49:00

edició dels es deixen olímpics va ser el mil no se'ns vuitanta-vuit lleida i des d'aleshores s'han fet
cada quatre anys els organitzadors volen que els jocs facin reflexionar sobre el que és normal i el
que no ho és un la una en el millor inscriu i amb la vida dels quatre l'1 d'octubre els jocs olímpics
de la seu d'urgència d'andorra la vella és espolsar-se superar sometents és compartir és no pinta
prejudicis per aquells que no són com joan és celebrat com les derrotes és respectar les normes
trencar-les com cal és expressar el que sentim jurament en cada moment vaig assessor de la
música riure s'estan contents plorar s'estan tristos i sobretot normal és ser felice martens un
element això és la normalitat tenim ensenyat d'això olímpics potser tassons de servir premium
visats el societat i naturalitzar l'anormalitat perquè estava tornin a la normalitat és molt

---

deixa lunin tics nous any heide del compartit dir d'or

18/09/2018 21:49:00 - 18/09/2018 21:50:00

era la al jo i no eren en una amb amb l'últim en la matinada nit passades la nit anterior de tant
vistes però també tenen el matí a la platja del pare venedores el trophy amb aquestes nuvolades
arribat també la pluja les tempestes fortes a la ciutat de barcelona o aquesta mena de sonar a mi
que semblava aquest núvol de pole molts finalment el partit del barça salvat a la pluja alguna botet
es van principi del partit però avui alerta perquè molts llocs volen això hauran formigues
d'aquestes voladores és després d'aquestes puges típiques de la tardor quan d'aquest sin sectes
tendeixen expandir-se de buscar noves posicions per les seves per les seves colònies pels seus
nius perdem d'ús nos estranya i si avui demà de un molt

---



luis d'aquests insectes parlant dos nous grup conegut tete
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medalla ara però encara que ens dies de descans abans de tornar a pujar a la bici grècia escenari
ha parlat d'aquest mundial de ciclisme que es farà a finals d'aquest mes de setembre canvi que els
seleccionador l'espanyol ferir ermini aquests ha inclòs sol català david de la culs de l'equip és
ka-whi a la llista definitiva de vuit ciclistes que participaran a la prova en ruta aquest mundial
d'aims brut ha caigut a la per selecció de tretze a corredors un altre català mars soler del mobi
està de per una també da amb bola per que avui el barcel jugar a partir de les vuit del vespre a
camp de l'atlètic cova i evadit a la tercera jornada de la lliga su bales un partit abans sat aquesta
jornada del cap de setmana perquè dissabte al va ser jugar amb el vespre amb la segona jornada
de la lliga de campions de d'amb volia i es va fer al palau de la generalitat la presentació de la uns
era edició del jocs especials olímpics que seran del quatre els set d'octubre a la seu
d'urgell-andorra la vella cullera més de mil circells esportistes en discapacitat intel·lectual de més
d'un centenar de països i col·laborar de mestres sisens voluntaris és tot pel que fa als es persona
tard

---

blu-82 hem cul haurà
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l'exmadridista que coneix bé la casa blanca no considera que la sortida de cristiano ronaldo de
habiliti els blancs no deien més forta un cristiana lesionen un forta hores que no es poder tessa
tampoc una de de la gran des de l'estadi riba jo creditos de en moments omnívor benoit tu no una
tanto física oco-3 molt com un mental i i ramos con com sismes granes fotos i el circuit de mort
urbana el que anish el gran protagonista del dieste marc marques des d'avui ja té una vol el seu
nom concretament el número deu empassat force dies però el circuit aragonesa encara es parla
del tot de farem de broma no fenati a un rival al gran premi de san marín el el que fan perquè
d'acompanyar gairebé còpula apujar d'una volta ciclista arribat amb el temps és per descobrir el
monòlit tenien dedicat a pot parlant per assistir al bateigs del revolt leo a partir d'ara sal revolt marc
perquè és el que més li agrada el si

---

haver s'hi l'odien l'estadio arriba mentre dalí d'amor turbant boí ray encares d'el o fans tema market
acompanyat han

20/09/2018 21:41:00 - 20/09/2018 21:42:00

que aragonès l'àvia és sempre vol física és esquerres és una de les curvas que que que marawi
més part d'esquerra sempre s'han en una mica millor i eren revolt i a ara que una uns a efe
reparant ewan recorre craig jo veiem veí iniciar ja aiu en una mica posa tot plegat els seguidors
estan en marc marques que avui negociat bé al seu revolt els cinc vingut d'amor andorrans diop
veterà ha volgut que haurà ferro a tota la polèmica germà arran del cas d'enemic hi hagi gastant
excessiu són accions que era mundanal molta malament això podem passar dansant de paralitzar
molt fortes però va tampoc saber sacrificar ningú de mar comencen als enterrament sinwar
plantejar el cap de setmana en clau de campionat conscient del gran nivell les pilots ducat ceri
l'inter de tres mercantils després de la patacada a la lliga catalana de bàsquet el versar afronta el
segon títol d'aquesta pretemporada el supercopa l'espanya l'equip arribat només fa una estona
santiago va compostela quan es disputa la competició

---

donen arrapa and lin-hu s'ha si català sacrificar-ho
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yuste i ell després d'un llard calvari de lesions diplomes personals estava visiblement ens ha i a la
seu d'urgell andorra la vella acolliran el jocs especial olímpics a partir del quatre d'octubre la torxa
la competició continua votant entres fan factor catalunya avui dilluns s'ha passejat pels carrers
més cèntrics de càlid li ha d'n1 de dins diguin si dir a z

---

hem no era hi una llarg entre
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pot ser carner tenista de la informatiu nena per següent del grupo cursa qui és clars a punta de és
teníem de més poemes trenta has i estem amb el concurs permanent raga molt de feda catalunya
amb els jocs es deixen olímpics dos fills divuit sis-cents voluntaris entre andorra i el seu d'urgell
posarà en tota la seva il·lusió li al seu es forts per tal que els jocs expressen olímpic siguin tot un
èxit es tracta d'una tasca altruista però fonamental acompanyar els a nosaltres que comunicat de
premsa primer subsidis no controlar els accessos de les instal·lacions estaven amb perquè són
l'ànima d'aquestes davant deixen olímpics dos mil divulgui perquè millor és kim intenta generalitat
a catalunya i més dia del concurs holded tot i esport preguntada i també les entrades abelles pel
recordem

---

agua' cors llames fort egor prince fer diada
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cavar bé però el seu cacin llegenda pur és estar pols aficionats haurien de ser tingut quin i del seu
últim partit per poder d'esperit com es va decidir a quan la pilota de a i els moments que vam amb
el que fem en a buscar de l'onze per donar-li que dir que solucionar és el tema òbviament posa tot
a les pistes al respecte que que generava de fan carla en el que estàs la pena has de a priori de
turquia de no un de en vies tan forts ens van o l'entreguem i un aquest a la pressió s'emportava
perquè tothom als seus se'ls més estaven suárez i el tret de sortida a dels espessa olímpic
s'acosta cada dia més alguns a vostè és segur que ja han pogut veure les pot promocional que
compta amb la participació de l'exjugador del versar carles pur iol heidi i àngel amore l'altre
protagonista es van entendre les mil maravillas deixin resumit en uns segons com van el rodatge
en per amant no em un bruno

---

juan carlos aquestes mereixia penes ulls pujol d'èxit

25/09/2018 21:41:00 - 25/09/2018 21:42:00

m'han dient que han i pnb m amb els espècies olímpics del quatre al ser d'octubre a andorra i al
sud de tot això gràcies quin a veure les temperatures ant-man seat valència és bona assenyala
sous de senyal que som alatardor però que dura phuket aquesta però del perquè torna puja a
partir de moda miqueta de finals es setmana un tros més però vuit aniran imatges de la aquestes
inundacions importants aquest comuns zoo que està afectant al nord de la línia sortosament sense
víctimes portals enamorem no tenia

---

o avui també tenim dimarts en senyals
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ja es va imposar cristiano ronaldo lloc ofereix s'halar eren els altres dos finalista recorden que leo
messi havia deixat fora de la lluita per d'haver es molt abans sentir va guanyar a l'estadi de
agradés club era el madrid ni s'aficiona dues però el carinyo un dia l'apoel que mes muestras
siempre estat premi del tot ambient la millor o i jugadora del dos mini divuit des marta vieira allà de
la seva carrera la brasilera l'acumulat commoguda reconeixements personals del dos nens sis al
dos millor va guanyar totes les edicions del fif algun plaer d'un total de cinc marta té pren dels anys
i jugar l'òrgan del raid nord-americà la seva rivals duo jugadores del olímpic de lió aprovarà ara
aquell herbert i l'alemanya geni ferma dotze a parlar de leo messi de cristiano ronaldo perquè van
ser els grans absents de la gala de gresques va fer a londres tots dos

---

oferents fina recurs las fugues llard mil millau pas doblegar l'estat retrobarà
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o aquest del dispositiu gràcies als altres per honda espera catalunya amb els jocs es deixen
olímpics dos mil divuit i els jocs expressen olímpics és la competició esportiva més important per a
les persones amb discapacitat intel·lectual és d'amino se'ns vuitanta-vuit se celebra catalunya
cada quatre anys guany a partir del quatre d'octubre la seu serrano andorra i la seu d'urgent amb
la participació termini cinc-cents atletes de més dawkins de països competiran en què actors de
modalitats esportives deixen olímpics dos mil divulgui perquè millor és kim intenta generalitat a
catalunya es a en carrera en la no ariza dades incúria era la de la abans ens donem monitor amb
pel goats at del programa els i setanta-sis setanta-sis era un nou zero o i tan avui els estem
preguntant trucs per estalviar quan mende com els per no va ocupar o un

---

l'any mateixes fills que hi ha darrere trobem vuit
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que fa que l'espanyol en tres partits a casa els arriben tots tres i estigui en llocs europa creure que
primer quart d'hora sigut per a marcar-lo deia tenien queens de posar per davant el marcador però
que no podem tenir aquesta continuïtat contra tips també tendit complir despertant portin de la
porteria zero de sis partits amb conseguir marquen sin i encara en què llum revoltera crec que un
dia poder ha fet algun més encantat això caca l'avi rubí el primer quart d'hora del partit per a mart
argument d'ingerir molt punteres paraules dexeus els aficionats de l'espanyol content tisci però els
del barça com estant perquè avui i hall illa i tenen una mica el mal record podríem dir del partit el
girona que novena' com s'esperava no acabarà com s'esperava conquistat per aquelles plus
expulsió de la winslet avui hauran de seguir el barça a través del televisor perquè la equip
d'ernesto valverde juga com a visitant of al camp del leganés que és el poder de la competició que
només ha sumat un punt de quinze possibles imatges de bones

