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ESPORT
L’activitat esportiva dels atletes amb discapacitat intel·lectual 
s’emmarca en diferents àmbits i sectors. 

Special Olympics Catalunya col·labora amb la Federació ACELL en 
l’organització dels diferents Campionats de Catalunya, Territorials, 
Jornades Escolars i la participació en diferents proves populars per 
als més de 3.800 esportistes federats. Així com també es promou 
l’esport escolar i activitats pre-esportives per als nens i nenes amb 
discapacitat intel·lectual. 

Fomentem fins a 16 esports que en menor o major mesura s’adapten 
a les necessitats dels nostres esportistes. 

Els diferents ajuntaments i institucions també donen tot el seu su-
port en les diferents localitats on es disputen aquests campionats. 
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CURS DE NEU A CANDANCHÚ (Febrer)

15 esquiadors i esquiadores catalans van ser els 
representants de Special Olympics Catalunya i de 
la Federació ACELL en el Curs de Neu organitzat 
per Special Olympics España a l’estació aragonesa 
d’esquí de Candanchú.

Durant una setmana els esportistes van poder 
practicar i millorar la seva tècnica en esquí nòrdic, 
esquí alpí i raquetes.  Finalment hi van partici-
par un total de 60 esportistes, 14 entrenadors i 9      
delegats de vuit comunitats autònomes: Andalu-
sia, Aragó, Canàries, Castella-Lleó, Galícia, Regió 
de Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya.

MIC INTEGRA (Març)

Un any més els futbolistes amb discapacitat 
intel·lectual han pogut participar en el torneig de fut-
bol base estrella, el Mediterranean International Cup, 
el MIC, el en la categoria del MIC Integra. 

El MIC més integrador va comptar de nou amb fut-
bolistes i equips de Special Olympics Catalunya i de 
la Federació ACELL. Enguany un dels equips que es va 
estrenar va ser el RCD Espanyol Special que en el seu 
debut es va endur el trofeu. En la final els pericos van 
derrotar al Figueres Unit per 2-1. 

JORNADA ESPORTIVA BLANQUERNA (Abril)

Els alumnes de segon del Grau en CAFE de la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport Blanquerna van preparar la 6a Jor-
nada Esportiva amb un circuit ple de jocs i acti-
vitat física, on els alumnes del Centre d’Educació 
Especial Nen Déu van passar un matí molt en-
tretingut.

Els alumnes de Blanquerna van organitzar un 
circuit de diverses proves a les instal·lacions de 
l’Hospitalet Nord i dividits en diferents equips el 
van anar realitzant. Una jornada més d’inclusió 
i integració, en aquest cas entre els diferents 
alumnes. 
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CAMPIONATS 
DE CATALUNYA 

(Tot l’any)

Els esportistes recorren tot el territori català per competir en dife-
rents Campionats de Catalunya i Campionats Territorials durant tota 
la temporada esportiva. Special Olympics Catalunya dona suport en 
diferents aspectes com la part fotogràfica, comunicació i difusió en 
xarxes socials. 
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Onze esportistes amb discapacitat intel·lectual van jugar un any més a la pista cen-
tral del Real Club Tenis Barcelona 1899 en el Clínic Peugeot del 64è Trofeu Conde 
de Godó. Un cop més, els  tennistes van participar en un acte esportiu que com-
pleix un dels nostres objectius: promoure des d’un punt de vista positiu la integració 
a la societat de les persones amb discapacitat. L’esport entès com una eina d’inclusió.

Un cop finalitzat el clínic els nostres esportistes van visitar 
l’estand de la Diputació de Barcelona on van tenir l’ocasió 
de jugar al Joc de Penja’t una medalla, un joc de valors i 
solidaritat i on ens va rebre el diputat delegat d’esports de 
la Diputació de Barcelona, Josep Salom.

Participació en 
el CLÍNIC 

PEUGEOT-
TROFEU 

CONDE DE 
GODÓ  (Abril)



Memòria 2016 I   9

HIPOTERÀPIA AMB NENS I NENES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
(Maig)

14 joves alumnes de l’Escola d’Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll tenen l’oportunitat de seguir 
aquest curs amb les sessions d’hipoteràpia que fan a l’Hípica Niubó de Campdevànol des de l’any 2001 amb 
la col·laboració de la Fundación Leo Messi. L’hipoteràpia és un mètode terapèutic de rehabilitació que utilitza 
el moviment del cavall per tractar persones amb diferents discapacitats físiques, intel·lectuals i conductuals.

