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1 EDITORIAL

Sergi Grimau Gragera
President de Special Olympics Catalunya

#MILLORQUIHOINTENTA va ser l’eslògan escollit per als Jocs Special Olympics La
Seu d’Urgell – Andorra la Vella, que vam celebrar el passat mes d’octubre. No
haguéssim pogut escollir un missatge més motivador que dóna llum al nostre camí.

L’esperit incansable dels i de les nostres esportistes és el millor exemple per no
defallir en el nostre principal propòsit: treballar en pro de la total inclusió a la
societat, de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’esport i els seus
valors. Al mateix temps, la seva pràctica millora la seva condició física i emocional i
reforça les seves relacions socials.

Sense perdre mai de vista aquest objectiu principal, tots els que formem part de
Special Olympics Catalunya, treballadors, voluntaris i membres de la Junta, treballem
amb els mitjans dels que disposem, que no sempre són els desitjats, però són els
que tenim.

L’objectiu d’aquesta Junta Directiva, que presideixo amb una barreja a parts
iguals d’emoció, agraïment i responsabilitat, és mantenir l’esperit dels que van fer
néixer l’entitat però sumant-hi un esperit atrevit i innovador, que ens permeti trencar
aquelles barreres que el propi col·lectiu ha construït en el transcurs dels anys i
tanmateix que ens permeti seguir creixent sense complexes; si reclamem
“normalitat” caldrà fer allò que és “normal” en el segle XXI i deixar de viure en els
bons records del que va funcionar al segle XX.
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El 2018 ha estat un any INTENS per a Special Olympics Catalunya. L’organització d’un
esdeveniment esportiu internacional que agrupa prop de 3.000 persones en tres dies,
procedents de 15 països d’arreu, no és fàcil ni està exempta d’entrebancs. Cal afegir el fet
que

per primera vegada a la història, els jocs es van celebrar en dos països

simultàniament. Tot un repte que vàrem superar amb nota, amb molt bona nota! Tot
gràcies al treball colze a colze amb la Federació ACELL, el suport de les administracions
publiques, la implicació dels patrocinadors (els de sempre i també els nous companys de
viatge) i el treball de més de 900 voluntaris i voluntàries!

De l’esmentat en resulta un elevat impacte econòmic per al territori i un alt impacte
mediàtic valorat en prop de 1’4M d’euros, segons un estudi encarregat a una empresa
independent, després de la celebració dels jocs i basat en el valor de les impressions en els
mitjans de comunicació tant digitals com tradicionals.

Amb més de 1.000 aparicions en menys de dues setmanes, els Jocs són el clar exemple
que qualsevol acció promoguda des de la nostra entitat, ha de tenir sempre una doble
intenció:

1. El benestar i el lleure dels i les nostres esportistes.
2. Comunicar!!! Comunicar amb intenció a aquells que no es coneixen, per a que ens mirin
amb uns altres ulls i s’enamorin de nosaltres.

Necessitem caps i mans, els que hi eren van fer molta feina, van obrir el camí.
Els que hi som, no defallim i seguirem treballant.
No oblidem els que encara no saben que hi seran, perquè els necessitarem!

Gràcies 2018 per la teva generositat, per mantenir els amics que ja teníem i per poder
incorporar-ne de nous.
Gràcies per mil i una vivències úniques.
Gràcies especialment per recordar-nos cada dia que #MILLORQUIHOINTENTA.
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2 LA NOSTRA
ENTITAT
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Special Olympics
Catalunya
Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva sense ànim de
lucre que té com objectiu principal promoure la pràctica de l’esport i d’altres
activitats de lleure, per part de les persones amb discapacitat intel·lectual, com a
via de desenvolupament personal i d’integració social.

El 9 de febrer de 2005 es va constituir Special Olympics Catalunya i el 14
de març del mateix any, es va presentar en públic i es va registrar a la Secretaria
General de l’Esport i a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania.

L’entitat està adherida al moviment internacional de Special Olympics,
fundat per Eunice Kennedy Shriver a Washington, el qual 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. A més, a aquestes xifres
han de sumar-se els nens i nenes de 2 a 7 anys que s’inicien en el món de
l’esport a través del Programa Young Athletes.

OBJECTIUS


JUNTA DIRECTIVA 2018

Promoure l’esport, el lleure i la solidaritat entre

President: Sergi Grimau

les persones amb discapacitat intel·lectual, com
una

via

de

desenvolupament

personal

i

d’integració social.



