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1. EL MOVIMENT SPECIAL OLYMPICS 

 

Va ser en el 1968 quan la senyora Eunice Kennedy Shriver va fundar Special Olympics 

després d’observar que les persones amb discapacitat intel·lectual que feien exercici 

tenien millor qualitat de vida que aquelles que no en feien. 

 

Aquest moviment, que es va convertir en un moviment internacional, ha anat creixent de 

forma exponencial en tot el món. 

 

En el terreny de joc, les diferencies desapareixien dons la competició és entre iguals. 

L’esport era la manera de fer arribar la realitat a familiars i amics, de les grans 

possibilitats que els esportistes tenien davant seu. 

 

L’entrenament continuat  afavoreix el desenvolupament físic, psicològic, emocional i 

social, millorant l’autoestima, els hàbits diaris i la disciplina. 

 

El moviment Special Olympics està present a més de 170 països, compta amb més de 

4 milions d’esportistes amb discapacitat intel·lectual i organitza uns Jocs d’hivern i uns 

d’estiu, entre altres esdeveniments. 

 

A Catalunya, es va crear l’Associació Catalana d’Esports i Lleure per a persones amb 

discapacitat intel·lectual (ACELL), l’any 1982 i va ser el 1991 quan es va fundar Special 

Olympics Espanya. Va ser doncs l’ACELL la primera institució oficial que es va fundar 

per promocionar l’esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

Special Olympics Catalunya es va fundar el dia 9 de febrer de 2005 i presentada en 

públic el 14 de març de 2005. 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 col·laborant 

estretament i donant suport a la Federació ACELL. 
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2. LA FEDERACIÓ ACELL 

 

L’organització de l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya es 

remunta al principi dels anys setanta, quan Sebastià Llopis, Francesc Martínez de Foix 

i altres persones va fer possible que es juguessin les primeres lliguetes de futbol entre 

els alumnes de les escoles d’educació especial de Barcelona amb alumnes de col·legis 

com Sant Joan Bosco o la Vall d’Hebron, la qual cosa va significar un exemple de 

normalització i integració que va ser pioner en aquella època. Així l’origen de la federació 

el trobem en l’Associació Catalana d’Esports i Lleure (ACELL) creada el 1971 amb 

l’objectiu de coordinar i fomentar l’esport i el lleure de diferents entitats dedicades a 

persones amb discapacitat intel·lectual. El 1982 pel seu creixement es va transformar 

en una agrupació esportiva, i al 1997 amb la cessió de competències a la Generalitat de 

Catalunya va ser reconeguda com a Federació Esportiva.  

 

Des dels seus inicis segueix la filosofia de Special Olympics Internacional que fomenta 

i premia la participació de tothom i busca la millora de la qualitat de vida de les persones 

amb discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica esportiva i el lleure. S'hi 

desenvolupen setze modalitats esportives que són: atletisme, natació, gimnàstica, 

bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei interior, ciclisme, petanca, esquí, vela, equitació, 

tennis, tennis de taula, bàdminton i proves motrius.  

 

Les proves s'agrupen segons edat, categoria i nivells de competició. Organitza 

competicions territorials, Campionats de Catalunya, Trobades Ocupacionals, Jornades 

Escolars, Lligues Escolars i Lligues Catalanes, com en el cas del bàsquet, el futbol sala, 

la petanca, el tennis de taula, l’handbol i l’hoquei interior. A més, organitza altres 

esdeveniments com  els Jocs i la marxa Special Olympics.  

 

Disposa d’escoles esportives pròpies de diversos esports per a donar resposta a 

aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que no tenen un centre/club de 

referència que aposti per l’esport, en alguns casos equips de l’ACELL competeixen a 
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nivell internacional. Realitza també cursos de formació per a tècnics, monitors o 

voluntaris i programes de col·laboració social amb entitats esportives. A més de la part 

esportiva s’encarrega de l’organització del lleure, oferint vacances i altres activitats d'oci 

per als seu federats i federades.  

 

Des de fa 20 anys, la Federació gestiona com a concessionari, el Poliesportiu Mundet a 

la ciutat de Barcelona, i va gestionar també una pista poliesportiva a la mateixa ciutat.  
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3. QUÈ SÓN ELS JOCS SPECIAL OLYMPICS? 
 

Els Jocs Special Olympics són l’esdeveniment esportiu més important per a les persones 

amb discapacitat intel•lectual i un estímul al treball diari, el premi a les diferents 

competicions locals i territorials i una excel·lent oportunitat per demostrar a la societat 

les capacitats i els valors dels atletes amb discapacitat i, per tant, aconseguir 

complicitats solidàries i de respecte.  