---

acasa peruga questa complirà em t'hi cincs treu

26/09/2018 13:22:00 - 26/09/2018 13:23:00

de l'arribada del barça al seu hotel de concentració a madrid amb el convidar-me l'any com a
principals novetats d'una convocatòria entenia lenglet perquè compleix un partit de sanció després
del expulsió del dia del girona somriures com els de luis suárez perquè tot i que l'altre dia pare per
davant del girona el versar fins al moment portar bona transparent va aculada i espera a guanyar
avui al camp del qual va ser un partir-li simple no són ahir votar arquer és difícil nnn és cúpula
l'intento balena news ja des de d'acers anteriores quabit binder ser campo de passarà a dir el final
de no l'iceta tres és de competir it diré d'ús i ens a mà repassar nen tots aquests set partits i ara i
juga el madrid destaca tenir a madrid per si amat tindrem n'hagin de carregada pels i un bon partit
partit deixis i en el que té el sánchez és quan de sevilla contra un dels rivals doncs a priori
complicats

---

l'elena aquest bardhi ningú d'onze portava rep escenari complicat
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es farà una és que té en arguments que que és servir la sèrie després i d'andacat de la trobaré
parlen de sèries ser diada d'aquí una estona estafa dones conde d'hores la manresa d'aquesta
setmana a un dels grans creadors de sèries del món de una de les millors sèries de la història de
televisió algú avís de kim bat aquí humà que dins kilian el vida lliure de l'eugenia creadors social i
era i rebràs ha passat perquè aquesta setmana per barcelona d'ell filtrem enganxat a ja a bilbao no
a segona amb una foto itot amb ella no em abans de la als músic amb el que les obres aquesta
setmana el del tant van i del ràpid com prohibit fer micro pisos d'aquests que era un set greus
hormones si això deia bé i enemic ramírez a potser escauria que i escrius poden page o comparar
als quioscos de venudes a barcelona i francament allà jo crec i el un més vivienda i el que va des
de la vells estic d'acord del l'alcorà més cares per les però boví del valor ciu sagal

---

trobada estand'acord estafadores alvia li tot música mal eren vivenda ocio

29/09/2018 07:49:00 - 29/09/2018 07:50:00

seguida parar-se perdona als quioscos però es tancarà extreure'l no es queden andreu molt sol
que d'aferrar la foto no sé si hi van betts periòdica vell i va ser dir que no brindi d'aquests no vol no
m'ho però no haurien d'altres perquè si obren compartits en valedors del barrets barricades encara
no les manava paral·lel raisi ahir amb el ja no d'arrelar amb el el paper de ser que més coses que
una cosa que no que amb entusiasme dies amant de d'escoltes líbia tuiters i i'horta i uns el el
magazín diguéssim el dominical alguns experiments de d'un molt interessant s'ha infografies això i
aquesta setmana amb el fillon vinculat al són i a les hores plantejava són les que són típics de
determinats entorns naturals o urbans la deia nova i el que el so ahir el diners i túnel expliquen de
onze botones aquella el vot explicava i importància tenir els fedor jo no tim de manera incidia
l'havanera funcional avions això ja amb final el un dotze

---

pregona soc ferrat fotos sembrin dic torna per parava aser millor rutte pau d'experiments és tret
termini ayats escrit han explica-la

29/09/2018 07:50:00 - 29/09/2018 07:51:00

s'associava molt pas sabut dels museu trobes d'on i'horta ens i feien uns sons encreuats en em va
semblar la idea magnífica barish una veu aquest diu quan vostès sent aquest soroll que s'han jelle
en aquest diàleg de pel·lícules paraula li falta boada que i d'oci i en els bona borda de clar que
gràcia qual comellas al diari qui hi estan dues versions a una per sí que és el diari la teva sinó el
temps la però en va saber que una gran idea que un estudi ampliar el fet haver no serà la mida
esperaven guarda gestionarà a la premsa darrere de al el en el a sobretot amb el visita el i amb el
papers realment aculada ells si ells és molt molt interessant dos parella i el que bàsquet que allò
d'aquests sinó per les de culte jo li queden juga s'havia al·legacions irremeiable boufal molt bé
realment molt bé els vegades músiques que les en ressonat al cap dels patateres al del aquestes



emana com un serà omple del xavi pus per crear una que serà abasten la setmana acabés

---

apliqueu efecte vena són jordi era agrada rey element colar també celler ara aplica fer ve
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és el gran té ha de donar de tot plegat sent vint-i-vuit culs i entitats tres mil vuit-centes quinze
llicències federatives i en canviar una seixanta mil persones no arriba a em valorades amb
discapacitat intel·lectual això vol dir que hi ha ja molt maja encara pare per creixen al món de
l'esport de de gent que ha estat cap practiqui esport amb discapacitat intel·lectual la fera agafava
fabes escènica ha fet és l'origen després haurem tests serà un so fundador amb el amb malaurat
martínez fos enfonsades q cultura amb el a faltar enllestint moltíssim fila marina com estàs la
presidenta la va acompanyar batalles són dos entitats hermanas de els uns al centre dels no no
tenim rol hace és són la federació n'està dels esportistes la tasca diàries garantir que poden fer un
esport víctima de qualitat i que la com millor i organitzat i la captació de més gent a la federació
estem dins del relat ells de de veritat física de les federacions i la polo2-1 sent generals hellboy
lola la població de posar un d'estocs ambl'actual o no estan per sota del del del respecte al mateix
nu del cedit però estan en el en el percentual que ens topa però sí que és a que fem una captació
una fer de captació important fort cantant en que forma part de la qualitat de vida de les persones
en general no la que el col·lectiu si no fer espores saludable i tenim un programa especial fem una
demostració de en del seu d'urgell que es al lloc que és jo com explorar amb què bé a ens bé
ajuda per la fundació només sí que és una patrona d'aquesta programa que el que fas fomentar
l'esport als més petits aquells no és amb discapacitat actual que opten en escoles al centre
especial i els ajuda materials monitors toca els expressament per fomentar l'esport sent fer-los
cada cop perquè és dur però jo crec que és així que no fa no fa tants anys que eren molt invisibles
els discapacitats intel·lectuals no dir i-pace fer-los serà fer-los visibles casca intimista a la
normalitat evidentment que caduquen va practiqui i qui diu practiqui esport catalá i el violí o que el
que faci dibuix tècnic de que la lluita de la junta del d'aquest col·lectiu d'esmorzar ens escombrant
com rius toia persones que van a vegades de societats semblen pertany que passats i farégrec
aquest pensàvem han superat per sol però que el molta feina fer l'atelier vaig tenir la l'oportunitat i
el privilegi de poder per l'autor de les entre catalunya d'un del president la presentació i amb així
com un servirà per la qualitat jo cocinas no era espera per la falta ara és girem a parlant de la
normalitat al palau de la generant sant jordi això és martillo ells no dintre prejudicis per aquells que
no són celebrades com les derrotes de les normes trencar-les sobre del mal rotllo això és ara em
la normalitat és molt relativa brown un quan escolto perquè certamen open sobre que tot

una qüestionar aspiració és que és normal que no som els perquè per mi normal són altres coses
que que per nosaltres la normalitat i amenaces dels esportistes estació olímpics esca mostres tot
el com ens havia travessat espessor olímpics no és que merceria amb la reafirmat allò que hi ha
treia no amb ser natural ens espontània amb nom a dels tu sentiments i que aquells nacional
sempre la seva així quan està estrès d'uns respostes content també disfrutat el moment no per
això penso que ossos una i sopa de llum un portuguès de campbell tot centraria col·lectiu com a fa
deu anys és el d'incendi núvol situada molt bé quines l'anormalitat les seves que no són entre
atrocitat de normalitzar la situació i penso que les pors la via principal terrassa de letònia
diferències fa mal a l'infant sense s'ha al parlar a gent de ser normal l'agenda en o normal
atòmiques a ni des d'un dos normal and i els no ha daniella que que que tec ara hi ha de ser d'acer
normal tu haver que és un estima que realment estava amb bastant en profunditat necessiten
actuals però també és saber que s'està reivindicant molt a

els col·lectius jessie en que surten fora la normalitat però screen l'anormalitat que es anormalitat
llagut des de molt un los pillos sóc estan molt llavors estarem tenia amb normalitat no existeix
desconegut seriosament tenor tupè i acabes comú és com en els a més i consideressin purna
mentors oriol anaven dos més anormalitat perill descús com es i recordem creuen en què s'ha de



s'ha de seguir treballant per que ja se començat o treballar a i de veritat s'està fent una molt bona
feina o és de s'hauria impulsar inclòs més encarar perquè a potser no uns àmbits ens sobre maluc
un titular problema a casa del les feina quant van ser nacionalment un vila de currículums a segur
que passen per davant els altres currículums que segons disc són normals i

d'això tècnicament nacional tot perquè l'experiència de persones el nostre àmbit poden fer igual o
millor coses de persones que estan segons la societat actualment a ser generant les lliure
relacionat amb això escoltava obeïa una entrevista que cat feien saber si de test vist que és una
televisió on l'aire lita pel servei ocupacional d'inserció del grup operatiu perd que des d'aquí
recomano a la gent que d'investir que entri allà cabell si i entrevistes i la feina que fan perquè és
realment meravellós i en aquesta entrevistat odiós he i que la societat encara depèn de anirà a la
gent amb discapacitat intel·lectual no resta aquesta mirada de la normalitat no cap a la gent amb
discapacitat intel·lectual que li hem dancer a sobre tot això a la sociedad que no que no va si la
mirada que no es veia amb una certa en el condescendents

ciao a un compassiu o no és que és el que no volem perquè de fet una frase que ens va de
sempre donada i i dels de de tota la vida els sectors que l'esport com a deia notes van fos porten
en dos objectius una segona està físic sí que emocional el seu o si shubhashish primordial però no
solen que es aquest missatge que tota l'estona li amb la societat illes canvi aquesta mirada
entenem que no es culpa de les persones es culpa de la societat i l'e volució i és una estima com
com la molestem l'aleix que han donat just útil exemple ho feia una fi abril que on trans i des de
que esperit amb acompanyat els especial i la filla que la mera educada recorda bergas perquè
parella i ha viscut quins aquesta normalitat que parlem no no no discriminar però hi ha molta gent
amb els està costume qualque que la nostra obligació és a través de l'esport quadra abans
farciment decourtye l'esport tots una iguals i aquesta mena de la por de condescendència nico en
en parlon d'agent de l'àmbit i i pobrets i púrpura poblet tu poblet tub que té descubre un conjunt
unes capacitats diferents l'estela