L’activitat comença amb la preparació i higiene del cavall, es raspalla, es prepara la guarnició i després ja se 
surt a pista. Cada alumne, segons les seves necessitats, realitza diferents activitats dalt del cavall com exer-
cicis d’equilibri, volteig, i fins i tot molts d’ells arriben anar al trot. Sempre acompanyats d’un responsable de 
l’hípica, cada nen i nena té aproximadament una atenció especialitzada d’uns 20 a 30 minuts sobre el cavall. 
Els beneficis de l’hipoteràpia són moltíssims, tant físics, com psicològics i socials. 
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Presents en el 
I TORNEO 
EUROPEO 

UNIFICADO 
DE FUTBOL 7 

(Juny)

El I Torneo Europeo de Fútbol 7 
Unificado, organitzat per Special 
Olympics España, va tenir lloc a 
la Ciutat Esportiva Miralcamp de 
Vila-real amb 24 equips, provi-
nents de nou Comunitats Autò-
nomes i tres de països europeus, 
Sèrbia, Azerbaidjan  i França. 

Durant tres dies els equips uni-
ficats, entre ells una delegació 
catalana formada per futbolistes 
de la Federació ACELL i Special 

Olympics Catalunya, van com-
petir amb un alt nivell de joc. El 
combinat català es va endur la 
victòria 

L’esport unificat, format per es-
portistes amb i sense discapa-
citat intel·lectual, és una mo-
dalitat esportiva que té com a 
objectiu fomentar la inclusió 
dels esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual a la societat mi-
tjançant l’esport.

Special Olympics Galicia va organit-
zar durant el mes d’agost una marxa 
ciclista de convivència i per elimi-
nar barreres amb l’esport amb més 
de 100 esportistes de tot l’Estat. Els 
representants de Special Olympics 
Catalunya van ser 7 esportistes del 
Centre Assistencial Sant Joan de Déu 
d’Almacelles, entitat membre de la 
Federació ACELL, que van completar 
la IV Volta Ciclista Galicia.

Les etapes van transcórrer per 
Ourense, Lugo i Santiago de 
Compostel·la. L’experiència per als 
ciclistes lleidatans va molt positiva i 
volen agrair molt l’acollida per part 
de l’organització de Special Olympics 
Galícia que va ser excel·lent. 

Presents en el 
IV  VOLTA 
CICLISTA 
GALÍCIA
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ESPORT A L’ESCOLA

El projecte de l’ “Esport a l’Escola” es porta a terme gràcies a la col·laboració que Special 
Olympics Catalunya té amb la Fundación Leo Messi. Aquest 2016 és el segon any que po-
dem portar a terme diferents ajudes a escoles i esportistes de 6 a 16 anys perquè puguin 
practicar esport. 
Enguany es van signar convenis amb 20 escoles i s’ha pogut comprar material, becar espor-
tistes per participar en les Jornades Escolars, i també altres ajudes. En aquesta ocasió s’han 
beneficiat, de manera directa 586 alumnes i uns 1.090 de manera indirecta.
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ESPORT ESCOLAR
Gràcies al conveni que Special Olym-
pics Catalunya té signat amb la  Fun-
dación Leo Messi la participació en 
les Jornades Escolars ha augmentat 
considerablement i més esportistes 
de 8 a 16 anys tenen accés a la com-
petició. 

Un exemple clar és la Jornada 
d’Atletisme a Gavà: es va haver de 
fer en dos dies per acollir el gran 
nombre de participants. 

[ ]
La Jornada Escolar de natació va tenir lloc a El Prat de Llobregat amb prop de 200 nedadors i ne-
dadores; la d’Atletisme a Gavà amb gairebé 450 atletes; la competició de Bàsquet a Badalona amb 
320 participants i les de Futbol amb 300 jugadors i jugadores a Barcelona. 
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]



Memòria 2016  I 14  

Programa 
YOUNG ATHLETES
(Tot l’any)
L’Escola Alba i l’Escola Font 
del Lleó de Reus i l’escola 
Llar de Sant Josep de Llei-
da són les tres escoles 
que durant el curs 2016-
2017 s’han unit a l’Escola 
Crespinell de Terrassa per 
seguir el programa inter-
nacional Young Athletes. 