Vicepresident 2n: Albert Agustí

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



Facilitar

l’intercanvi

investigació

en

de

l’àmbit

coneixement
de

l’activitat

i

la

física

adaptada.



Vicepresident 1r: Jordi Alavedra

Representar
àmbits

i

Secretari: Joan Lluís Monteys
Tresorer: Ignasi Pietx
Vocals: Jordi Romea, Xavier Ferré, Leonor
Castillo, Toni Fusté, Joan Mestres, Gregori

Special
instàncies

Olympics

Catalunya

nacionals,

estatals

en
i

Ortanobas, Oriol Canals, Guillem Llorens i
Carlos Ortet.

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 puguin realitzar-les tenint en compte les seves
necessitats.
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3 ESPORT

Campionats Nacionals i
internacionals

Campionat Internacional Grand-prix d’Esquí
Isola
FEBRER - Special Olympics Mònaco va convidar als esquiadors de Special Olympics
Catalunya i de la Federació ACELL en el Campionat Internacional d’Esquí alpí a
l’Estació d’Isola, als Alps francesos. Un total de 8 esportistes van completar la
delegació catalana.

9è

Trofeu

Internacional

d’Esquí Special
Andorra
MARÇ

-

Special

Olympics

Andorra va

organitzar el Trofeu Internacional d’Esquí
Special Olympics que va tenir lloc a la pista
de l’Esparver de Grandvalira amb un total de
48

esquiadors

i

esquiadores

amb

discapacitat intel·lectual, 8 d’ells catalans.
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Campionat Internacional de Futbol
Saint Etienne
JUNY - Una delegació de Special Olympics Catalunya–ACELL ,
formada per 2 entrenadors i 9 esportistes, va viatjar fins
a Saint Etienne per disputar el Tournoi Internacional de
Football Section Handi Supporters organitzat per l’entitat
francesa Territoires Ruraux Jeunesse et Sport i per l’ex jugador
professional Carlos Acosta on van participar futbolistes de

Campeonato Nacional Unificado
de fútbol 7
Villareal
JUNY - Villarreal va acollir la 8a edició del Campeonato
Unificado de futbol 7, que va tenir lloc del 15 al 17 de juny
a les instal·lacions de la Ciudad Deportiva Pamesa
Cerámica i que estava organitzat per Special Olympics
España i pel Villarreal CF. La delegació catalana hi va
participar

amb

8

jugadors

Catalunya i 4 jugadors unificats.
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de

Special

Olympics

tot Europa.

Torneig Internacional de Petanca
Sardenya
JUNY/JULIOL - Una delegació de Special Olympics Catalunya, formada per jugadors provinents del C.E. Rubricatus, del
TEB i de la Fundació Cares, va posar rumb cap a Sardenya amb l’objectiu de disputar el torneig Olimpia Petanque
Game que es celebrava el cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol a les instal·lacions del Circulo Bocciofila de
Muravera, a la província de Cagliari.

II Torneig de
Bàsquet Unificat
Badalona
JUNY/JULIOL - Badalona va celebrar
el Torneo de Baloncesto Nacional
Unificado, organitzat

per Special

Olympics

amb

España

la

col·laboració de la Fundació Ricky
Rubio, que es va estrenar com a
ambaixador de Special Olympics. En
la competició van participar un total
de 9 equips provinents de diferents
Comunitats Autònomes, entre ells
Special Olympics Catalunya.
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9è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
Barcelona
SETEMBRE – El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, organitzat per la Federació ACELL i Special Olympics
Catalunya amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, és un dels tornejos de futbol 5 adaptat més importants que
es disputen a Barcelona per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta 9a edició va comptar amb la
participació dels equips de Special Olympics Madrid, U.S. Pertuis de França, Albion in the Community de Brighton i
l’amfitrió, Special Olympics Catalunya, que es va proclamar campió d’aquesta edició.
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II Torneo Nacional de Baloncesto Femenino Special Olympics
Colmenar Viejo
NOVEMBRE - La localitat de Colmenar Viejo va acollir la 2a edició del Torneo Nacional de Baloncesto Femenino Special
Olympics, que va comptar amb mig centenar d’esportistes amb discapacitat intel·lectual de diverses delegacions de
Special Olympics. El conjunt català es va proclamar guanyador del torneig després d’imposar-se en tots els partits. A
part de la competició de bàsquet, es van organitzar activitats paral·leles, com una exhibició de gimnàstica rítmica on
esportistes catalanes hi van participar.