i tebas es dificultats i la superat avisat si per la sort en vells ja fa temps que es al passat al la por
parla de bones perquè és ensumo conscients comino com jule de gent de tots jutjat bons perquè
passi aquest dia de les novel·les sin totes iguals i en aquests currículums els valori pel que es la
persona seu pel que pot o portava que i empresa no parles s són toti traves encara judit dels que
cada virar de no és la mateixa de la que poden feta un una persona quedava que li pot fer per
exemple al sergi sis i coincidir uns onze en un lloc a un atent les persones han que nens que diuen
i no van mall es i les persones que s'ha el i diferents amb genís les grades més una armat que
actuen canviïn anat tan annie tallar això anar és de d'elles en la en tant bé a san l'auca han un
amic llar llei sent anant a gent que en la actes ha d'estar està en més han s'ha com parar que ana

gent no armari en diuen li l'àlies que la noia esperat sin armat nen cobren menys inclòs per accent
tapa queden noies en un dificultat encara tenen ninja gil realment no corren en què amb menys
paranormal el perquè el a tota la feina el darmanin han de ser un noi que perquè prefereixen una i
una noia sopa del fet també igual que ve un inclòs encara més han cesena no només adeje amb el
parlament de realista pas i decidiran sinó també de d'aquest com a bona de que aquí diem que es
en en l'àmbit general de l'anada cada segurament més extremat adam de noies d'accem era la a
els fellaini la bueno que cobren el feda ahir de tres i els nois el fer ahir de dades que

del cor gran l'escola hanoi i ludo existissin muir i alain més amb altres que bo algun pregunta que
no és no l'alcal no cal afegir gaire haguera quatre s'acaba el dit l'alta a la la electes i no és
compadir d'incidents considero té cridar mirades compassiva que nosaltres és el pitjor error en
aquestes societat compassiva perquè quedi que passa jo perquè fill que un títol en un curs
entengués capacitat i han no ets persona o els persona a a mitges o potser la unitat de les coses
que fan persona normal jo i perquè no he trobat han no es premsa personal i el fet el cicle formats
entre les que qui en què moment es per la discapacitat i jo vaig trobar en gent normal que en cap
moment va va haver cap problema si jo crec i la legend

mira a una persona sense del títol bale és normal i per una altra persona que porten fil ser és que
siguin testis i que no que sigui tingui i va de les etiquetes a en què el que en les etiquetes que tant
les etiquetes george consideren que hi ha assentar com amb un en un grup sociar-se segregar
d'ocean és cert que la gent regentar moltes ha ressaltat l'agent mínim de prenc com si indiquessin
la seva ètica ossos ho feia i si i és una forma concreta busta tan d'ell apartar per que potser per



tenen seat això ho perquè realment desconeix això ell pot dir vostre assist capacita dels el que
passa del perquè hi ha no parlen unes discapacitat psíquiques les capacitats física estan
existeixen per a hoja consideren que no no que no estan dintre de la del el seu u àmbit perquè que
és per això que és per falta de inf

nació perquè el final quan aquesta persona aquesta la en el marc en aquesta diferència amb
coneix tot lo que és la realitat in normalment acaba entenent kiki en la el problema lynn no és són
les diferències sinó que nosaltres potser va cedir un camí diferent de feus però el l'objectiu i el final
de metres a mateixa poblet que deia haver al sergi que fa tant a tenir tant de del mal quadra quan
els sense torrades espècie els ja hi ha molts esports sentint patinat es que gimnàstica nativa futbol
sala molt judo tenis taula basc i educa i petanca ciclisme eteris aquest programa i a del fa al
parlava al sergi és és amb és ampliable s'està de treballant i a més esports que poden entrar a
dins de del jocs és és llevadores de la salvació sarroca d'acord amb amb el poden també als eua
notes al final que ens que el són esportistes no i una de molts significativa que porta la fevitur faré
un calents quin creus que es les poden donin més esportistes

un inés les un dels espurnes petita trofeus una més tament petanca molt si remulli hostil i posen
majestic i cobrar és ara estudia l'entrevistat majestic i colons dels amb costa la s'ajusti diversos el
vot un tuls alabastres molt sense que diu que que es comuna una de les formacions no es
col·lectius catalá espurnes a veritat com a part un estil de vida ossos d'esportistes consultoria un
esport basket oport lactis moderació i el evolució de la seva del seu estat físic adaptant els porta
vostre de manera que tenim esportistes els espessor lili's debutant d'anys assagen competint fent
petanca perquè perquè es poden fer però no parlen l'esprit de ser intenten tant per soc és un és
una de vols significativa t'explica molt bé quina és la filosofia de o un emportar-se l'esport fins als
espessor l'ibiza de fins a mi esco intenta però malferit si guanyem tampoc no aire encara la nova i
que enguany jugar no es amebeu tenir ganes

de d'acabar guanyant el partit no se es prepara un també per això aparenten de a intentar guanyar
els partits com pugueu en el en el joc no se rere cine guanya no passa res en l'aire de tres sent
tant l'haia cinc acabem el s'adona de tercera per qui com no hi han més només amb tres a ser és
cimera que ens al noies pur és wallander integrar s'han era el plat amb tot pes de nois vora perquè
els una william dress d'aquests de noies espartana al podi al tenim al tenim assegurat de feres
reparteixen dues dit quatre-centes medalles que sobre és un altre diferència respecte als de jocs
olímpics diria amb nord en els nostres pons tothom tot de la passió l'exis ballar moltes sèries que
tenim un codi de vuit voldria altres tenim a la diada evidentment d'or de vida en i de bronze i
després dels més de participació

protesta la salutació es justa digne equilibrada que vol dir que és competeixen per capacitats ni tan
sols per a la i a vegades ni per s'accedeix del que es fa és tot ens ho marca d'editas aquesta marta
i si la superes aquestes noms són una cosa brillant l'espessor escauen pensada cinètica
fecsa-enher presenti'ns a segons i supera la marca crec que és munta un quinze per ser amb no
s'ho exactament aquí esportista que automàticament desqualificat perquè és es considera que no
competir de la saber que li corresponen de competir tan supeditat però ser-ho divertit no batlle
llavors el pòdium s'anomena horari tota del de sisa classificat desqualificat va de participació
tothom que la seva participació seus es después molt abans més garanteixo que aquells que
vingueu jo que l'excusa això ficar-me baies la primera han expressa navalla pels trobar en què el
primer estimo' enfadat pel residir i el vuitè estigui molt content i això és una cosa que no els ha cap
competició més del món el vuitè resultaria el primer emprenyat

que una mona se n'ha fet tu ara entre qui com a president desisteixes el olímpics catalunya sergi
per culpa donaves si aquests dies els per sol perquè estava molts mitjà amb tu ho estic expliquen
perquè perquè estava de hagi i veurem company company mostra doncs que de forma espontània
no són a barcelona i les noves a la d'uns com amb el en va commoure perquè ningú humà i i no
continguda de família inclòs per medievalista arrestat amb amb tanta veritat el d'una forma
absurdament incondicional sansa coneixem sense jutjar-me simplement pel fet de que estava tan
content que mediadores amb altres vetar moltíssimes coses no i això és una cosa que amb el fet
pensar moltíssima amb el que acaba remoure moltes cos entre veu tula saber més els burana'
ficades valles seguir ajudant convertim concessió feia algun esportista diners a la ajuda'ns del ens
ha aconseguit acusats perquè vinyes i una de les desfilades jove peix anava com abanderat d'aquí



a la junta líder qui de forma

sorprenent i segurament racional apreciïn fet d'arribar a i com a morrets pagat proposen de dir el
president de després laberíntics catalunya volem que siguis tu la veritat és que va ser un procés
amb els grans de la junta de doncs es va proposar un relleu l'anti president ens honorat el-fna fent
una fent excepcional i van pensar d'uns que jo podia sumo candidat en concret jo pública no
mentor les fotos la persona que no es un amb l'aleix angosto són els gerent del que és amic meu
ens ha company amb el nom convida a fer que estava a la llar i ens van ser d'uns amb el meu
tornava creure que joc unió portava quelcom diferent a l'organització per la visió que en tinc uns
potser palpen per a una forma ser promotora una i donar-li doncs un un enfocament d'ells des
d'una persona que no té cap vinculació amb les que absent de l'actual aniria família inútil aquest
enfocament tancat perquè final muntin que vinculació directe tot i que ara i estira que permet però
no família fet on una feina rasco tanta i veient que hi ha molta veritat tana

amb quan reaccionen al els esportistes amb el que deia sana al palau de la generalitat massissa
de la música veient sigui estem contents brians si volem plorar plorem que sona feira' de de moltes
emocions una d'emocions a fa la pell de del dia a dia no perquè ningú no ningú no mare que a
vegades és a la no aquestes caretes transposar nosaltres quan mende diu i no no però el un
càrrega genera pla aquí la veritat és cent per cent per cent per cent i jo crec i vull destacades aquí
i patint l'oportunitat que que estic tim veu illes tiquet into i i sortim a la ràdio i supervisió suposa els
i tota estàs costen solos' està són estem als jocs predir refent havia dia dels tècnics dels
educadors dels emprenedors que aquestes persones o les que estan que li havia molts esportistes
una tasca brutal i el que sí que cutis que com un tius tu les emocions homes de la flota ell vam
sempre el màxim aquests dies pensem jo vaig derrotes abeba trinxat perquè ayur fas amb o
d'elusió al món per al final estàs constantment posar-hi baixen veus la reacció dels no

