


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





Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva, 

que té com a principal objectiu el foment de la pràctica 

de l’esport i d’altres activitats de lleure, per part de 

les persones amb discapacitat intel·lectual, com una 

via de desenvolupament personal i d’integració social.





L’entitat





OBJECTIUS
1)  Promoure l’esport, el lleure i la solidaritat entre 
les persones amb discapacitat intel·lectual, per 
contribuir al seu desenvolupament personal i assolir 
la màxima integració a la societat.

2) Millorar les opinions, actituds i comportaments 
socials en relació a les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

3) Representar Special Olympics Catalunya en àmbits 
i instàncies nacionals, estatals i internacionals.

MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i també la de les seves 
famílies a través de la pràctica esportiva i la participació 
en activitats de lleure. Totes les competicions i activitats 
estan pensades i adaptades per tal que tots els esportistes 
hi puguin accedir tenint en compte les seves necessitats. 

TOTS SOM CAMPIONS!
El que diferencia Special Olympics és la seva filosofia, la manera d’entendre l’esport. Guanyar no és primordial, 
tots els esportistes són campions pel simple fet d’intentar-ho. Un dels lemes de Special Olympics Catalunya és 
Millor qui ho intenta, per això els pòdiums poden arribar a ser de 8 persones i més enllà de les medalles d’or, 
plata i bronze, la resta de classificats reben una medalla de participació. 

El més important és l’esportista, la persona i els valors que aporta l’esport: amistat, esforç, superació, 
igualtat, solidaritat, cohesió social, companyonia, confiança i integració social. 





FEDERACIÓ
ACELL

La Federació ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones 
amb discapacitat intel·lectual) és una entitat sense afany de lucre 
que té com objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de 
l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Durant la 
temporada esportiva, la Federació ACELL, amb la col·laboració de 
Special Olympics Catalunya, organitza de manera regular, entre 
d’altres, Campionats de Catalunya, Campionats Territorials, 
Lligues Interclubs i activitats de lleure, amb l’objectiu de poder 
oferir el millor esport adaptat i oci als esportistes amb discapacitat 
intel·lectual.





HISTÒRIA I 

EVOLUCIÓ
Special Olympics Catalunya va ser constituïda el 9 
de febrer de 2005 i presentada en públic el 14 de 
març del mateix any. Posteriorment va ser registrada 
a la Secretaria General de l’Esport i a la Conselleria 
d’Acció Social i Ciutadania. 

Està adherida al moviment internacional de Special 
Olympics, fundat per Eunice Kennedy Shriver a 
Washington en el 1962. El moviment està reconegut 
pel Comitè Olímpic Internacional i vinculat als 
principis de la Carta Social Europea adoptada pel 
Consell d’Europa, subscrita a Torí el 18 d’octubre de 
1961 i ratificada a Espanya el 1980. 

A nivell internacional és l’organització esportiva per 
a persones amb discapacitat intel·lectual més gran 
del món amb 5 milions d’atletes de més de 170 
països i amb més de 100.000 competicions anuals.





Esport
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DISCIPLINES
ESPORTIVES:

Hoquei interior
Atletisme

Gimnàstica
Vela

Esquí
Ciclisme
Tennis

Tennis taula
Hípica

Bàsquet
Handbol
Natació

Futbol sala
Bàdminton

Petanca
Proves motrius



PROP DE 4.000
ESPORTISTES



CAMPIONATS NACIONALS I 
INTERNACIONALS

A més, Special Olympics Catalunya participa en 
Campionats Nacionals i Internacionals. Un dels 
objectius de l’entitat és poder competir en altres 
països i conèixer altres cultures i delegacions 
i representar a Catalunya en àmbits estatals i 
internacionals.



PARTICIPACIÓ EN PROVES POPULARS

La participació en proves populars fa possible una 
major visibilitat del col·lectiu i la millora d’opinions, 
actituds i comportaments socials. Els esportistes 
participen entre d’altres proves en la Mitja Marató de 
Barcelona, la Marató de Barcelona, la Cursa El Corte 
Inglés, la Cursa la Maquinista, la Travessia del Port de 
Barcelona, la Travessia del Port de Sitges, la Cursa de 
la Mercè, laTriathlon Series Barcelona, el Cros de Sant 
Cugat o la cursa Jean Bouin.