Campeonato Nacional de
Atletismo Indoor
Saragossa
NOVEMBRE - Saragossa va acollir el Campeonato
Nacional de Atletismo Indoor organitzat per Special
Olympics

Aragón, Plena

Inclusión

Aragón, Special

Olympics España i l’Ajuntament de Saragossa. Entre les
delegacions convidades estava la delegació catalana,
formada per 12 atletes de Special Olympics Catalunya i
de la Federació ACELL.
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Jocs Special Olympics
2018
14

La Seu d’Urgell – Andorra la Vella

Del 4 al 7 d’octubre La Seu d’Urgell i Andorra la Vella
van acollir els Jocs Special Olympics, l’esdeveniment esportiu
més important per a les persones amb discapacitat
intel·lectual. Uns Jocs que per primera vegada es van
celebrar a dos seus de dos països diferents.
Aquesta onzena edició va convocar a 2.894
persones: 1.492 esportistes i 380 tècnics de 82 delegacions
de 15 països, 120 personal d’organització i 902 voluntaris i
voluntàries.

Photography
Short description &
Location of the project

Acte inaugural dels Jocs
Special Olympics 2018

Recorregut de la flama Olímpica
El 20 de setembre va arribar a Barcelona la torxa dels Jocs
Special Olympics. La capital catalana es va convertir en la
primera de les 15 ciutats en rebre la flama Olímpica. La torxa
va circular pels carrers de cada ciutat, de la mà d’esportistes de
Special Olympics, acompanyats per personalitats del món de
l’esport, la cultura, la música, la televisió, etc. fins arribar a La
Seu d’Urgell i a Andorra la Vella. Cada ciutat va encendre el seu
peveter i va rebre la torxa amb una gran festa, amb la
presència d’actuacions musicals.

LA TORXA VA RECÓRRER 883 KM

Actes de Presentació


CAR de Sant Cugat
16 d’abril



Trofeu Conde de Godó
25 d’abril



Palau de la Generalitat
de Catalunya
18 de setembre



Palau

de

Congressos

d’Andorra la Vella
1 d’octubre
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Acte inaugural
Polisportiu d’Andorra la Vella - 4 d’octubre
Més de 3.000 persones van assistir a l’acte inaugural dels Jocs. L’acte va
estar protagonitzat per un gran nombre d’actuacions musicals, de la mà
d’artistes com Mònica Green, Beth i Gisela, i va comptar amb la participació
dels geganters de la Seu. També es va dur a terme la tradicional desfilada de
delegacions, el jurament de l’esportista i la presentació de la nova mascota
del moviment Special, la Bruna, nascuda al Pirineu, que des d’aquesta edició
acompanyarà al Nuc.

Un cop més, el moment culminant va ser l’encesa del peveter olímpic.
Durant la inauguració, la torxa va arribar al recinte i es van fer diversos relleus
dins del pavelló. L’últim el va fer l’atleta Marc Vilches, acompanyat pel capità
espanyol de la Copa Davis, Sergi Bruguera. L’acte també va servir per recordar
la figura de Francesc Martínez de Foix, qui va presidir la Federació ACELL i
Special Olympics Catalunya.
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Acte inaugural
Poliesportiu d’Andorra la Vella

Acte de cloenda
Camp Municipal Emili Vicente
La Seu d’Urgell - 7 d’octubre
L’última jornada va estar marcada per l’acte de
cloenda, presentat per Marta Bayarri i Pep Callau.
L’acte va comptar amb la desfilada de totes les
banderes dels diferents països representats, a
càrrec

d’una

selecció

dels

902

voluntaris

i

voluntàries, i la baixada de la bandera de
l’esdeveniment. Al migdia, la flama dels Jocs
Special Olympics es va apagar i no tornarà a
cremar fins el 2022.
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Voluntariat
L’ànima dels Jocs
La campanya de captació de voluntariat, va ser un dels
grans èxits d’aquests Jocs, ja que es va arribar a la xifra dels
902 voluntaris i voluntàries. Una vegada més, l’Obra Social
“La Caixa” va ser l’entitat col·laboradora dels voluntaris,
l’ànima dels Jocs, ja que sense la seva implicació no seria
possible un esdeveniment d’aquesta magnitud.