 

A més, són un punt de trobada de milers d’atletes, entrenadors, voluntaris, famílies i 

societat civil perquè els Jocs són competició però també convivència, activitats socials, 

lleure i sobretot reconeixement al paper que les persones amb discapacitat intel·lectual 

juguen a la nostra societat.  

 

Els objectius dels Jocs Special Olympics de 2018, que enguany es celebraran a La Seu 

d’Urgell-Andorra la Vella, són els següents:  

 

1. Celebrar un esdeveniment esportiu d’àmbit internacional amb la participació 

d’esportistes amb discapacitat intel·lectual de Catalunya i Andorra, d’altres 

comunitats autònomes espanyoles i de l’estranger.  

 

2. Originar una àmplia presència en els mitjans de comunicació: premsa, ràdio, 

televisió i xarxes socials que afavoreixin opinions, actituds i comportaments 

socials més positius envers les persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

3. Celebrar un nombre important d’activitats paral·leles als Jocs: actes i 

cerimònies, village altres programes (de salut ...), que converteixin aquest 

esdeveniment esportiu en un projecte de ciutadania.  

 

4. Consolidar La Seu d’Urgell i Andorra com a referents de l’esport i especialment 

el de les persones amb discapacitat intel·lectual, sent ciutats Seu dels Jocs 

Special Olympics de 2018.  

 

5. Deixar empremta de la celebració dels Jocs en la ciutadania de les dues ciutats 

seus. 
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La distribució dels esports, les instal·lacions i les seus que els acolliran seran les 

següents: 

 

A La Seu d’Urgell 

Ciclisme Circuit urbà 

Bàsquet Palau municipal d’Esports 

Hoquei Pista polivalent 

Petanca Pistes municipals de petanca 

Programa YAP (joves esportistes) Sala Sant Domènech 

Tennis Pistes municipals de tennis 

 

A Andorra La Vella 

Natació Centre Esportiu Serradells 

Gimnàstica Pavelló del Centre Esportius Serradells 

Atletisme Estadi Comunal 

Tennis taula i bàdminton Pendent 

Futbol Sala Estadi Nacional 

Handbol Lycée Compta Foix 

Judo Sala polivalent 

 

 

Altres actes o esdeveniments: 

Arribada de la Torxa a la Seu d’Urgell.  Els dies 2 o 3 d’octubre 

Arribada de la Torxa a Andorra Vella... els dies 3 o 4 d’octubre 

Acte inaugural dels Jocs a Andorra la Vella...4 d’octubre 

Celebració dels Jocs (competicions esportives)...5, 6 i 7 (matí) d’octubre 

Village dels Jocs (a La Seu d’Urgell en el Passeig Joan Bruideu, a Andorra la Vella en 

el Parc Central). Del 5 al 7 d’octubre. 

Cloenda dels Jocs. A La Seu d’Urgell, el dia 7 d’octubre (migdia) 
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Altra informació 

Participació d’esportistes prevista: 

Esportistes catalans 1.146 

Esportistes andorrans 52 

Esportistes de les comunitats autònomes 200 

Esportistes estrangers 100 

 

Nombre de voluntaris previst: 600 

Es preveu l’entrega de 2.402 medalles. Tots els esportistes que participen ens els Jocs 

reben una medalla (d’or, plata, bronze o de participació). 

En el Jurament que els esportistes a l’acte inaugural diu “Vull guanyar, però si no ho 

aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l’intent”. 
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4. LA PERSONA AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Et sobren raons... per tenir interrogants: 

Probablement arribis amb mil dubtes i et preguntis: Què hi faig jo aquí?, Sabré donar 

suport a les persones amb discapacitat intel·lectual? Què haig de fer?  

També pot ser que ho tinguis molt clar i et sentis segur de la decisió que has pres, però 

que et calgui una mica d’orientació. 

En qualsevol cas, l’objectiu d’aquest document és ajudar-te a superar les pors o 

inquietuds que et pot suposar la teva tasca com a voluntari o voluntària als Jocs Special 

Olympics 2018.  

També volem remarcar algunes coses sobre la discapacitat intel·lectual. 

La discapacitat intel·lectual pot tenir el seu origen abans de néixer, durant el part o 

esdevenir com a conseqüència d’una malaltia greu a la infantesa. Sempre es produeix 

abans dels 18 anys i generalment és permanent, essent un impacte important a la vida 

de la persona i de la seva família. La discapacitat intel·lectual no és una malaltia mental. 

A Espanya hi ha gairebé 300.000 persones amb discapacitat intel·lectual. 

La discapacitat intel·lectual implica una sèrie de limitacions en les habilitats que la 

persona aprèn per a funcionar en la seva vida diària i que li permeten respondre davant 

de diferents situacions i llocs. A les persones amb discapacitat intel·lectual els costa més 

aprendre, comprendre i comunicar-se. 