SECCIONS
SPECIAL 
Des de l’any 2015, la Federació ACELL i 
Special Olympics Catalunya treballen per 
conscienciar als clubs esportius ordinaris de 
la necessitat d’incorporar seccions Special 
amb persones amb discapacitat intel·lectual 
dins l’estructura del club per aconseguir una 
societat més inclusiva. 

PER QUÈ CREAR UNA SECCIÓ SPECIAL?

1) Promoure la pràctica esportiva, el lleure i la solidaritat entre i amb les persones amb discapacitat 
intel·lectual com a via de desenvolupament personal i d’integració social.
2) Ampliar la xarxa de col·laboració amb la resta de clubs i entitats esportives de Catalunya.
3) Desenvolupar un projecte positiu tant per a clubs esportius com per als esportistes amb 
discapacitat intel·lectual.



TERRITORI 
SPECIAL
 
El Territori Special concentra la 
celebració de diferents Campionats 
de Catalunya en un mateix cap de 
setmana, per tal de reunir el màxim 
nombre d’esportistes amb discapacitat 
intel·lectual i d’aquesta manera 
esdevenir el moviment de referència 
de l’esport adaptat en el territori. 

Per a la localitat, convertir-se en 
Territori Special, és més que acollir un 
esdeveniment esportiu: és apropar 
l’esport adaptat a la població i 
contribuir a canviar la perspectiva 
i les mirades envers les persones 
amb discapacitat intel·lectual per 
aconseguir una millor i major inclusió 
social del col·lectiu. 



Jocs Special
Olympics





JOCS
SPECIAL
OLYMPICS

Són l’esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual, un estímul al treball diari, un premi a les diferents competicions locals 
i una excel·lent oportunitat per demostrar a la societat les capacitats i els valors dels 
atletes amb discapacitat. 

Són el punt de trobada de milers d’esportistes, entrenadors, famílies i societat civil, 
perquè els Jocs són competició, però també convivència, activitats socials, lleure i 
sobretot reconeixement per les persones amb discapacitat intel·lectual.

El village és el centre neuràlgic dels Jocs, un espai lúdic, cultural, de relació social on 
tenen lloc tallers, espectacles, exhibicions, etc. i on es reuneix la família olímpica.

Els Jocs es celebren cada 4 anys a Catalunya. Els primers van tenir lloc el 1988 a Lleida 
i des d’aleshores, altres ciutats han acollit aquest esdeveniment amb clara projecció 
internacional.

Els Jocs, s’inicien amb l’arribada de la flama olímpica a Barcelona. La torxa, els dies 
previs, va circulant pels carrers de diverses ciutats catalanes, de la mà d’esportistes 
de Special Olympics, acompanyats per personalitats del món de l’esport, la cultura i la 
televisió fins encendre el peveter durant l’acte inaugural. 

LLEIDA

IGUALADA GRANOLLERS FIGUERES LLORET DE MAR BCN-CALELLA

BARCELONA REUS BADALONA BCN -VILANOVA I LA GELTRÚ LA SEU D’URGELL-ANDORRA LA VELLA

1988 1992

1990 1994 2000 2006 2014

1996 2004 2012 2018





PROJECCIÓ INTERNACIONAL





ESPORT



VOLUNTARIAT

El  voluntariat és l’ànima dels Jocs, són una part essencial  de 
l’esdeveniment. Sense l’ajuda de voluntaris i voluntàries seria 
impossible organitzar uns Jocs, ja que realitzen múltiples 
tasques d’administració, suport logístic, acompanyament a 
l’esportista, etc.



A nivell internacional s’organitzen els Jocs 
Mundials Special Olympics, els quals 
es disputen cada 2 anys, alternant Jocs 
Mundials Special Olympics d’hivern i d’estiu. 
Els esportistes catalans hi participen formant 
part de la delegació de Special Olympics 
España. 

DUBLIN
IRLANDA

NAGANO
JAPÓ

BOISE
EUA

PYEONGCHANG
COREA DEL SUD

GRAZ-SCHLADMING
ÀUSTRIA

SHANGAI
XINA

ATENES
GRÈCIA

LOS ANGELES
EUA

ABU DHABI
EAU

2003

2005 2009 2013 2017

2007 2011 2015 2019

SPECIAL
OLYMPICS
WORLD GAMES





Esport per als 
més petits





PROJECTE
ESPORT A
L’ESCOLA
Un dels objectius de Special Olympics 
Catalunya és fomentar l’esport per 
a esportistes amb discapacitat 
intel·lectual en edat escolar. A través 
del projecte Esport a l’Escola, impulsat 
conjuntament amb la Fundación Leo 
Messi, es pot becar a molts joves 
esportistes perquè que puguin accedir a la 
pràctica esportiva. L’entitat firma convenis 
de col·laboració amb escoles d’educació 
especial d’arreu de Catalunya, per cobrir 
necessitats esportives, com per exemple,  
dotar-les de material esportiu adaptat.