El voluntariat va participar en feines d’administració,
secretaria,

informació,

acompanyament

d’esportistes,

allotjament, avituallament, informàtica, fotografia, premsa,
protocol, logística, seguretat o control d’accessos, entre altres.

Pau Gasol va donar el seu suport protagonitzant el vídeo
de captació de voluntariat.

Young Athletes Program
La Seu d’Urgell
Per primer cop, als Jocs Special Olympics es va
incorporar el Programa Young Athletes (YAP), amb la
col·laboració de la Fundación Leo Messi, en el que van
participar 16 esportistes de 2 a 7 anys de l’Escola Font del
Lleó i l’Escola Alba de Reus.
Com a qualsevol altra disciplina esportiva, divendres 5
d’octubre, al final de la jornada es va lliurar la que per a
molts infants va ser la primera medalla dels Jocs Special.
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Village
Passeig Joan Brudieu, La Seu d’Urgell
Parc Central, Andorra la Vella

El Village va ser l’espai lúdic, cultural, de relació social i,
en definitiva, el centre neuràlgic dels Jocs Special
Olympics de cada seu. Va ser el punt de trobada de la
família olímpica. Esportistes, entrenadors, autoritats,
familiars, amics, voluntariat, col·laboradors, entitats
socials i culturals i ciutadania es van reunir en un mateix
espai on van tenir lloc tallers, espectacles, exhibicions,
inflables, etc.

Festa de l’esportista
En el Village de cada seu va
tenir lloc un dels moments més
esperats per als nostres atletes:
la festa de l’esportista. Música,
ball i el bon ambient van regnar
en una nit de gran diversió i
somriures.
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Campionats
de Catalunya
TOT L’ANY – La Federació ACELL (Federació Catalana
d’Esports

per

a

persones

amb

discapacitat

intel·lectual) organitza, amb la col·laboració de
Special Olympics Catalunya, diversos campionats.
Durant la temporada es disputen Campionats de
Catalunya,

Campionats

Territorials

i

Lligues

interclubs, amb l’objectiu de poder oferir el millor
esport adaptat als esportistes amb discapacitat
intel·lectual. Tenen lloc per tot el territori català i
mouen un gran nombre de participants. Special
Olympics

Catalunya

dona

suport

en

l’àmbit

comunicatiu tant per premsa com xarxes socials,
imatges i aspectes logístics.
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Campionat de Catalunya de Natació
24 de gener, Sabadell – 360 esportistes

Campionat de Catalunya d’Esquí
25 de febrer, Porté-Puymorens - 50 esportistes

Campionat de Catalunya d’Atletisme - Pista Coberta
25 de març, Sabadell - 170 esportistes

Campionat de Catalunya de Bàsquet
8 d’abril, Igualada - 511 esportistes

Campionat de Catalunya de Vela
14 d’abril, Blanes - 13 esportistes

Campionat de Catalunya de Futbol
6 de maig, Malgrat de Mar - 500 esportistes

Campionat de Catalunya de Natació
4 de juny, El Prat de Llobregat - 200 esportistes

Campionat de Catalunya de Tennis
11 de juny, Barcelona Vall d’Hebron - 30 esportistes

Campionat de Catalunya de Petanca
25 de novembre, Parets del Vallès - 229 esportistes

Campionat de Catalunya d’Handbol
25 de novembre, Parets del Vallès - 80 esportistes

Campionat de Catalunya d’Hoquei Interior
16 de desembre, Les Borges Blanques - 90 esportistes

Campionat de Catalunya de Tennis Taula
16 de desembre, Les Borges Blanques - 125 esportistes
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Proves
Populars

Participació en Proves Populars

Mitja Marató de Barcelona................ FEBRER
Marató de Barcelona......................... MARÇ
Cursa Maquinista................................ JUNY
Travessia Port de Barcelona.............. JUNY
Cursa de la Mercè............................... SETEMBRE
Cros Sant Cugat................................... NOVEMBRE
Jean Bouin............................................ NOVEMBRE
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Esport per als més petits

Projecte Esport a l’Escola
Un dels objectius de Special Olympics Catalunya
és

fomentar

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 va poder becar a
molts joves esportistes per tal que puguin practicar
l’exercici físic.