Existeixen persones amb discapacitat greu i múltiple (limitacions molt importants i 

presència de més d’una discapacitat) que necessiten suport tot el temps en molts 

aspectes de la seva vida: menjar, beure, higiene personal, vestir-se, etc.). No obstant, 

una bona part de les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una gran autonomia 

i no necessiten molts suports per fer la seva vida.  

La discapacitat intel·lectual s’expressa en relació amb l’entorn, també depèn de les 

barreres o obstacles que les persones tenim al voltant. Si aconseguim un entorn més 

fàcil i accessible, les persones amb discapacitat intel·lectual tindran menys dificultats, i 

per això, la seva discapacitat serà menor. 
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És important assenyalar que les persones amb discapacitat intel·lectual: 

- Tenen capacitats, gustos, somnis i necessitats particulars. Com qualsevol de 

nosaltres.  

- Tenen possibilitat de progressar si els donem els suports adequats.  

- Són ciutadans i ciutadanes com tots nosaltres. 

És important destacar que, com tots nosaltres, les persones amb DI tenen limitacions, 

però també capacitats i és important potenciar-les i fer-les visibles.  

Per tant, el teu principal repte com a voluntari/voluntària és apropar-te a cadascuna de 

les persones amb DI amb les que col·laboris, amb una actitud de respecte i donant 

temps per a conèixer-vos mútuament.  
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5. VOLUNTARIAT JOCS SPECIAL OLYMPICS 2018 

El Voluntariat: l’essència dels Jocs Special Olympics 

 Els Jocs Special Olympics no serien el que són avui sense la participació dels voluntaris 

i les voluntàries. Esdevenen una peça clau per a l’èxit de l’esdeveniment i es 

converteixen en la veritable essència de la cita. L’ajut que ofereixen és essencial per dur 

a terme feines tan diverses com ara el suport al programa de lleure, tasques de 

secretaria, informació, allotjament, informàtica, avituallament, premsa, fotografia, 

esports, primers auxilis, control d’accessos, megafonia, suport a programes de salut, 

gestió de material, cerimònies, recorregut de la torxa, fer de xofers, acompanyants, 

traductors, etc. 

Les persones voluntàries i els i les esportistes de Special Olympics us convertireu en 

una sola veu per compartir un objectiu comú en uns dies en els quals es barrejaran 

emocions i esport de competició per a totes les capacitats.  

Durant aquests Jocs es realitzaran competicions de 14 esports diferents: atletisme, 

tennis, gimnàstica, tennis taula, natació, bàdminton, ciclisme, judo (clínic), petanca, 

handbol, hoquei, futbol sala, bàsquet i el programa YAP (activitats per els més petits) 

Per a què la teva acció voluntària es desenvolupi d’una forma adequada, és necessari:   

- Compromís. 

- Respecte a la confidencialitat de la informació a la qual tingueu accés.  

- Una actitud positiva i oberta vers els esportistes amb discapacitat intel·lectual. 

Per això, l’organització us formarem, us informarem, us equiparem, us acreditarem i us 

assegurarem. El voluntariat no està retribuït econòmicament i realitzeu tasques 

ajustades a aquest compromís. 

Si ets major d’edat, disposes de temps, vols compartir-lo amb nosaltres i alhora formar-

te, aprendre i col·laborar amb el compromís de complir amb les tasques que se 

t’assignin, no t’ho pensis més! Inscriu-te com a voluntari/a dels Jocs Special Olympics 

2018!  

Et necessitem!. Sense tu, res d’això serà possible. 
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6. FUNCIONS VOLUNTARIAT 

Quines seran les funcions dels voluntaris i voluntàries? 

Per poder desenvolupar els Jocs Special Olympics cal la participació d’un gran nombre 

de Voluntariat, persones que fan possible l’èxit, donant el millor d’elles mateixes. Un 

cop més les persones voluntàries seran l’essència dels Jocs, 600 col·laboradors faran 

possible l’èxit d’aquest esdeveniment. 

 

Exemple tasques voluntaris/es en les diferents disciplines esportives: 

 

Esports individuals com l’atletisme, natació, ciclisme, etc:  

 Control de participants: Cambra de sortides curses (situar als participants en la 

sèrie corresponent). Enllaç sortida (Portar els participants a la línia de sortida), 

etc. 

Ajudar a mesurar marques, dur a tota la sèrie a premis, quan acabi la sèrie anotar la 

posició al dorsal). 

Preparació del material.  

 Lliurament de premis: Portar medalles al pòdium, preparació medalles, 

preparació sèries.  

 Megafonia: Fer de locutor durant la competició. 

 Control d’accessos i grades.  

 Donar informació general i de la competició en concret.  