de lectors s'estan feble a la tòrcer perduda lunya diu la mare d'un noi i un company mostra amb
editor portaven després de la seva debatent de la il·lusió de l'excitació daniel companys demandar
carroza moment delators llavors totes d'escoles pel no es diuen i turbes agràries de fum parlament
vol parlaments moments perquè realment el que com plaers pudors el recorregut de l'aposta amb
tots aquells nois i noies i les famílies que ho està les pedant per nosaltres són una de les quinze
torxes preparés és el que més important no crec que això molta per en el si de la desfilada alterio
el punt d'assimilar el dia de la la inauguració una agressió posen que hauria de i surt que club amb
el seu endavant sissi portem les nostres vestimentes afirma remenes com no als jocs olímpics
normals en una mateixa rubor wait escuma amb el seu grup i les vestimenta abanderat de
d'estada alguns jocs espècie l'olímpic judit ser seria i la desfilada moment de la desfilada és estàs
més suros de dels quatre dies de competició

no lloc prou aquest tot en sniace amb les el primer dia sigui del d'estella dies de la competició i han
quedat t'enteras molt cansat poder és és didàctic també les de joves com prat tres equips i topar
amb el últim dia boyer no ho és també està bé aquest es pareixia es de tot n'hi ha de dades de
sitges que hi hagi una als que el un més competició ens i tornes entrenar i un torna de dona de tot
depèn de tu mateix líder a última en i que noia deixat té també és i tida perquè i ara a la no he que
ha d'espots d'aprofitar ni mana topades bé

allargar una mica doncs s'allargarà milan molt tallar llevar dormir aviat pere de el sant mar perquè
a abonar genes que els ahir amb la en les tanta dani així concedir algun aquella hora arades
clares trident normal que estiguin iaia cansats demana d'engruna diuen bueno sola de vulgueu que
ara hace que d'estar economia tan passin una guia un galliano donen per fer era la set per això pel
canviada i tothom ha aixecat encara hi ha competició l'últim dia s'acabés de triatleta tombes fora
ironman pels vesteixen el va salvar és la ells quan vaig fer poden plans de la d'uns pots li importa
millor per sabors cotes de fora del món com que no

d'aniacam anar sentit el que està l'edèn perquè les a la veritat per totes les entitats igual factors
que això olímpics i automàtica ben va cobrar de va cobrar tot el sentit del món i vaig ser amb una
base aquestes de l'acro ofenent sociales crec que de mirar moren a punt no dels vaig crea un
història amb un bilió i tot plegat hill hilaritat que s'hi va exconseller i llibre cou de d'uns amb amb la
junta companys uns vuitmil euros com a una entre les espessor olímpics i no vaig acabar com
perquè de setmana touba cbs que hagi li vaig saber d'aplegar però el que he vaig fer l'any següent
va ser anar-hi i acabar-la així que també pugui que que no volem els de millors tío intenten actuar



no perquè el primer han de les pur aconseguir-ho però segona incita amb el centre millor perquè
ella cules acusa rols i l'excusa acabar-ho per va ser un algun poder rufea per parells per és un
petit la sorra el aprofito alfa n'acullen publicitària no d'alguna alguna fa que verdú que s'ha estem
la junta de les empreses no n'hi estacions ajuda prestant suport del patrocini privat i jugar
missatger tenir més molt potent no no es fent alguna mece una bona estrena i ahora havem si

seva copes una mica de temps indici cor per què la sensació de quan i per mi de de ficar-te un
repte molt gran potser perquè els pot professional bueno corruptes petits són pau i i i com greu
faré doncs no calavera doncs messi va europa molt gran per obligar-me a entregar estan formes i i
poder assolir-ho però no la sensació de cau algun a anomenar democràcies permite de sentir
molts cobrarà altres tot road són el permís en l'aire melià s'han pal sergi no sigui una obra moment
notes david es aquests fortuna però accions que volia ser ara i llos subscrit d'odiós s'avisi en el
nostre col·lectiu and necessitava prevere un tres potent precisament per franca a aquestes
barreres a i fer un anormalitat és que la de ciment massa perquè estan per la normalitat amb poc
de les zones on persones tots no un normalitat seria un si fessin quinze persones és altres faci'n
de ell no és és realment importar

vell tota de tota d'agents a anar a ser conscient de la no que i en aquesta raqueta i demano que
diu veí de intentar-ho i els jo estic l'acord allò siri beat' en un lloc on anòmal federer si no
aconsegueix sobre negociació no sabem tot que si no ha donat tornant lumen que no on millor de
mi si no si no es cent per cent per cent és arribar a tercera els també ha segon donen no que si es
jo marxaria infelices si d'una constatant reaccionar d'un vuitanta sent nou entregat tot jo crec que
això també ens acosta al els esportistes professionals o dintre de la normalitat entre connectats en
ells també s'esforcen nosaltres tant estàs en s'esforcen ells ploren si perden un objectiu nosaltres
problema per amonestar actius és estan feliç sushi a la assoleixen el que és bona nosaltres igual
bé té la les la

salva veure's d'aquestes autèntica de bàsquet judit o no no no el nom comín costa molt per a
través de riure no ho fan que han anat als que diu wei-yi es amb plans per aquest amb fa books
cei nada on ha pogut donat tot daily gana té perquè enfadar-se i jo crec que la frustració i tot és
dolenta cines pogut d'una tota que es de fer obeeix no passa res de serà parents tot pels tornar a
intentar a les temporada calent i ben estant puedas dona el tren als illa aquest entrenament passar
prens més i pot donar encara més d'or de tu ponedores el que vol dius totes la compra dolors
prol'autor per fer-lo sí que no té per què per a les bankia és ahir a pagar sempre s'ha l'entrenador
és d'entrada tremolar leigh

que van parlar de la lliga en l'àmbit de la competició and veure si en ciències han cillessen aquell
hi ha gent que va aposta de stone però també gent que no passarà estona aquesta gent que no
passarà estona a posar el els generar sentir-se analitzat un més aquest àmbit i això també ens a
prova de la normalitat que vol dir que no no volem competir d'anoia el passat el no volem competir
a guanyar també està ben ho va deixar d'hesperia gaire guanyar ideada hores jo guanyar no
indicis d'entrenador sigui és veritat tindrà el títol d'entrenador i oportú dos anys s'entrenaven el dos
aquests diferents i només curiós és que pogut veure les dues bandes de la societat diguessin el
primer cop vaig entre una umd en un equip mini ment i masculí ultimant normalitzat persones vaig
estar amb una

cola el de recitats ens eventuals així consultiva l'ània mencionar contra contra la diferència que no
hi ha cap diferència va entrés el mateix amb fa el el mateix un riure un un un noi que en el mercat
un triple super gran que volia d'un partit d'entrenament que he una altra que assolit el el o el seu
objectiu dello avui bufet en el màxim o cinc quina és la diferència perquè el prometés abans
perquè està posar en un cartell tres de les endins i en els no és que és una kader abans manu
donen exactament l'ametista creixen u mateix demanen un mateix itinerant notícies necessitats
l'únic que i cadascú necessita el el teu sent el seu temps escolta escoltar els tu jugadors a veure
qui necessiten i tu han dona'ls i les són les ajudes a partir de qui normal tot passaria l'oportunitat
de de veure aquesta normalitat de dijous de diumenge els espècie de

viaje vesteixen el inbisa a andorra la vella i a la seu a l'atur urgell-la en la d'aquí quatre anys té seu
un cara no quedaran o no cursors moltes peticions però el puros bastant més tan concretar
estrenarà la novena gaudí d'aquests del dos mil divuit a la seu i a a i a andorra sergi grimau voltes
gràcies per a l'herbassar acompanyat i que sigui un èxit que segur que salobrar si els des de la



vosaltres el que és molt important tenir tenir d'algunes fosques andes després olímpics i laforja fer
des que això no sigui un boletes un descens de quan baixem una mica autoritat no anava si cedit
monte voltes gràcies per a les acompanyat acusa la seva o molt bé i cor guanyar uci podreu també
és ara l'induráin és i no serà inútilment entrenaments d'un retardar pronunciava

cotxes olivo als va quedar minvant i ara a roma cada en exclusiva el nou fort poc primer
desavorrir-la dinar roma que iniciar el barcelona de maquinista kazan justo destorb tres casat noi i
el centre de barcelona diagonal-aragó i de la banca mina en de conte i un cop i el portal immobiliari
on trobes tot el que busques iain contra la teva casa gira perquè estan fantàstica del quilòmetres
fort comprat és d'assetjament no sense dotze de seguretat
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tad casualitat que sent per que i el porto tota la vida amb què amb camara amb una el food goyen
pede d'uns tosa anys i a deia que volia jove fot bon llesta amb le en una pirata a fum volen i fins
als i boí plaers vaig estar tota el amb el foc bond i vaig fer inclou des de secundària quan ahir i
escolar i era única no i en el que ells ell buena als i boí volia juga el foc d'owen en l'equip fa venir
peral3-1 no hi havia en el trobar en tres líder jo estava allà no en se li amb band-i i que hi havia en
un equip amb d'abans que he d'anar a i a ser que no l'enderroc s'ha es irats ara es va sentir race i
laia diàleg no vaig aprovar que va gravar ser i a ara deia bo els continuï i a fins ara

---

poden perquè ha del bowen folk aïlli imm qué cada hills of hores ganes
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per les perquè part de la planta l'imagino de també on era una va dir que a veure que les grècia
aniries amb el va fer potser s'han pot donar bé però perquè va síndria hamàs que jo crec que en
aquest cas es aparquem un perquè és una de les que i i comparar recordo que entren en un equip
de minia del barri les a madrid que és per ser aprofito per fer link perquè de perfecte sense voler
que és bashkow sabors però no home creadors que del qual si la veu o no després de trenta-cinc
anys perquè coneixen vuit un tenim quaranta-tres bé del vi li va escrita se'n va dir que es allò
monjo bessons quin fotografies que podria ensenyarà moltíssima sempre de sèries va estar diada
menut que vol tant amb altres combatre consell i vaig bonze jugadors perquè el pare central
equitatives que jo vaig conseller i i gai i doncs en coses amb salvar-se entrenadors anys i els meus
abans dels una mica per d'imitació cap a mi doncs van jugar ditko manifestar que el roger va ser fa
molts anys per precisament concloure estigui tal sergi el no

---

ho new d'una vallejo hem val fin joncs encara laura fent afí vose l'amical així l'embepé molt perfer
l'hora haver aquests
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pels que no haver guanyat de la seva carrera nerviós àlex dona no no tranquil has de noia allò
agredir-se s'està estan a tocar els al farem hagi no que sí que és una és una cita de important de
que les pareu amb ganes de és una cita important lleva opinió personal nació totes aproparà ja
sigui perú del sevilla ampla no l'ha àmbit competitiu de rendiment s'han i ja sigui oposen fer un
altre per dones per sortir d'ells satisfer-lo que es diuen lema d'intentar-ho fent i jugar i conèixer
gent també no és un i pesa és és un lloc on els trobarà una quantitat d'esportistes immensa i on
també i cedit deu fer il·lusió de tot conèixer gent d'arreu de d'espanya de d'arreu de del món nova i
poder d'intercanviar a opinions xerrar no s'hi i i mare contes i conèixer gent que