A més, al 2018 es van signar 24

convenis amb escoles d’educació especial d’arreu de
Catalunya, per dotar-les de material esportiu adaptat.
D’aquesta manera, durant la temporada 2017-2018,
un total de 752 nens i nenes de 6 a 16 anys es van
poder beneficiar de manera directa i 1.504 de
manera indirecta de la col·laboració de les dues
entitats.
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l’esport

Jornades Escolars
Durant la temporada esportiva, la Federació ACELL, amb la col·laboració de Special Olympics Catalunya, organitza 4
jornades escolars. Aquestes jornades són unes competicions destinades a nenes i nenes en edat escolar que participen
en 4 disciplines esportives: futbol sala, bàsquet, natació i atletisme. Paral·lelament, cada disciplina realitza les proves
adaptades per tal que els esportistes amb majors dificultats també puguin accedir a la competició.
En els últims anys, degut a l’alta participació, la Jornada Escolar d’Atletisme a Gavà s’ha de celebrar en dos dies de
competició i la Jornada Escolar de futbol, que té lloc a Barcelona, s’ha de repartir en dues instal·lacions diferents.

38a Jornada Escolar de Bàsquet
Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua, Sant Just Desvern - 411 participants
38a Jornada Escolar de Futbol
Instal·lacions del CEM Mundet i de Meiland, Barcelona - 350 participants
38a Jornada Escolar d’Atletisme
Estadi Municipal de la Bòbila, Gavà - 563 participants
39a Jornada Escolar de Natació
CEM Fondo d’en Peixo, El Prat de Llobregat – 182 participants
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Young Athletes Program
El programa Young Athletes és un projecte internacional que
és 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 de 8 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.

Actualment,

4

escoles

catalanes

d'educació

especial

segueixen el programa: l'Escola Crespinell de Terrassa que
enguany va comptar amb 10 esportistes, l'Escola Llar de Sant
Josep de Lleida amb 7 alumnes i les escoles de Reus, Font del
Lleó i Alba amb 21. Així doncs, 38 petits esportistes van
entrenar durant tot el curs aspectes que estimulen les seves
funcions bàsiques i que els ajuden a relacionar-se amb l'entorn.

Les escoles d'educació especial de Reus, Escola Font del Lleó
i Alba, treballen conjuntament i comparteixen instal·lacions, i
d'aquesta manera els alumnes comparteixen experiències i es
relacionen uns amb els altres i gaudeixen amb altres nens i
nenes de totes les activitats. Gràcies al conveni amb la Fundació
Leo Messi també es pot subvencionar el transport adaptat
perquè els nens i nenes puguin acudir a les sessions setmanals
d'entrenament.
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Hipoteràpia
Centre Eqüestre Niubó
La hipoteràpia és un mètode terapèutic de
rehabilitació que utilitza el moviment del cavall, les
tècniques d'equitació i les pràctiques eqüestres per
tractar a les persones amb diferents discapacitats
físiques, intel·lectuals i conductuals. La hipoteràpia
aporta múltiples beneficis tant a nivell físic, psicològic
com social. A nivell físic, augmenta i millora el to
muscular, l'equilibri, el control postural, la capacitat
d'atenció, concentració i de relaxació. En l'aspecte
psicològic exercita l'orientació de l'espai, la memòria,
la millora de l'autoestima, el control de les emocions,
la responsabilitat i l'autonomia personal dels alumnes.
Mentre que a nivell social fomenta la integració, el
contacte amb l'entorn i la expressió emocional.

Gràcies al conveni de col·laboració entre Special
Olympics Catalunya i la Fundació Leo Messi es poden
impulsar iniciatives com aquestes pels nens i nenes
amb discapacitat intel·lectual, que contribueixen al
creixement personal i físic dels més petits.

Durant tot el curs, 15 alumnes de l'Escola
d'Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll van
seguir les classes d'hipoteràpia a l'Hípica Niubó de
Campdevànol. En sessions de 30 minuts, els alumnes
ajuden a netejar, raspallar i adornar l'animal i, a
continuació, surten a pista per realitzar els diferents
exercicis d'equilibri, volteig i per als més atrevits, els
exercicis de trot.
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Activitats esportives

MIC INTEGRA
Costa Brava
MARÇ - El Trofeu MIC que es celebra a la
Costa Brava durant la Setmana Santa
compta amb una categoria per a les
persones amb discapacitat intel·lectual: el
MIC Integra. Una vegada més, els jugadors
de futbol i bàsquet de diferents equips
federats a la Federació ACELL hi van
participar.
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Trofeu Conde de Godó
Reial Club de Tennis Barcelona

ABRIL - El 66è Open Banc Sabadell – Trofeu
Conde de Godó de tennis va acollir un any més
als esportistes amb discapacitat intel·lectual
de Special

Olympics

Catalunya–ACELL.