Joves Atletes és un projecte de jocs i activitats per a 
nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 2 a 7 
anys, amb l’objectiu de fomentar i estimular el seu 
creixement físic i mental. L’Escola d’Educació Espe-
cial Crespinell de Terrassa, des de l’any 2013, el fo-
menta entre els seus alumnes. 

Durant l’any tot el grup practica un circuit de vuit 
proves que els ajuda a desenvolupar les habilitats 
motores bàsiques com l’equilibri, la coordinació i 
el ritme. També milloren la capacitat de relacionar-
se amb el seu entorn. A la festa final del curs els 
alumnes mostren tot allò que han après a familiar i 
amics i reben el seu diploma i medalla. 

Gràcies al conveni de col·laboració entre la Fun-
dación Leo Messi i Special Olympics Catalunya es 
pot fomentar aquest programa a Catalunya. Spe-
cial Olympics España ha introduït el programa 
a diferents Comunitats Autònomes: Comunitat 
Valenciana,Comunitat Autònoma de Madrid, Regió 
de Múrcia i Illes Canàries.
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En el mes de juny l’Escola Crespinell va organitzar la festa de cloenda del curs 2015-2016 
amb tots els alumnes que van participar en el programa Young Athletes.
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La participació en les proves populars fa possible una major visibilitat del nostre col·lectiu i millorar 
les opinions, actituds i comportaments socials. En algunes de les proves els atletes també parti-
cipen en equips unficats, és a dir, amb persones amb i sense discapacitat intel·lectual. 

Participació en 
les  PROVES 
POPULARS  

(Tot l’any)

Cursa de la Mercè i Barcelona Triathlon Series 
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Mitja Marató de Barcelona 

Marató de Barcelona  i Jean Bouin 

Travessia del Port de Barcelona
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Activitats 
INTERNACIONALS
Un dels objectius de Special 
Olympics és poder compe-
tir i conèixer altres països 
i delegacions i representar 
Special Olympics Catalu-
nya  en àmbits nacionals, 
estatals i internacionals. 

Special Olympics Andorra va organitzar la 7a edició del 
Trofeu Internacional d’Esquí Special Olympics que va tenir 
lloc a la pista de l’Esparver de Grandvalira amb un total de 
22 esquiadors i esquiadores amb discapacitat intel·lectual. 
Les delegacions que hi van prendre part van ser Special 
Olympics Mònaco, Catalunya i Andorra. La competició 
va consistir en un eslàlom gegant de dues mànegues.

Participació en 
JOCS SPECIAL 

OLYMPICS 
REUS 2016 (del 
24 al 26 novembre)

Un total de 190 esportistes catalans de Special Olympics 
Catalunya i de la Federació ACELL, van participar en els Jocs 
Special Olympics Reus 2016 organitzats per Special Olym-
pics España i l’Ajuntament de Reus. 

20 clubs de tot Catalunya, 14 Comunitats Autònomes i 11 
països estrangers van participar en natació, gimnàstica, ten-
nis, pàdel, proves motrius i bàsquet. 

Participació en 
VII Campionat internacional 

d’esquí  (Març)
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ACTIVITATS SOCIALS
La missió de Special Olympics Catalunya és millorar la qualitat de 
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves 
famílies mitjançant l’esport i les activitats de lleure. Com entitat 
també som presents en diferents actes socials i en esdeveniments 
que ens ajuden a donar visibilitat a la nostra activitat i aconseguir 
una major sensibilització de la societat envers el nostre col·lectiu. 
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CONVENI AMB AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS (Febrer)

Special Olympics Catalunya i l’Agrupació Barça Juga-
dors van signar un conveni de col·laboració. El presi-
dent de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonse-
da, va formalitzar l’acord per tal que les dues entitats 
col·laboressin en diferents esdeveniments. 

RIFA SOLIDÀRIA LIBERTY SEGUROS (Febrer)

Els treballadors i treballadores de Liberty Seguros van 
transformar els regals de Nadal en una gran ajuda cap 
als esportistes de Special Olympics Catalunya. La nos-
tra entitat va ser beneficiària de la Rifa Solidària de 
l’empresa d’assegurances amb seu a Barcelona. 

Liberty Voluntarios, el club de voluntariat de la com-
panyia, va organitzar la venda de tiquets entre els 
seus treballadors i col·laboradors per tal de sortejar 
tots aquells regals provinents de proveïdors que els 
empleats de l’empresa van cedir de manera desinter-
essada per una bona causa.