---



nord oprimir necessita en l'àmbit sortides l'únic
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buena allà grans manies ajuda ni una no hi hagi en en els serà el pirineu o aquests això existeixen
olímpics això als fa els fa diferents per per algun motius fase de diferents perquè que que a més a
més que li de barcelona i ruscalleda fa molts anys i crec que també des de és molt important que
les rabínica territori fem esdeveniments que surti una que la centralitat de barcelona al de la costa
mandi i portar-los que va dins i unes donen esportives social d'aquesta magnitud compten amb
kruso amb unes dament que si la cursa de meseta de catalunya entre juguen moltíssim les
diputacions curosament de país i jo amaz-ona per tot el que es fa a com un altre país que es amb
el com a andorra en el que es transfronterera i el converteix amb un doncs això ens amb un com
un edició molt especial perquè evidentment d'haver fet africa bejun també complica logística un
peones per uns for especial il·lusió haver-lo portat els pirineus i són els ossos fent que alguna
estades la federació a ser i karen parlarem de segresta federació d'esports per a persones amb
discapacitat si qui cas que diríem que

---

junta elsa del olímpic família sol dels dades
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és el gran té ha de donar de tot plegat sent vint-i-vuit culs i entitats tres mil vuit-centes quinze
llicències federatives i en canviar una seixanta mil persones no arriba a em valorades amb
discapacitat intel·lectual això vol dir que hi ha ja molt maja encara pare per creixen al món de
l'esport de de gent que ha estat cap practiqui esport amb discapacitat intel·lectual la fera agafava
fabes escènica ha fet és l'origen després haurem tests serà un so fundador amb el amb malaurat
martínez fos enfonsades q cultura amb el a faltar enllestint moltíssim fila marina com estàs la
presidenta la va acompanyar batalles són dos entitats hermanas de els uns al centre dels no no
tenim rol hace és són la federació n'està dels esportistes la tasca diàries garantir que poden fer un
esport víctima de qualitat i que la com millor i organitzat i la captació de més gent a la federació
estem dins del relat ells de de veritat física de les federacions i la polo2-1 sent generals hellboy
lola la població de posar un d'estocs ambl'actual o no estan per sota del del del respecte al mateix
nu del cedit però estan en el en el percentual que ens topa però sí que és

---

recaptació fent brossa cada cop color toca
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a que fem una captació una fer de captació important fort cantant en que forma part de la qualitat
de vida de les persones en general no la que el col·lectiu si no fer espores saludable i tenim un
programa especial fem una demostració de en del seu d'urgell que es al lloc que és jo com
explorar amb què bé a ens bé ajuda per la fundació només sí que és una patrona d'aquesta
programa que el que fas fomentar l'esport als més petits aquells no és amb discapacitat actual que
opten en escoles al centre especial i els ajuda materials monitors toca els expressament per
fomentar l'esport sent fer-los cada cop perquè és dur però jo crec que és així que no fa no fa tants
anys que eren molt invisibles els discapacitats intel·lectuals no dir i-pace fer-los serà fer-los visibles
casca intimista a la normalitat evidentment que caduquen va practiqui i qui diu practiqui esport
catalá i el violí o que el que faci dibuix tècnic de que la lluita de la junta del d'aquest col·lectiu
d'esmorzar ens escombrant com rius toia persones que van a vegades de societats semblen
pertany que passats i faré



---

feda passió ho ajudat discurs expressar menys dins dels fer-nos musa simple
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grec aquest pensàvem han superat per sol però que el molta feina fer l'atelier vaig tenir la
l'oportunitat i el privilegi de poder per l'autor de les entre catalunya d'un del president la
presentació i amb així com un servirà per la qualitat jo cocinas no era espera per la falta ara és
girem a parlant de la normalitat al palau de la generant sant jordi això és martillo ells no dintre
prejudicis per aquells que no són celebrades com les derrotes de les normes trencar-les sobre del
mal rotllo això és ara em la normalitat és molt relativa brown un quan escolto perquè certamen
open sobre que tot

---

pas en parlar pobles dolors respectar riures d'horaci camina assenyades els koldo dura
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una qüestionar aspiració és que és normal que no som els perquè per mi normal són altres coses
que que per nosaltres la normalitat i amenaces dels esportistes estació olímpics esca mostres tot
el com ens havia travessat espessor olímpics no és que merceria amb la reafirmat allò que hi ha
treia no amb ser natural ens espontània amb nom a dels tu sentiments i que aquells nacional
sempre la seva així quan està estrès d'uns respostes content també disfrutat el moment no per
això penso que ossos una i sopa de llum un portuguès de campbell tot centraria col·lectiu com a fa
deu anys és el d'incendi núvol situada molt bé quines l'anormalitat les seves que no són entre
atrocitat de normalitzar la situació i penso que les pors la via principal terrassa de letònia
diferències fa mal a l'infant sense s'ha al parlar a gent de ser normal l'agenda en o normal
atòmiques a ni des d'un dos normal and i els no ha daniella que que que tec ara hi ha de ser d'acer
normal tu haver que és un estima que realment estava amb bastant en profunditat necessiten
actuals però també és saber que s'està reivindicant molt a

---

sentit retocs amanecer militar massa després unes cultiu fedor hubo iss fan danès dir estic suma
es
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els col·lectius jessie en que surten fora la normalitat però screen l'anormalitat que es anormalitat
llagut des de molt un los pillos sóc estan molt llavors estarem tenia amb normalitat no existeix
desconegut seriosament tenor tupè i acabes comú és com en els a més i consideressin purna
mentors oriol anaven dos més anormalitat perill descús com es i recordem creuen en què s'ha de
s'ha de seguir treballant per que ja se començat o treballar a i de veritat s'està fent una molt bona
feina o és de s'hauria impulsar inclòs més encarar perquè a potser no uns àmbits ens sobre maluc
un titular problema a casa del les feina quant van ser nacionalment un vila de currículums a segur
que passen per davant els altres currículums que segons disc són normals i

---

guiessin osho encara tros
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nit la nit fins a nosaltres seient de seguida amb la previsió meteorològica en tomàs molina però
abans l'arribada de la flama de l'especial olímpics per la cerimònia d'inauguració que tindrà lloc de
mai que podran veure per esport tres al mes de miler d'esportistes que i participarà en ja són
gairebé tots allò sis aquest any seran els en grillons i per això encendre'l sancionadors de l'equip
sent gaire em del hansel i a partir de divendres competirà en el joc deixen olímpiques se sent
molta gent ni aquest eren molt clar dir són els seus dilluns si vaig aquests bergant volen eren mera
a parar sobretot bale patir per tu neixi gent feia amics i partidistes tot mentre estrenava feu
escalfen motors i aquesta tarda ja arribar meteora això olímpica al canal d'aigües tranquil·la es del
parc política al ser grans molts derbi és però que enrique de la fa acabem fet que jo en un cap de
setmana però emocions i apple més a cassació amb amb tot recorregut emre lleus per centre de
lícit i i els protagonistes no hem viscut amb molta moció han acabat a la places els noms davant de
l'ajuntament compres i d'evident fa avió acompanyat per l'alcalde estat l'encarregat d'encendre el
pagat i els van olímpic de mirar aquí a les de alienar marxarà cap a andorra van a la tarda es faran
l'acte inaugural divendres i dissabte a mi al'stint sent d'esportista es està entitats de competir en
aquesta una en l'edició d'altres cheese l'elit dic de de van a les deu d'origen o els carburants vip i
última i un s'ofereixen aquestes pari és una en una amb amb in a doncs imatges sembla mirant de
la mà però no no veuen és bastant de banyoles amb aquest venen cada amb la de valls bodas no
amb amb la per evidentment modem aquesta mena d'una dretes no té
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salons ben edició d'altres espessa l'inca i que se celebren al cel d'urgell i andorra la vella entre els
més de mil cinc-cents esportistes amb discapacitat intel·lectual participarà en aquesta edició de
tretze països diferents entre els quals per exemple i a bèlgica dinamarca del o finlàndia també sota
lema el millor esquivin dente als jocs tenen la voluntat de fomentar l'esperit de participació endinsa
de la victòria el barcel exhibició de leo messi avui la xarxa marta era un parell de tuits cada noel a
penes jardim continus ha destacat perquè són dues persones que acostuma a parlar de leo messi i
que no són el utilitzar tòpics o un llenguatge que s'ha utilitzat habitualment mirar el jordi punt' i deia
una altra i que grandiosa de messi però avui en tocat molt al mig del camp com feia temps que no
passava a veure si valverde s'ha donat per dir que el versar a de defensar-se amb la pilot els peus
i un altre al d'aqueri line' pierre viu el gosselaar donat genuïnament que no hi ha cap futbolista
millor que leo messi buidi seriosament i el bars aprofita l'avinentesa aquest tuit de i en l'inic a per
ajunten entrevista calia fer ara pocs dies i henkel inic era feia una declaració l'age per

---

set tub laura gir quedat calada hub fum reality esquivo intenta pilota diari nike què
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a cada vegada que això li té el obrir comence al'onze radiació dels jocs fajol antics que estaven a
la seu d'urgell i andorra la vella fins al dia set més de mil cinc-cents esportistes amb discapacitat
intel·lectual participaran en aquesta edició en què hi ha tretze països diferent representat entre els
quals hi ha per exemple bèlgica dinamarca o finlàndia sota lema millor estiu intenteu tocs tenen la
voluntat de fomentar l'esperit de participació en bàsquet el que dir la seu es va classificar per la
final de la lliga catalana de bàsquet que jugarà contra d'un de girona xeixa han de tres així
saltadors en aquest partit tanquem guanyaven les mans de sant adrià pitarque va un altre punt
ràpita basques i perquè hi va un partit el cap de setmana que va quedar suspès per una varia el
marcador a la pista gallega entre preu van i penya això no és gaire normal en un partit de màxima
competició no té passa doncs que hi ha sabem la data d'aquest partit de jugarà dimecres
vinti-quatre d'octubre als quarts de nou esperem que en aquesta ocasió marcadors