10

esportistes van tenir l’oportunitat de disputar
partits a la pista central Rafa Nadal del Reial Club
de Tennis Barcelona i enfrontar-se a jugadors
professionals com Pablo Carreño, Leonardo
Mayer

i Diego Schwartzman. Participar

en

esdeveniments esportius com aquest ajuda a
donar visibilitat al col·lectiu.
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Jornada Esportiva
Blanquerna
Barcelona
ABRIL - 20 alumnes de l’Escola d’Educació
Especial ACIDH van participar en la vuitena
Jornada Esportiva Blanquerna organitzada
pels

alumnes

de

segon

del Grau

en

CAFE (Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport)

de

la Facultat

de

Psicologia,

Ciències de l’Educació i de l’Esport de la
Universitat Blanquerna-Ramon Llull. Una
trobada integradora i inclusiva on els
alumnes van haver de completar un circuit
amb diferents proves esportives.
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Cloenda Esportiva
Federació ACELL
CEM Mundet, Barcelona
JUNY - Un any més, les instal·lacions del
CEM Mundet van tornar a acollir la Cloenda
de la Temporada Esportiva de la Federació
ACELL 2017-2018, que enguany va comptar
amb 700 assistents entre esportistes,
familiars, amics i membres de la Federació
ACELL i de Special Olympics Catalunya. El
ball i la música van estar presents durant

“Torneig Sense Límits –
Francesc Martínez de Foix”

tota la celebració.

Barcelona
JUNY - Enguany es va celebrar la primera edició del torneig inclusiu de futbol 7
“Sense Límits – Francesc Martínez de Foix”, disputat a l’Estadi Municipal Narcís
Sala De Barcelona. Va comptar amb la participació de diversos clubs catalans i
seccions Special i, a part de la competició, es va retre homenatge a la figura de
Francesc Martínez de Foix.
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Pau Gasol Academy
Barcelona
JULIOL - Per tercer any consecutiu, la Pau Gasol
Academy va dedicar un espai als esportistes
amb discapacitat intel·lectual de la Federació
ACELL i de Special Olympics Catalunya. La Pau
Gasol Academy va oferir durant la setmana del
2 al 7 de juliol un programa d’entrenament de
la mà de tècnics professionals, preparadors
físics, experts en nutrició i coaches de primer
nivell a les instal·lacions del CEM Mundet. El dia
d’entrenament més especial va ser el que va
realitzar el Pau Gasol, acompanyat pel jugador
de la NBA, Jimmy Butler.
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Jornada de Pàdel Inclusiu
Sant Feliu de Llobregat
NOVEMBRE - Es va celebrar el Torneig de Pàdel
Unificat Special Olympics – Pepe Jeans al Club
Village de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta
Jornada,

organitzada

per

Special

Olympics

España, va comptar amb la participació de 37
jugadors

i

jugadores

amb

discapacitat

intel·lectual de Special Olympics Madrid, Special
Olympics Aragó i Special Olympics Catalunya.
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4 ACTIVITATS
SOCIALS

Masia Solidària
GENER – El FC Barcelona, la Fundació Barça, Special Olympics Catalunya i
la Federació ACELL es van unir per impulsar conjuntament el projecte
Masia Solidària, una iniciativa que forma part del programa Masia 360, el
qual promou un model de formació esportiva, acadèmica i humana pels
esportistes que formen part de les categories inferiors del club. A través
d’aquest projecte es vol sensibilitzar els esportistes a causes socials, entre
elles, de la realitat del món de la discapacitat intel·lectual.

Els equips

Photography

infantils del FC Barcelona, acompanyats d’educadors
emocionals,
van
Short description
&
participar en un entrenament unificat d’una
disciplina
Location
of thediferent
project a la que
estan habituats amb els esportistes de Special Olympics-ACELL. Dies
després, els esportistes amb discapacitat intel·lectual els hi van tornar la
visita, realitzant un segon entrenament a les instal·lacions del club
blaugrana.
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Simpòsium sobre la inclusió en els
clubs esportius
FEBRER –

El Simpòsium sobre la inclusió en els clubs

esportius va ser tot un èxit de participació, 400 persones
van omplir l’Auditori 1899 del FC Barcelona, entre elles, els
màxim

representants

del

sector

de

l’esport.