EXPOSICIÓ MIRADES NECESSÀRIES (Abril)

L’exposició “MIRADES NECESSÀRIES” es va exposar a 
la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull. 
L’exposició té per objectiu la visibilitat de la pràctica 
esportiva com a eina educativa i de cohesió social i, 
vehicle per a la transmissió de valors i d’habilitats so-
cials des dels tres eixos: l’esport al barri del Raval de 
Barcelona, l’esport a les presons catalanes i l’esport 
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

SPECIAL OLYMPICS ET DÓNA EL MILLOR ESPORT (Tot l’any)

Special Olympics Catalunya gràcies al conveni amb 
diferents entitats i clubs pot facilitar l’accés gratuït a 
esportistes al millor esport professional que té lloc a 
Catalunya. Entitats com el FCBarcelona, el Circuit de 
Catalunya o el 1899 Real Club Tenis Barcelona ens 
obren les portes de casa seva. 
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Xerrada
ESPORT 

I DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

(Abril)

Special Olympics Catalunya va ser present en la jornada “Es-

port i diversitat funcional” a la Facultat de Psicologia, Ciències 

de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-Ramon Llull que tenia 

com a objectiu millorar les opinions, actituds i comportaments 

socials en relació a les persones amb alguna discapacitat que 

practiquen alguna activitat física. La XIII Jornada Esport Blan-

querna va girar al voltant de l’esport i diferents discapacitats.

Hi van ser presents diferents personalitats del món esportiu 

com Gerard Figueras, secretari de l’esport de la Generalitat 

de Catalunya i Gerard Esteva, el president de la Unió de Fed-

eracions Esportives de Catalunya. A més, la Cristina Pandis, 

esportista d’ACIDH, va explicar la seva experiència com a juga-

dora de Special Olympics-ACELL. 
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Venda de ROSES 
SOLIDÀRIES 
al Palau de la 

Generalitat 
(Abril)

El 23 d’abril va ser una Diada de Sant Jordi molt especial. Enguany, Spe-
cial Olympics Catalunya va ser una de les entitats socials beneficiàries de 
la venda de roses solidàries al Palau de la Generalitat.

El Pati dels Carruatges va acollir les parades de roses solidàries, unes roses 
que van ser beneïdes per l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i 
acompanyat del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, van visitar 
i saludar a totes les entitats socials.

Els esportistes l’Eloi Collell i la Montse Durà van ajudar en la venda de les 
roses solidàries durant tota la jornada. 



Memòria 2016  I 24  

La Fundación Leo Messi i Special Olympics 

Catalunya col·laboren des de finals de l’any 

2014 per fomentar la pràctica esportiva, la in-

tegració social i millorar la qualitat de vida dels 

nens i nenes amb discapacitat intel·lectual.

El jugador argentí va tenir una trobada amb 

dos alumnes de l’Escola Taiga de Barcelona,  

la Chloe Martínez i el Nacho Bolaño, a la Ciu-

tat Esportiva del FCBarcelona. 

Trobada
amb LEO MESSI
(Maig)
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PREGÓ PREMIS OLÍMPIA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Juny)

Els Premis Olímpia, organitzats pel Departament 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, reconeixen 
la tasca d’entitats, clubs i persones del Bages, Ber-
guedà, Moianès i Osona. En la gala de lliurament 
dels premis 2016, Jordi Durà en va ser el pregoner. 

OFRENA FLORAL 11 SETEMBRE (Setembre)

L’11 de Setembre, la Diada Nacional de Catalu-
nya, va ser un dia on els esportistes i directius de 
Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL 
van fer la tradicional ofrena al monument de Ra-
fael Casanova a Barcelona. 

PARTIT NBA (Octubre)

Una representació d’esportistes de Special Olym-
pics-ACELL van ser presents en el partit entre els 
equips d’Oklahoma City Thunders de l’NBA i el 
FCBarcelona de bàsquet al Palau Sant Jordi. 

Lloret de Mar va celebrar la 43a edició de la Festa 
de l’Esport i va voler recordar un 2006 que va ser 
un any molt especial, ja que els Jocs Special Olym-
pics van arribar a la localitat i tota la població s’hi 
va bolcar.

Special Olympics Catalunya va rebre el Premi Lle-
vant, juntament amb la Federació ACELL i Aspronis, 
en reconeixement a aquests Jocs que van marcar 
tant a esportistes, familiars i ciutadans.