---

anna venda estiu' seva hubo dos seixanta-tres abans merkel
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finalment tenen dos bars i avui arrenca ana orin insel d'urgell andorrà fins als set d'octubre a
aquest haver allà no a cada vegada que els d'això l'ingrid més alamillor urgents esportistes amb
discapacitat de l'actual participarà en aquesta edició de tretze països diferents entre els quals i a
bèlgica dirà marco finlàndia sota el lema el miques com inventeu tocs que tenen la voluntat de
fomentar l'esperit de participació estarem al pendents d'aquests es deixen olímpics i també en de
la resta i algun resultat ara també ens ahir que el un tancaran i mònica ràpidament al per saber
intern cabalga que vam victòria de l'inter una dos per tan això vol dir que i interí bars atenen sis
punts i l'atlètic d'andrés a madrid o guanyava tres o un contra el això quant dels ni l'odissea les la i
ni una pel·lícula de fer ús d'aquest ni un kruger ni un nen intensa i d'1 dir

---

any dani van l'ind especialment intenta jocs ponedors on unes quantes projecte
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nodrit de mig milió ha quedat en tercer lloc per la seva feina al capdavant del restaurant diversos
dels esports amb repsol avui s'inauguren els espessor olímpic com deia molt davantal de les vuit a
andorra de i el seu d'urgell aquests jocs per persones amb discapacitat intel·lectual arriben young
edició i duran fins aquest domenge aquestes de repartida posa set i obre la cerimònia inaugural el
pollock l'sporting d'andorra la vella serà un acte d'animació músic única té elegits a la i la bet i
desfilaran tots els esportistes uns mil cinc-cents dawkins a països diferents les disciplines a més
participants natació i futbol sala en total per repartiran més de dues mil quatre-centes medalles
tibantors quatre dies d'aquesta competició d'interès a les nostres estacions es desprèn algunes
dècades seran els carburants més eficient una altres aquest en un dels nostres ana fauno' cases
llegint tant és encara la tugues una recarregada

---

madrid repartir troba gisela està d'altres que acaten pastís castellanes han afanoc
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avui s'inauguren els especial olímpics lassa27-28 bogeria andorra la vella aquest jocs per
persones amb discapacitat intel·lectual arriben al uns en edició i durant fins diumenge venuts millor
pitjor novel·la de les dissabte sis d'octubre a les deu de dani a l'ateneu l'harmonia de barcelona el
cantant reusenc del seu nou disc en una els seus herrera àlbum val més especials i a qui no nuri a
l'ateneu l'harmonia de barcelona amb la col·laboració de vermuts miró i el és aquesta tarda
continuarà al sol com a gran protagonista i l'ambient serà càlid que moltes temperatures al voltant
dels vint-i-cinc graus encara l'emporta és tot més notícies a la una i el portal rac upon cat

---

barça l'inter ara túnel ni saúl aquests donaran vídeo concert s'hagués dins creu endinsa jo notarà
albina miquel
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avui s'inauguren els espècie olímpics de la seu d'urgell i andorra la vella amb jocs part persones
amb discapacitat intel·lectual que arriben a la un generis també de parelles va trencades en un
viatge a l'estranger cercas amb revisades i d'encontre d'atrevir salut de previs a de general l'única
pòlissa de salut que ens va obrir d'assistències literària i des de trenta-cinc d'euros el més greus
no l'ús vint-i-vuit rentar-los o entrada perquè si previsor i el temps al seu es mantindrà shearer
durant tota la tarda i l'ambient serà càlid en temperatures centre vint-i-quatre i vint-i-vuit que
hereus l'atemptat encara es portarà a l'emporta l'escena qui actualitzen tota la informació les dues
el catorze quinze i el primer toc

---

dir chris mant basc et nau trencar altres tret vital allà dies sense marcar nou-cents rent vori
honrada previsora generar punt cop vista anicet cel deixem aquí lucre previsors serra
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acabarem parlant dels espècie els olímpics que comencen avui a la seu d'urgell i andorra robert
fuentes algun dia vol és volia són un jocs per a persones amb discapacitat intel·lectual que arriben
a la seva onzena edició s'obriran aquesta tarda amb la cerimònia inaugural i duraran fins
diumenge i participarà en uns mil cinc-cents esportistes dawkins de països diferents i sis-cents
voluntaris sergi grimalt president després que els olímpics parla dels objectius de l'esdeveniment
aplis final fer reflexionar la societat sobre què és normal i el que no ho és notes van però es porten
dos en tot és una segona està físic ser quique emocional el seu o si subhastem primordial però no
segons descamisats tota l'estona li amb la societat llavors canvia que es temible en el si d'una com
a l'esport pot són looks entre tots dos perquè per ser que totes iguals i en aquests currículums els
valori pel que es la persona seu pel que pot aportarà que i empresa amb el ressò del tots els
esportistes de participa en aquests espècie el olímpics la a catalunya

---

d'innocència cacics gastarem ehlers bon dies ielque nou allò sucio també al centre cor crec passi
gbc76-78 l'asmita sin portava participen alt cinc
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també s'inauguren als jocs especial olímpics entre la seu d'urgell i a andorra la vella es tracta de
l'onzena edició d'aquest jocs per persones amb discapacitat intel·lectual que s'allargaran fins
diumenge revisió del temps de la tarda continua l'assolellada i amb l'ambient molt suau de va
tornar a les són día tranquil i en temperatures molt semblants a les de vuit tan del matí com al
migdia per el bon per el se la veuen en masculí sevillà francina perla veuen fam

---

news gras tenen cinc tornarà ser dia l'ha
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i avui s'inauguren el jocs és deixa olímpics entre la s'ha d'urgell i andorra la vella es tracta del uns
edició d'aquest jocs per persones amb discapacitat intel·lectual que s'allargaran fins aquest
diumenge

---

dormo té una durarà descús d'unir ben ficar deixeu serà grans dins mineria gran
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avui comence l'onzena edició dels jocs espècie olímpics que es fan a la seu d'urgell i andorra la
vella fins al set d'octubre més de mil cinc-cents esportistes en discapacitat intel·lectual de tretze
països diferents i participen sota el lema el millor és kivu intenta aquest cap de setmana com

---

d'ions líster lange l'ubs acte musk obi real
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avui comencen l'onzena iniciada el jocs especial olímpics que se celebren a la seu d'urgell andorra
la vella fins al cent d'octubre i participa en més de mil cinc-cents esportistes amb discapacitat
intel·lectual de tretze països diferent de tot plegat des del rei fins les nou al parlar amb els
s'amplifiquen i amb els jordi grau o més del pots de la castellana i de triades amb rol com cada
dijous avui dia també ens visita la sonia una d'art per passa la tutorial avui ús preguntarem

---

moscow cum màxim han barts s'ha bassa mora eta aicat tries ja excés així participant pib parer
castellà maleïda olea
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young raó imprecís ús burguera determinar les accions i ha parlat sergi grimau el president
assisteixen olímpics que comencin aquest divendres a andorra i de mil cinc-cents esportistes
aquesta tarda s'han inaugura cerimònies delta espectacular arrestat una explosió d'il·lusió als
esportistes l'ordre de ser que estàvem de increïbles de dos d'un ram altrament o amb totes les
petites però olímpic i la amb tota l'esperit aspirina perquè tots els espinals white de vuit altres com
a president dels catalunya única putin felins quedat donat el tret de sortida dir que a partir de mar
començar les competicions però el resultat són un al de menys perquè com dolors del amb el joc
millor gratuïta entre dos punts de tranquil o vagi a el calla bé incidir dividit en una partida i il'agent
violí bello que un dia entre de diu la concentració ahir a la primera

---

fer murs uns principi això ell increïble dades olímpiques aspirin estacions dividida interior volem
partido' illa joan bionic tres cavall té
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pretòria de la selecció espanyola en aquest cas als partits de la setmana que ve contra gales i a
anglaterra l'asturià ha tornat a fer servir el vingui original per tornar a al donar la llista torna a marc
bartra un dels tres catalans convocats juntament amb pau lópez i sergio busquets lunin
representant del barça latre gran novetat és la paco al cas seran el moment uco possiblement és
de llista i en els excessos virtudes ús de factors volia que s'havien nassos virtudes que hi ha un sis
d'això no significa que tinc que circulin de cursos si hi té uns a a andorra la vella gestar tot a punt
per donar capvespre el tret de sortida els espècie el olímpics fins diumenge si disputarà l'onzè
d'edició dels jocs entre la seu d'urgell i andorra la vella sota l'ime el millor és kivu intenta i
participen més de mil cinc-cents esportistes el del món camara històries d'allò més diverses

---

pel comú tallista l'onzena edició esquivo
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una d'un aquest debat clinton vingut des de l'índia i i c chk i ara en la raqueta i esposes escalfar
abans de l'entrenament és la seva rutina viària el centre on viuen va anar en el seu des de la i fa
vuit anys i la fundació dir fent piferrer va impulsar el programa astori discapacitat amb l'objectiu
que als joves amb discapacitat intel·lectual fossin el màxim d'autor dependents avui seixantena de
nois i noies resideixen al centre vicis d'aquests amb viatjat fins a andorra per participar en els
espín xal olímpics ahir va aterrar a barcelona i va pujar directament al principat pot d'aquest
maquillen seguit el recorregut delatora això olímpica per a quan preguntem sorprès més els joves
que han l'autobús sumin un moment tot i que ara perquè perquè minia per amor venen cotxe que
en aquest i tard honra del cine no pues molt bé i precisament l'autocar arc s'han traslladats

---

l'altre anònim les seves anant t'acut hi ha defender es d'andorra honren
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és a l'estadi coral però es en acreditat gent aprofitat per fer l'últim d'entrenament abans de la
competició british que el del port és fantàstic terrenys ajuda mogut trenca la discriminació entre les
persones el seu dels casos no importa nostres competent és com un messi no l'import un nivell
sociedades ni casta mini vells socials l'objectiu d'altres texas l'olímpic és que els mil fins fent joves
amb discapacitat intel·lectual competeixin a partir de d'anar a tenir com diu el lena el milla és kivu
intenta rasa del hamàs té de tres andorra la vella el bàsquet català estava vol per la mort avui de
josep lluís i cortés nascut a badalona fa vuitanta anys luis va tenir una llarga carrera com a jugador
les dècades del cinquanta i dels seixanta va debutar els círculo catòlic de badalona i va jugar
també a l'orella verda de sabadell el reial madrid i el joventut lluís era el base de l'equip de la
penya que va guanyar la lliga del seixanta-set al costat pistola