Esports d’equip com bàsquet, handbol, hoquei, petanca, etc. i altres individuals 

com tennis taula, tennis, bàdminton, etc.: 

 Anotador de taula (fer l’acta del partit). 

 Adjunt a banquetes: Repartir aigües als equips, ajuda als esportistes, control 

equipació de cada equip, col·laborar amb el protocol de sortida dels equips. 

 Control dels vestuaris. 

 Megafonia: Fer de locutor durant la competició. 
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Altres tasques voluntaris Àrea Esports Jocs:  

 ENLLAÇOS ZONES: Els voluntaris hauran d’anar a diferents seus esportives a 

buscar els resultats i portar-los a l’oficina. 

 ADMINISTRATIU: Introducció de resultats al programa informàtic. 

 ESPORTIU: donarà suport en la realització de les diferents modalitats esportives 

 CRONOMETRATGE: gestionarà el crono i les actes en les modalitats esportives 

que correspongui. 

 

 

Exemple tasques voluntaris/es al Programa de lleure / Village: 

- Animador/a dels tallers.  

- Cambrer/a al a barra de degustacions pels esportistes.  

- Megafonia: anunciar cada taller, ball, etc.  

- Guia al Village: Acompanyar als esportistes per a què gaudeixin del màxim de 

tallers possibles.  

- Etc.  

 

Exemple tasques voluntaris/es al Programa de Salut: 

- Acompanyament dels esportistes durant tot el programa de salut.  

- Col·laborar amb l’equip mèdic en cas de tenir la formació pertinent.  

- Introducció de les dades al programa informàtic. 

- Etc. 

 

Exemple tasques voluntaris/es en l’àrea de transport: 

- Acompanyament dels esportistes en el trasllat a la zona de competició, zona de 

Village, allotjaments, etc. 

- Xofers. 

- Gestió del transport intern a cada seu. 

- Etc. 
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Altres tasques voluntaris/es en varies àrees:  

- Acompanyament recorregut de la torxa.  

- Tasques sanitàries en cas de tenir la formació pertinent.  

- Tasques de secretaria i introducció de dades al programa informàtic. 

- Avituallament en diferents zones. 

- Col·laboració en l’àrea de premsa.  

- Fotografia.  

- Gestió de material i trasllat d’aquest.  

- Col·laboració durant les cerimònies d’inauguració i cloenda.  

- Traductors.  

- Etc.  

 

I RECORDA,  

El tracte que devem a les persones amb DI no ha de variar respecte al tracte que donem 

a altres persones. És fonamental recordar com ens agrada que ens tractin a nosaltres.  

Tinguis en compte les següents recomanacions: 

- Dirigeix-te directament a la persona, no al seu acompanyant/entrenador.  

- Tracta a la persona amb respecte. Tracta’l d’acord amb l’edat que té. No el tractis 

com si fos un infant, no ho és.  

- Dirigeix-te a la persona amb DI pel seu nom, evita llenguatge i ús de diminutius 

que l’infantilitzin. 

- Fes el possible per a què la persona amb DI participi en les converses i s’expressi 

en la mesura de les seves possibilitats.  

- Escolta’l i respecta les seves opinions. 

- Respecta la intimitat i la dignitat de les persones amb DI, especialment en les 

activitats d’higiene personal com ara l’hora de la dutxa o d’anar al bany.  

- No li exigeixis més del que pot donar, ni facis per la persona les coses que pot 

fer per ella mateixa, no oblidis les seves capacitats.  

- Rebutja estereotips. Cada persona és única i diferent. 



 
 

15 
#JocsSpecial18  voluntariatjocs@specialolympics.cat  www.jocsspecial.cat 
 

 

 

7. Com pots fer-te voluntari/a dels Jocs Special Olympics 2018? 

 

http://esports.laseu.cat 

 

En format paper:  

Ajuntament de la Seu d’Urgell. (Plaça dels Oms 1). Telèfon: 973 35 00 10 

De dilluns a divendres de 9h a 14h.  

Dilluns i dijous de 16:30h a 19h.  

Dissabte de 10h a 13h. 

 

Oficina Jove l’Alt Urgell. (Camí de la Palanca s/n). Telèfon: 973 35 56 08 

De dilluns a divendres de 10h a 14:30h. 

Dimecres de 16:30h a 19h, 

 

Servei d’Esports. (Camí Ral de Cerdanya, 31). Palau d’Esports.  

De dilluns a divendres de 9h a 20h. 

 

 

     http://www.voluntariat.ad 

 

En format paper:  

Govern d’Andorra. Departament de Joventut i Voluntariat.  

C/ Prada Casadet. Telèfon 829 456 



 
 

16 
#JocsSpecial18  voluntariatjocs@specialolympics.cat  www.jocsspecial.cat 
 

De dilluns a dijous de 8h a 17h. 

Divendres de 8h a 15h. 
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