PREMI LLEVANT LLORET DE MAR (Octubre)
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L’empresa de joguines Playmobil va col·laborar 
amb Special Olympics Catalunya per commemo-
rar el Dia Internacional de les persones amb dis-
capacitat del 3 de desembre amb una jornada 
de jocs i diversió relacionada amb l’esport. Els 
alumnes de l’Escola d’Educació Especial Crespinell 
de Terrassa van poder gaudir del món Playmobil. 

Jornada 
PLAYMOBIL
(Desembre)
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19a 
MARXA SPECIAL 
OLYMPICS
(Desembre)
La 19a Marxa Special Olympics Catalunya, 

caminada popular a favor d’una major in-

clusió social de les persones amb discapaci-

tat intel·lectual, va tornar a caminar sota el 

lema “Tots junts som imparables”. La Plaça 

Maria Cristina de Barcelona va tornar a ser 

l’epicentre de la solidaritat per un matí. Amb 

una xocolatada i melindros, els assistents a la 

Marxa van agafar forces per començar la cami-

nada popular i familiar cap al Palau Blaugrana.



Memòria 2016  I 28  



Memòria 2016 I   29

L’Acte central de la Marxa va tenir lloc un any més al Palau Blaugrana. Amb imatges dels Jocs Special 
Olympics Reus 2016 es va començar l’acte amb un to molt emotiu i de grans records, com els viscuts 
el passat mes de novembre. La guardonada Alícia Baladron juntament amb les seves companyes de 
gimnàstica rítmica van realitzar una gran exhibició. 
La festa i la música va ser a càrrec dels cantants catalans Txell Sust i Jofre Bardagí.
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VIII PREMIS NACIONALS 
SPECIAL OLYMPICS
(Desembre)

PREMI AL VALOR ESPORTIU INDIVIDUAL 
MASCULÍ: FAUSTÍ SORIANO.
Esportista històric de la Federació ACELL en actiu des 
de 1985. Dos dels seus esports preferits són el fut-
bol sala i l’handbol. També va ser un dels pioners, i 
avui encara hi participa, en la disciplina de vela quan 
aquesta va formar part del ventall d’esports Special 
Olympics-ACELL. És tot un exemple de fidelitat, fair 
play i de continuïtat en la pràctica esportiva.

Els Premis distingeixen a totes 
aquelles persones, entitats i insti-
tucions que s’han involucrat més 
amb el moviment Special Olym-
pics i han ajudat el col·lectiu de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

PREMI AL VALOR ESPORTIU INDIVIDUAL 
FEMENÍ: ALICIA BALADRÓN.
Esportista de 29 anys de l’Escola Esportiva de gim-
nàstica artística i rítmica de la Federació ACELL 
des de l’any 1999. Ha participat en diferents 
competicions de Catalunya, d’Espanya i en els 
Jocs Special Olympics Catalunya i el seu medaller 
està ple d’ors. Gran amiga de les seves compan-
yes d’entrenament, treballadora, responsable i 
col·laboradora.

PREMI AL VALOR ESPORTIU COL·LECTIU:  EL 
CLUB ESPORTIU ALBA DE REUS.
L’entitat va iniciar el seu camí l’any 1992, amb la 
idea de poder participar en els Jocs Special Olym-
pics d’aquell any i 4 anys més tard, va ser l’entitat 
impulsora principal perquè una edició dels Jocs Spe-
cial Olympics s’organitzés a la seva ciutat. Participen 
en campionats territorials, Campionats de Catalu-
nya i Internacionals en les modalitats esportives 
d’atletisme, natació, petanca, tennis taula i bàsquet.

PREMI COMPROMÍS SOLIDARI: EL CLUB 
BÀSQUET GRUP BARNA.
Fundat l’any 1965 en el barri del Clot de Barce-
lona està format per 26 equips que van des de 
la categoria d’escola fins a la categoria de sènior 
masculins i femenins, i des de l’any 2013 també 
tenen al seu club a l’Equip BARNA Màgics, format 
per esportistes amb discapacitat intel·lectual.
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PREMI A LA RESPONSABILITAT SOCIAL: 
FUNDACIÓ FC BARCELONA.
La seva col·laboració ha estat en forma de nom-
broses i diverses aportacions com la cessió de les 
seves instal·lacions per celebrar la Marxa Special 
Olympics des de fa molts anys, entrades per a par-
tits o pel Camp Nou Experience, etc. A més, l’any 
2012 es va signar un conveni de col·laboració que 
gràcies al qual, els nostres esportistes segueixen 
fent el que més els hi agrada: practicar esport. 
Gràcies a la col·laboració de la Fundació del FC 
Barcelona ens és possible continuar amb pro-
jectes i activitats esportives per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual.