---

is l'última entrenem d'in ajuden no-discriminació des kim nivells apartir d'andana tahrir juve d'aquí
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menys jacir disputarà l'onzena edició del jocs entre la seu roger i a andorra la vella sota el lema el
millor intenta participen més d'anèmia cinc-cents esportistes a tot el món demanen històries d'allò
més diverses com la d'un equip de la llar i raqueta i es posen d'escalfar abans de l'entrenament és
la seva rutina diària el centre on viuen en en el seu des de la i fa vuit anys i la fundació dir fent
piferrer va impulsar el programa astori discapacitat amb l'objectiu que al joves amb discapacitat
intel·lectual fossin el màxim d'autor dependents avui seixantena de veïns i noies resideixen el
centre vicis d'aquests amb viatjat fins d'andorra per participar en els es deixen olímpics ahir va
aterrar a barcelona i va pujar directament al principat pot d'aquest maquillen seguit el recorregut de
la tot això olímpica per a quan preguntem sorprès més els joves que tinguin un moment i que ara
perquè perquè ninja ara moment platja que en aquest i tartar arran del cine no pas molt bé i
precisa l'alto carn s'han traslladat fins a l'estadi coral per als en acreditats i han aprofitat per fer
l'última abans de la competició fins que el del port és fantàstic terrenys ajuden molt per trencar
no-discriminació entre les persones qualsevol dels casos no importa nostres compartida és com un
mes no li importa ni casta ni nivells socials l'objectiu dels espècie l'olímpic és que els millors fins
fent joves amb discapacitat intel·lectual competeixin a partir de d'anar a tenir com diu el lema el
millor és kivu intenta ressò de la mas té de pes d'andorra la vella que les pel com sempre un gran
exemple integració i aquests espessa olímpics encara més car que exacta seguiran gràcies marta
de la fins al mar i grans acabar tornen el parlament obligat perquè jordi pons començar maqueta la
ortiz
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la trajectòria del boom abans de l'inici del partit entre el manresa clavar-se tot just ara s'està ajudes
i el món del bàsquet ha rebut avui una sotragada josep més porteres un històric un d'aquest esport
a mort els vuitanta anys lluís estat un dels grans del joventut de badalona va ser jugador i
entrenador va ser el primer d'arribar a la sent internacionalitats amb esport els espessa olímpics ja
estan en marxa des d'avui fins diumenge mil cinc-cents esportistes lluitarà per les medalles
l'ancesa del papa té ha marcat el tret de sortida d'una competició que se celebra a andorra i la seu
d'urgell és millor tío intenta és el lema denuncien edició del joc s'expressen olímpics d'aquestes
remisa la de creure en si matisi lluita contra no puc serà fet aquest vistes la cerimònia inaugurada
al pavelló d'andorra la vella una selecció dels vil cinc-cents esportistes participants han donat dos
a la tradicionals desfilada amb de les vint-i-nou delegacions representants de kim

---

bombo on aspar vissel emma jocs expressen set aquestes

04/10/2018 21:40:00 - 04/10/2018 21:41:00

durant la que s'ha presentat la nova mascota del moviment espècie els d'una des d'aquesta edició
farà companyia altra grup però moment culminen estat un com més l'arribada de la torxa el recinte
i els diversos ràdios que s'han fet dins del pavelló l'últim portador estat l'atleta emergents
acompanyat per càpita espanyol de cop haver ibis sergi rovira s'ha fet l'ancesa virtual del peveter i
els es deixen olímpics encarat oficialment oberts el pop polític gravarà durant els tres dies de
competició els esportistes participin en les quinze disciplines del programa tots ells encastarà
demostrar que no és millor qui guanya és millor i al final d'agulles per l'enèsima aventura l'accident
jornet aquest cop l'escenari triat són les muntanyes d'errors del rueda que a principis d'aquest més
d'octubre ja ofereixen aquest aspecte completament nevades allada hem pogut veure en
novament els

---

l'ús pruna altre marvin cims despresa l'olímpic se'n quedat entre prestarà dos parla l'aventura
solos' rus amic
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en el qual el a això era al pavelló d'andorra la vella ha després de l'actuació d'haver tant legal a
d'inauguració d'aquest jocs espessa olímpics que va servir per inaugurar aquesta cita amb més de
dos mi set-centes persones ens del mit cinc-cents esportistes i mil dues-centes persones de públic
que van donar avinguda l'esdeveniment quedar se celebrarà segur urgell i també andorra fins al
diu que la xarxa fort de catalunya t'ofereix aquestes per a aquest cap de setmana en fórmula o es
disputa de la cursa del gran premi del xoc o en bastant d'emoció perquè hamilton té cinquanta
punts més que ve de la classificació falten cinc curses per al final i aquestes considera que pot ser
la darrera sobre vettel si és que encara en té alguna una cursa que es podrà seguir diumenge a
les set tireu minuts del matí arriba s'han jocelyn són més segur del món arriba el nou molt bonic
sakura



Sección: 10:53:15 - 10:54:35
05/10/2018

Notícies 3/24

2018-10-05 10:53:15 - 2018-10-05 10:54:35

05/10/2018 10:53:00 - 05/10/2018 10:54:00

millor ben doncs millor però no de luis fallout o altres de feda del devotes estat segons i fet el
tercer avui de cine de la segona jornada a del vallès saber ens aportats i el primer tobago del
bàsquet català el nou congo el manresa va rebre el versarà primer partit oficial del del baixes
davant de la seva afició tu va presentar la plantilla provant el públic de manresa va haver però que
això no i el nou khumbu story macera servir la presentació de l'equip havia de ser diferent de la
posada en escena va està plena de dificultat a mitges menjar becari la l'han soto cèrcols i a l'altre
canto' el baixista van acaten el triple per sort manresana el relleu tectònics sincera fins que no
jugava des del gener va reaparèixer despista

---

bans poblet laura carles savi sopor shorr és duel
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cavada disparar al barça d'iceta sobre el segon quart però després d'una dotzena de triples fallats
va arribar el primer del manresa i alguns més la cistella de les cunyat ben i va posar el tren tasseta
quaranta-set al descans i la represa va mostraven joc que ara d'un barça sense sis país sense
referent i el manresa suma treure els cops el potencial barcelonista van arribar al final del tercer
quart i els de pèssims jane més guanyaven d'un nou tècnic estava enfurisma va ser oriol a qui va
treure el barceló la línia i va liderar la nova escapada visitant la va caldre una nova estroncada
deté xics perquè com s'acabés posa-les haver és que hi ha molts a un punt toto escultors xs és i si
era una ratxa de seguís o el seu puntos però no erecció cuatro cinco de sicília són els set no es no
se pura pescara en un per teu contra persona bueno crec que nom acabat debat del partit de
l'estat quins edició de moneo

---

sedis acabada peces punto concurs poder passat pequeño
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dos milo una odissea de l'esperit orifici intocable però que s'ha fet és la restauració fort per nolan a
partir del mes activa setenta millor metres i llei de restauració que som del sostre fònica autèntic
de s'atén d'emili més i no ens sol digital bogart tot això està passant a àcid llegir aquest cada
setmana com tindrem en l'esport dansant l'expliquen dani terra però primer gosem deposar el dia
del que va passar ahir a les pistes de bàsquet disfrutava derbi entre manresa i abans de la lliga
semi un derbi català a l'altura les expectatives que generar perquè en el retorn a la màxima
categoria del conjunt del bages al nou colors amb manresa va aconseguir a clavar-li setanta-vuit
punts el barça però perquè el versar amb va encistellar vuitanta-vuit finales veritat d'elevar-se que
va ser total presidida que el van res elegante moltíssim perquè de fet el resultat fins al tercer
perillós rere cinquanta-nou hagen de però l'inicial d'errico ara el barça sí que la si capes de prima
l'accelerador parcial dels drets en l'inici

---

perder christopher actiu són so esteve tota gestar passen aci hagi base obrir lluitat look losa tretze
u
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plorant d'alt barça que seria cadafals estenent cranis tauler forma arbitral he que digne perquè la
falta de respectiu de sèrie que està sent molt mai d'aquells cara a cara a cara a cara que cara dura
una enquesta per la culata centre bé a de llibres haver aquesta de la tarda no se reformes verbo
fos la vella real modi on el tren a sevilla o la del barça haver ganes que es va produir el el mateix
dia i no hi era l'estirada davant de fum baix gairebé el setanta-cinc parcent va més vergonyosa la
derrota del madrid que no pas al del futbol club barceloní acaba amb aspirina getafe si d'aquest
aquest mala murs molt bo és molt bo de la el monòtona i a tuitera i emeses és com real també
podria a lluitar per enviar paranoia la dona sí que no i entitats va enviar per bulliu a diu la líder de
fum al professional anuncia que la pròxima tempo la bail barc canvien s'aplicarà el reial madrid a

---

cats qassim bons aquells vell bars s'ha a-new ella l'ús regió rahola base d'estar respecte culates
entre els molts loiola
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segarra missatge in si entressin que segura i de faura terra darwin' bona ella hi hagi no és la
portaria animés la dona del no s'ha fet no set dies de un de un media o a un dir fitant mundo toleri
sisè avió qui és una anuncia és nou tifa també exclusiu de exclusiva l'airef atiant ofec era pels una
temporal bard ambient s'aplicarà el reial madrid exhibissin endavant s'han aliat i el tindrem a la
champions salvar l'any que ve i també al madrid també serà sotmès a la a la el millor arbitratge
convocat ni camí que anem avancen clar ensaque en s'ha acomiadem amb un podria ser maria
cifuentes perfectament i a la mateixa en pantalla que he fet senyor cauen em ara mateix que que
fan aquesta gent en els marquès de la christie a la s'han gastat és sent cinquanta euros en el nom
la cedir grafia aixetes de triples els al-assad tirats anat rigut d'ells i ara mateix són en fot és que
posa la setmana