JORNADES
ESCOLARS
 
Durant la temporada esportiva, la Federació ACELL, 
amb la col·laboració de Special Olympics Catalunya, 
organitza quatre competicions esportives en 
què els nens i nenes en edat escolar, de 8 a 20 
anys,  participen en quatre disciplines esportives: 
atletisme, natació, futbol sala i bàsquet. De cada 
esport es realitzen les proves adaptades a fi que 
tots els atletes puguin gaudir de la competició. 



YOUNG ATHLETES 
PROGRAM
El programa Young Athletes és un projecte 
internacional seguit per més de 140 programes de 
Special Olympics i que beneficia més de 163.000 
nens i nenes de 2 a 7 anys amb discapacitat 
intel·lectual de tot el món. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és introduir als infants al món de l’esport 
i 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 d’un circuit 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.

Des de l’any 2013 Special Olympics Catalunya, amb 
el suport de la Fundación Leo Messi, ha implementat 
el programa a diferents escoles d’educació especial 
d’arreu de Catalunya. 





Premis
Nacionals
Special
Olympics



Els Premis Nacionals Special Olympics 
volen reconèixer tots aquells 
esportistes, associacions, entitats 
i col·laboradors que donen suport 
al moviment Special Olympics. Són 
premis no remunerats guiats pel nostre 
ideari: esforç, esperit de superació, 
col·laboració i integració.

Els premis que s’atorguen estan 
agrupats en set categories: 

• Premi d’Honor Francesc Martínez de 
Foix

• Premi a la Iniciativa Solidària
• Premi a la Responsabilitat Social
• Premi al Compromís Solidari
• Premi al Valor Esportiu Col·lectiu
• Premi al Valor Esportiu Individual 

Femení 
• Premi al Valor Esportiu Individual 

Masculí



Amics
Special





AMICS SPECIAL 
Des del naixement de Special Olympics Catalunya, l’entitat 
ha comptat amb el suport de diferents personalitats de 
l’esport, la música, la cultura i la televisió. Molts d’ells han 
participat en campanyes publicitàries o accions per donar 
a conèixer el nostre projecte, fet que ajuda a complir un 
dels nostres objectius que és millorar les opinions, actituds 
i comportaments socials. 



LES MASCOTES

El Nuc és un drac de color verd. És la primera mascota de Special Olympics Catalunya, que va néixer l’any 
2010. El seu nom va ser escollit pels nens i nenes de Centres d’Educació Especial i es va decidir que fos un drac 
per la vinculació d’aquest animal mitològic amb la cultura i història catalana.
La Bruna és la darrera mascota de Special Olympics Catalunya, nascuda durant els Jocs Special Olympics de 
La Seu d’Urgell –Andorra La Vella l’any 2018. El seu nom prové del de la vaca característica dels Pirineus.



Comunicació



Un dels objectius de Special Olympics 
Catalunya és millorar les opinions, 
actituds i comportaments socials vers les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
Per aconseguir-ho, la difusió dels actes 
i esdeveniments és clau.

Les vies de comunicació i difusió que 
s’utilitzen són: 

1) Comunicació externa: convocatòries, 
comunicats i notes de premsa. 

2) Xarxes socials de l’entitat: Twitter, 
Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube 
i Flickr.

3) Pàgina web:
www.specialolympics.cat s’actualitza 
amb totes les notícies relacionades 
amb l’entitat. 

4) Butlletí mensual: Enviament de la 
informació destacada de tot el que ha 
succeït durant el mes. 



Col·laboradors





Imatges: Dani Codina, Isma Monfort, Joan Escofet, Josep Maria Llorens, Marc Rovira, 
Mireia Vizcarro, Parcela Creativa, Special Olympics España, Special Olympics Internacional, 
Tony Lara, Víctor Fernández.





Special Olympics Catalunya
c/ Hercegovina 31 - 08006 Barcelona

93 200 23 39
www.specialolympics.cat
info@specialolympics.cat