L’acte

organitzat de manera conjunta per la Fundació Barça i
Special Olympics Catalunya, amb el suport de la Federació
ACELL, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la
Diputació de Barcelona i la UFEC; tenia com objectiu
conscienciar els clubs esportius de la necessitat de crear
una secció Special dins l’estructura del seu club i explicar el
procediment per fer-ho.
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9ns Premis Nacionals Special Olympics Catalunya
Durant el Simpòsium va tenir lloc la 9a edició dels Premis Nacionals Special Olympics, els quals
reconeixen a esportistes, associacions, entitats i col·laboradors que donen suport als esportistes amb
discapacitat intel·lectual i al moviment Special Olympics i, també, a iniciatives solidàries i integradores.
Els guardonats van ser:

Premi d’Honor a títol pòstum a Francesc Martínez de Foix, lliurat per Sergi Grimau, President de
Special Olympics Catalunya i Marina Gómez, Presidenta de la Federació ACELL i recollit pel seu germà,
Joan Martínez de Foix.
Premi a la Iniciativa Solidària a Relats Solidaris, lliurat per Marta Carranza, Comissionada d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona.
Premi a la Responsabilitat Social a Bauhaus, lliurat per Francesc Iglesias, Secretari d’Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Premi al Compromís Solidari a Unió Esportiva Sant Andreu, lliurat per Emili Rousaud, membre de la
Junta Directiva del FC Barcelona.
Premi al Valor Esportiu Col·lectiu a l’ Escola d’Educació Especial Crespinell de Terrassa, lliurat per
Gerard Esteva, President de la UFEC.
Premi al Valor Esportiu Individual Femení a Soledad Esteve de Caldes de Malavella, lliurat per Maite
Fandos, diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona.
Premi al Valor Esportiu Individual Masculí a Kilian Vera de Barcelona, lliurat per Gerard Figueras,
Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
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Joan Lluís Monteys, Millor dirigent de
Federació

Visites Circuit de Catalunya
Test Fórmula 1

FEBRER – El secretari de Special Olympics Catalunya i
vicepresident de la Federació ACELL, Joan Lluís Monteys, va
rebre el Premi a Millor Dirigent de Federació en la Nit del
Dirigent de l’Esport organitzada per l’Associació Catalana de
Dirigents de l’Esport en el Reial Club de Polo de Barcelona.

MARÇ - El Circuit de Barcelona-Catalunya va tornar a obrir les
seves portes per tal que els esportistes de Special Olympics –
ACELL poguessin gaudir dels Tests de Fórmula 1. Tots ells
van poder viure de prop les proves de les diferents
escuderies i visitar el pàdoc i diferents espais del circuit.

Grup Marriott: nou col·laborador de
Special Olympics Catalunya

Adhesió al Manifest de Defensa i Igualtat
de Gènere a l’Esport

MARÇ – El Marriott Junior Business Council Northern Spain va
oferir una ponència de Victor Küppers a l’Hotel W Barcelona.
El cost de les entrades es va destinar a Special Olympics
Catalunya. Sergi Grimau va ser l’encarregat d’explicar la
filosofia Special Olympics davant d’un públic de més de 200
persones.

ABRIL – Special Olympics Catalunya es va adherir al Manifest
de Defensa i Igualtat de Gènere a l’Esport, elaborat per
l’Institut Barcelona Esports per la no discriminació per raó de
gènere en els esdeveniments esportius i que té la voluntat
d’implicar totes les persones, entitats públiques i privades
relacionades directa o indirectament amb l’activitat física.

Mostra Inclusiva d’Arts Escèniques

Col·laboració amb PIMEC

MAIG – Castellar del Vallès va acollir la Mostra Inclusiva d’Arts
Escèniques, una jornada de teatre “Capacitats a l’escenari”,
organitzada per la Federació ACELL, amb el suport de Special
Olympics Catalunya.

JUNY – PIMEC, Fundació PIMEC i Special Olympics Catalunya
van signar un conveni de col·laboració per promoure accions
conjuntes amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport
per part de les persones amb discapacitat intel·lectual.
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Diada Nacional de Catalunya
11 de setembre

EL CLUB LLEIDETÀ UE BALÀFIA s’uneix a les
Seccions Special

SETEMBRE - Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de
l’11 de Setembre, la junta directiva de Special Olympics
Catalunya i de la Federació ACELL van fer l’ofrena floral a
Rafael Casanovas. L’ofrena es va fer conjuntament amb
altres entitats esportives com l’UFEC.