---

longhi monòtona caurem mercats aquí l'aportaria sàtira excel·lent potents
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Els Matins
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05/10/2018 08:30:00 - 05/10/2018 08:31:00

vencia i els blanc-iblaus al seu estadi contra el dit la real i vol acabar amb un imatges de fa de la
tot just una estona ens arriben des de la handia una aquest cap de setmana i a gran premi de
motociclisme és el primer cop que el mundial es corre en aquest país al circuit de obrirà en aquest
matí s'hi han fet els primers a través lliures de motos ibáñez la categoria reina i el millor estat la
empordanès madrid vinyar les seguit de valentino rossi després d'aquesta provo només
encadenant quatre perquè assecador mundial i per market el líder costarà guanya diumenge per
deixar el títol gairebé sentenciat avui la cervera acabat la cessió en el cinquè lloc haurà de cine i
mitja de dimecres garcía rafel repassa d'heroica d'esport time el temps explica la gema fins a la
publicitat però que anys vols anirà algunes més ahir que mira ara mateix a l'estartit comencen ni a
no ens s'han molta tranquil·litat estabilitat avui tindran un aquest temps estable amb aquest
contrasta ermini una altra sortida de sala ara mateix des de la

---

o ser guallar cassie setenta l'explica sud unes l'iese anés nia va línies

05/10/2018 08:31:00 - 05/10/2018 08:32:00

ampolla per avui és porto les imatges a no sé si algú més donat a veure mai la brava del cert vol jo
tampoc terminator roquetes imatges és la ballaran i és aquest any tassa dindi youtube sobretot
fer-ho en aquestes visites guiades era si se sent aveure miró estic com el mitja no hi ha aquí a la
els tèrbola la família és a dir aquesta efecte que tenen de marcar una mica el territori de saber
d'uns a les zones tant i llavors pot assentir quest espectacle de la compra i a més sempre intentar
anar han visites guiades interferir d'aquesta hama en aquests ritual íntim enviés any com a eina i
l'oferir no hi hem anat però és un ple poder-ho també d'una andorrans d'aquí moltes gràcies a la
cèl·lules bulli trento minuts sonar del matí i el espanyol diu ara sí que està

---

o rere da dons espot ferial podria d'ebola doncs tot noi seu on sanar
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Telenotícies comarques
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05/10/2018 14:15:00 - 05/10/2018 14:16:00

si letons dos mil sis-cents dissenys aquest cap de setmana sent podrà veure una petita mostra tot
siguin un itinerari que recorre diferents espais del teatre i el fons del museu trigar durant dos dies
és llotges hoover estímul perquè mostraves creacions extremeny real corre apliqués amitabh venia
barri també és fàcil reconeixement a la tasca de jordis' des de la partida aplecs i al llarg dels últims
cinquanta anys marina solar grec tres mollerussa que hi anem cap a la seu d'urgell els espècie la
olímpics ja han arrencat avui a començat la competició castellà kerad tot el cap de setmana passat
a la mas semblar cacen pres on descans not veient mera acompanyada que ens sembla vol ser
molt ben acompanyades al matí al centre de la feu d'urgell a la zona violats i avui al lliure de gràcia
que em van dir que volien sortir per la tele i el que han deixat que es posin aquí i darrere nostre
per fer aquest directe com deien des d'aquest matiners de mi cinc-cents atletes han vingut de
competir aquí a la seva d'urgell ii a andorra amb dues de les competicions

---

llot jess eta menys papilles plecs bons som dona cayman dit en estel està

05/10/2018 14:16:00 - 05/10/2018 14:17:00

s'il·lustra com deia decisiu de la part esportiva ara estem ales ana al village qui durant tot el cap de
setmana de estaran múltiple d'activitats d'oci es va hàgiu tan pels esportistes han pels visitants
que vinguin aquí a la seva d'argent o a andorra a veure aquests es deixen olímpics aquest matí
per això al com deien hem estat a la zona esportiva de la seu i allà era un formiguera equips
algunes ganes d'hbo s per competir a vegades a la vegada l'equip al millor els sedis aire de les
seus rugir i judo contra els noms de gràcia un dels favorites té una mica dèficit però va guanyar el
tot sentit són molt bons però els ànims dura que aguas' el pas que aquests prioritat que jo que
s'han aquest arrendades terreny imprès tant a altres equips tancar-los que t'ajudaran estratègia
clara al més cara turú onze ells de la com juve com fer-ho d'on més fàcil dir per per aprendre

---

cas interès múltiples activitats esbarjo amb balcells

05/10/2018 14:17:00 - 05/10/2018 14:18:00

global en el palau municipal d'esports és ple s'ha estaràs que està a les pistes d'aquest llis
centrem abans de compensar jugar algun arriscarà altres kim una dies haver haver no guanyaré
operari portades participa no sigui sigui per a i i competir guanya la majoria i són molt competitius
llei els dels actors del que aquests per exemple han vingut des de madrid nedem els venir on un
canta fer bona pors és una bona experiència parelles per a nosaltres també és pila al qual autor
del nen canta en i passi a un amb el dit una cultural i va anar de la porteria perfecta per als es
deixen olímpics no seria possible sense els més de nou-cents voluntaris que col·labora amb
organització evidentment a pas per ajudar a prop per aquest se'ns molt bé i aprens molt bona una
tasca de bon gihad que per la majoria té un gran retorn



---

vull d'aquí grans alguns tempest días sissi gir o actor cultura ànim plenària total nous rendirem
meno parket cura casca

05/10/2018 14:18:00 - 05/10/2018 14:19:00

ja han passat vuitanta anys que encara queda per conèixer de la batalla de l'ebre la més sagnant i
decisiva de la guerra civil un congrés i activitats paral·lela és com és d'exposició aportaven més
llum solers sent quins i dies de combat i a més de trenta comunicacions des de molts punts de
vista no des del punt de vista de les històries de vida al meu d'ungles mico d'històries sectorials
des del punt de vista de la sanitat des del punt de vista de la premsa que pensem natures que
obren millorar el coneixement de la talla l'ebre i debatre i han un no hagués visions i per tant el
revisat periòdicament la història no el congrés també ha donat coneix ser episodis poc coneguts
de la batalla com la maniobra de distracció que els republicans van fer aquesta tram de riu entre
amposta i cambra d'or per garantir la ccib de l'ofensiva riu hamon va entrar s'ha l'altre banda i
durant pintades a dir de les dotze de la nit està les

---

corre paral·lel es molt davide obrant anés pintada res
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La porteria
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seu unido alqueria joan assemblees segueixi va bé avui acabarem amb la cerimònia inaugural dels
jocs dels especial olímpics uns jocs que se celebren des d'avui i fins al diumenge un joc són molt
especials que es fan aquest any a andorra i la seva o tossir aquestes imatges com dic de la
ceremonia inaugural dels jocs marxen a joan lluís víctor harvard gràcies a una la proposta serà fins
dilluns gràcies a una tarda ahir un cap de setmana you amb d'on

---

el ja fa en altres bus bombes smart
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d'exercici van molt bé i amb incorporat poc a poc aquests minuts de corre i progressivament doncs
cada setmana quedar dues setmanes el tinent fines' augmentant en i ens acorda i disminuint els
de caminar fins al final són que passos per exemple a fer quinze minuts corrent dos caminen
quinze corrent en si cor a una cursat és populars tuvo recomanaria si carta música cor no hi ha
són massa per a diària la música no han indra estàs corrent perquè és molt interessant escoltar el
teu cos com acsensi i et sents molt cansat i es de disminuir el reina oci pots de està l'art una
miqueta més i el el que passa és que quan està escoltar música de bé a lci que t'encanta i vives
william en el pas de freqüència cardíaca passes de ritme i després el cap de tres miu tallar als ja
està legal pagat va dir arriba de arribes que realment a vegades automotive massa no està de
tancar i veure què també per classes tacte d'arribar fins al final i arriba amb les millors condicions
de d'estat amb gesa portes veurem a la cursa de recollir

---

córrer ficar-te o sí poca momentània recorda aconsegueix escorrent legals

06/10/2018 06:08:00 - 06/10/2018 06:09:00

que cine feien vaga ens vinga preparar-la als dia tenen són càmera perquè podem disfrutar molt
no cal tenir un gran resultat va fent es pares amb el motiu per fer-lo ja es la setmana que ve més i
tant minga propera setmana greu ara i els d'amor i a cor a del moment per tirar mies en les carmí i
amb un espai en el que parlem de grans es les i esportistes que tenen una que s'han parlar per
normalment es carme va enviar bondi de dir i paret encara aquests dies està celebrant els es texas
cohanim pics de les autors william d'or errar ser gran esdeveniment des de dijous fins a la palma
diumenge la són d'esdeveniment importantíssima livin' internacional que enguany d'acollir-ne
catalunya a la seu i també d'andorra amb un profusa esportistes altra l'hi escoltar una entrevista
xavi puig

---

bon día abans feines és al damunt l'esdeveniment cama li
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de la volta al borja vilalta d'altra i lópez i la entre el que sembla pel robant testicle sent si és una
bona de aposta o espanyol bofill al-agha aquest any poden guanyarà sigui tan tot és guanyant a
casa s'han guanyant sempre però poden guanyar la vida o bé d'estella de la nova d'això es va
però de bones altra finca de posicional que moment doncs darrere buren el que passa a al llarg de
d'alagille doncs ada de l'acció líder del vila real que va ser un partit que ha aiu preguntava amb
allende criteri i en general perruquer nats d'escoltar moltíssim agent crec que és el millor partit com
a mínim que han jugat de l'estadi com a mínim i d'aro que jo recordo o crèiem estic en una mica a
ja estil ll'atur una mica local però no és de calla vaig harare futbol potser diria

---

lorca favors david estrella seva aquesta escoltar veure

09/10/2018 14:15:00 - 09/10/2018 14:16:00

et de han hagut cinc o sis partits et pagoda de trenta de cinc anys en anara l'espanyol
pràcticament no i perdut d'un partit si no se operar algo molt jo crec és els millors partits que han
jugat realment la primera pares si haguessin tingut un paret més de la d'encert sobretot borja que
va d'indra tres o quatre bors que hi haurà que dada l'antic el sanitat in com a millor emparenta
indagar marcat era una pena va d'acabar quatre zero tendir venent va ser un recital és veritat que
finalment petipa lupo de moda diners a fer una no podem evitat pero però és a jugar molt bé a la
gent està contenta la la sensació són molt bones i i és clar que és veritat que depenem molt de de
dos o tres jugador d'admirar que no tenim un pla m bé per per determinats moments i que en no
però però i en què la una sensació sobretot més kalo del partit de veia real és que tots els partits
que es juga d'aquesta temporada en tots han donat la cara amb tots hem pogut guanyar perquè un
en determinats per

---

ibera ha vi-te seus uno pare ciessin acabar les vida
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