PREMI D’HONOR: JOSEP LLUÍS CLERIES.
Josep Lluís Cleries va ser guardonat amb el Premi 
d’Honor pel seu compromís amb la discapacitat 
intel·lectual i l’esport. Com a director general 
d’Acció Cívica i com a conseller del departament 
de Benestar Social i Família, entre els anys 2010 i 
2012, va donar suport als actes socials i esportius 
de Special Olympics Catalunya. Cleries sempre va 
posar a disposició de l’entitat, els recursos del de-
partament per portar endavant les nostres inicia-
tives d’inclusió social a través de l’esport i també 
va ajudar-nos des d’un vessant personal.
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COMUNICACIÓ
Un dels objectius de l’entitat és millorar les opinions, actituds i compor-
taments socials en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual. 
I és per aquest motiu que la difusió de les nostres activitats i allà on 
participem i col·laborem sigui la més àmplia possible. 

Una de les vies de comunicació són les xarxes socials que any rere any 
van creixent en nombre de seguidors i d’impactes. 

Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
Vimeo
Youtube
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La nostra pàgina web www.specialolympics.cat també s’actualitza constantment amb 
imatges i continguts destacats de les activitats i competicions en què hem participat. 

La revista nº 12 es va editar en el mes d’octubre amb més de 1.000 unitats impresses. 
Mensualment també s’envia la Newsletter amb totes les novetats dels nostres esportistes.
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Alguns exemples de les aparicions en premsa :
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LA NOSTRA ENTITAT

JUNTA DIRECTIVA 2016
PRESIDENT   Jordi Durà

VICEPRESIDENT 1er Jordi Alavedra
VICEPRESIDENT 2on Francesc Martínez de Foix
VICEPRESIDENT 3er Toni Fusté 

SECRETÀRIA  Carmen Ródenas
TRESORERA  Elionor Castillo

VOCALS     Albert Agustí
     Albert Font
  Àngel Monell
  Francesc Xavier Ferré
  Ignasi Pietx
  Isabel Bosch
  Joan Lluís Monteys
  Joan Mestres
  Jordi Romea
  Josep Ramon Pijoan
  Maria José Pujol
  Sergi Bruguera
  Sergi Grimau

SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA és una entitat sense afany de lucre que té com a principal 
objectiu el foment 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 l’entitat va ser constituïda i el 
14 de març va ser presentada en públic. Registrada 
a la Secretaria General de l’Esport i a la Conselleria 
d’Acció Social i Ciutadania. 

Formem part del moviment internacional de Spe-
cial Olympics que va ser fundat per Eunice Kennedy 
Shriver a Washington. El moviment està reconegut 
pel Comitè Olímpic Internacional i està adherit als 
pricipipis de la Carta Social Europea adoptada pel 
Consell d’Europa i subscrita a Torí el 18 d’octubre de 
1961 i ratificada a Espanya el 1980. 

A nivell internacional és l’organització esportiva per 
a joves  i adults amb discapacitat intel·lectual més 
gran del món amb 4.7 milions d’atletes de 169 països 
i amb més de 108.000 competicions anuals. A més, 
cal afegir els nens i nenes de 2 a 7 anys del Prorama 
Young Athletes que també comencen a participar del 
món esportiu. 
                                                                           

OBJECTIUS
 - Promoure la pràctica esportiva, el lleure i la 
solidaritat entre i amb les persones amb discapacitat 
intel·lectual com una via de desenvolupament per-
sonal i d’integració a la societat. 
 - Millorar opinions, actituds i comportaments 
socials en relació a les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
 - Representar Special Olympics Catalunya en 
àmbits i instàncies nacionals, estatals i internaciona-
ls. 

MISSIÓ

 - Millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i també la dels seus fa-
miliars mitjançant pràctica esportiva i la participació 
en activitats de lleure. Totes les competicions i acti-
vitats estan pensades i adaptades perquè tots els es-
portistes hi puguin participar segons les seves neces-
sitats. 
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AGRAÏMENTS
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c/ Hercegovina, 31
08006 Barcelona

93 200 23 39

www.specialolympics.cat
info@specialolympics.cat

TOTS SOM CAMPIONS !