OCTUBRE – La UE Balàfia es suma al projecte de les Seccions
Special i a partir de la temporada 2018-2019 tindrà un equip
de futbol 7 format per persones amb discapacitat
intel·lectual que participarà en les competicions que
organitzen la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya.

Visita a Barcelona dels protagonistes de
“Campeones”

Sopar Solidari a l’Hotel Le Méridien de
Barcelona a favor de Special Olympics

NOVEMBRE – El FC Barcelona i Special Olympics Catalunya
van convidar als protagonistes de la pel·lícula “Campeones”
a Barcelona. Els 10 joves van assistir a un partit al Camp Nou
i en van disputar un d’exhibició en el Palau Blaugrana en el
descans del partit del Barça Lassa de bàsquet amb altres
jugadors de la Federació ACELL.

NOVEMBRE – L’11è sopar solidari organitzat per l’Hotel Le
Méridien va ser en benefici dels esportistes de Special
Olympics Catalunya. El presentador de l’acte, Enric Lucena,
va animar a tothom a participar en la tradicional subhasta
de nits d’hotel del grup Marriott i d’altres objectes com
bosses de mà de Tous o una pilota firmada pel Leo Messi.

3 de desembre: Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
DESEMBRE - El 3 de desembre és el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, una jornada per reivindicar els
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Un any
més, Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL es va
adherir a l’acte organitzat per DINCAT-Plena Inclusió sota el
lema “ Tu i jo, els mateixos drets”.
Durant tot el dia, la Plaça Universitat de Barcelona va estar
plena de gom a gom, gràcies a les diferents actuacions
musicals i activitats ludicofestives que s’oferien.
A més, Joan Lluís Monteys, membre de la junta directiva de
la Federació ACELL i de Special Olympics Catalunya va
reclamar que les persones amb discapacitat intel·lectual
puguin practicar l’esport en un espai lliure i integrador.
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5 COMUNICACIÓ

Un dels objectius de Special Olympics
Catalunya és millorar les opinions, actituds i
comportaments socials vers les persones amb
discapacitat intel·lectual. Per tal d’aconseguirho, la difusió dels actes i esdeveniments on
participem és bàsica.
Les vies de comunicació i difusió que utilitzem
són:


Comunicació

externa:

convocatòries,

comunicats i notes de premsa.


Xarxes

socials

de

l’entitat:

Twitter,

Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube i
Flickr.


Pàgina

web:

s’actualitza

www.specialolympics.cat

amb

totes

les

notícies

relacionades amb l’entitat.


Newsletter: Enviament mensual de la
informació destacada de tot el que ha
succeït durant el mes.
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Els Jocs Special Olympics són un esdeveniment esportiu de primer nivell que genera un gran ressò mediàtic i que rep
el seguiment de nombrosos mitjans de comunicació i un alt impacte en les xarxes socials. L’acte inaugural es va
retransmetre en directe per Televisió de Catalunya.

Campanya de Comunicació
Millor qui ho intenta
L’onzena edició dels Jocs Special Olympics es va celebrar sota el lema “Millor qui ho intenta”, amb l’objectiu
d’animar als esportistes a creure en si mateixos. D’aquesta manera, es va donar el tret de sortida a la campanya de
comunicació #MILLORQUIHOINTENTA, en la que es publicaven vídeos de diferents periodistes, esportistes i famosos
explicant una anècdota en que van haver de sortir de la zona de confort. La campanya de comunicació es va iniciar
amb els Jocs, però tindrà continuïtat durant el 2019.

Espot Jocs Special Olympics
Carles Puyol i Àngela Mora, esportista de Special Olympics de la
província de Lleida, van protagonitzar l’espot dels Jocs Special
Olympics 2018. L’exfutbolista apareix intentat fer gimnàstica rítmica.
L’espot, produït per Ogilvy i per Zoopa, es va gravar a les instal·lacions
del INEFC i es va emetre per Televisió de Catalunya.

56

57

58

6 AGRAÏMENTS

c/ Hercegovina 31 – 08006 Barcelona – 93 200 23 39
www.specialolympics.cat - info@specialolympics.cat

