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Tots som campions

EDITORIAL Finalment i després d’un any difícil, podem dir que ja tenim 
Meeting. Ha estat un esforç de molta gent de Special Olym-
pics i de la Federació ACELL, ha estat un exercici de força, 
de constància i de tossuderia. La crisi també arriba al món de 
l’esport. Però finalment, abans d’acabar l’octubre, podrem 
fer la gran competició que fem cada quatre anys. Enguany, 
anomenats I Meeting internacional Special Olympics Figueres 

2010. El Meeting agruparà gairebé dues mil persones, entre elles mil tres-cents 
esportistes. Seran dos dies de competició, amb nou modalitats esportives, com-
petidors d’arreu de Catalunya i Espanya, així com de diferents països europeus. 
I comptarà amb un acte inaugural de primera! Serà visible a tot arreu, el país 
sencer sabrà que les persones amb discapacitat poden fer esport a un gran nivell, 
i que de la mateixa manera que fan esport, poden afrontar molts altres aspectes 
de les seves vides.

I perquè fem una competició d’aquesta magnitud en el context de la crisi? Pri-
mer, perquè els grans esdeveniments els celebrem cada quatre anys i els esportis-
tes els esperen amb passió. I segon, perquè si algú ha patit la crisi amb força són 
justament les persones amb discapacitat intel·lectual; el meeting és doncs, una 
oportunitat de reivindicar-se i de canviar el seu futur.

Aquest setembre a més hem fet el I Trofeu Ciutat de Barcelona de Futbol Sala 
Special Olympics. Una idea que el Consistori Barceloní recolza, a fi de donar 
prestigi a trofeus internacionals que són ja clàssics a la ciutat. Així, hem aprofitat 
les ganes del Chelsea Disability FC, l’Everton FC, SO Castilla - La Mancha i SO 
Madrid que feia tems que volien competir amb nosaltres, per a lligar un torneig 
que ha estat fantàstic.

Només puc acabar amb el record de la trobada de jugadors de la NBA al CE 
Mundet, gestionat per la federació ACELL. Un moment mític que costarà 
de repetir: estar al costat dels millors jugadors de bàsquet, com Marc Gasol, 
comprometre’ns junts en l’objectiu d’aconseguir que les persones amb discapaci-
tat intel·lectual juguin el paper que els hi toca.

Gràcies a tots i bon Meeting i no oblideu que TOTS SOM CAMPIONS

  Josep Pijoan i Roca
President de Special Olympics Catalunya

”I Meeting 
Internacio-
nal Special 
Olympics: 
tornem a 
Figueres!
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E n primer lloc, permeteu-me agrair als 
bons amics de Special Olympics Catalun-
ya l’oportunitat de col·laborar en la secció 
Opinió d’aquesta publicació, per tractar 
sobre la integració social de les persones 
discapacitades. Crec que és imprescindible 
conviure de prop amb persones amb disca-

pacitat, ja sigui física o intel·lectual, per arribar a valorar les seves 
extraordinàries qualitats humanes. L’esport té un potencial mag-
nífic per fer possible aquesta convivència. Perquè quan l’esport 
va més enllà del seu afany competitiu es converteix en una eina 
formidable per promoure la participació; gràcies a les excel·lents 
bondats del joc com a element recreatiu i socialitzador. És en 
aquest punt quan l’esport sensibilitza, promou la convivència i 
contribueix al procés d’integració de les persones. 

Fa pocs mesos que tinc l’honor de presidir el FC Barcelona, 
probablement l’Entitat del nostre país on més gent s’emmiralla. 
Aquesta responsabilitat ens exigeix ser conscients del nostre 
compromís social a l’hora de transmetre els millors valors que 
es puguin associar al món de l’esport. Per això ens sentim tan 
orgullosos de l’actitud dels nostres esportistes. Ells han de ser 
el millor exemple per als més joves, fent bandera del fair play i 
de valors com el sacrifici, l’esperit de superació, la solidaritat, la 
companyonia...

Entre els projectes que ja hem engegat per a aquesta nova tem-
porada està el replantejament dels objectius de la nostra Funda-
ció, que tindrà com a principals beneficiaris els infants i els joves 
de Catalunya i del món, sense oblidar el col·lectiu de la gent 
gran. Tots els programes tindran com a eix vertebrador l’esport, 
amb l’objectiu de fomentar l’educació i els valors, i així projectar 
l’essència cívica i ciutadana que ha caracteritzat històricament el 
FC Barcelona.

Estic convençut que aquest impuls permetrà desenvolupar 
les línies de col·laboració que ja tenim en marxa amb Special 
Olimpics Catalunya, per tal de dur a terme accions que promo-
guin i normalitzin la pràctica de l’esport entre les persones amb 
discapacitat intel·lectual. Compteu amb la nostra complicitat. El 
repte és plenament compartit. El repte és de tots!

Sandro Rosell i Feliu
President FC Barcelona

”Volem transmetre 
els millors valors 
que es puguin  
associar al món 
de l’esport

La integració, 
un repte compartit
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 4 Internacional

Juguem a Bàsquet amb la NBA

Campions de Futbol 7, a Andorra

1.- Jason Terry 
amb un grup 
de nois i noies 
esportistes. 
2.- Marc Gasol 
oferint unes 
pilotes a un dels 
participants. 3.- 
Serge Ibaka amb 
una de les noies 
participants. 4-. 
Els esportistes 
que van partici-
par al Clínic amb 
els jugadors de 
la NBA Cares, 
a la pista del 
poliesportiu 
CEM-Mundet.

La selecció catalana de Futbol 7. El tercer per l’esquerra de la fila superior és Najim El 
Gharmouzi, jugador del equip Tilmar de Montblanc i Trofeu al màxim golejador de la 
competició.

“És un plaer venir i gaudir amb ells i veure que s’ho passen tant bé, 
a més de saber que fem una feina d’ajuda”, va declarar Marc Gasol, 
dins la celebració d’un Clínic organitzat per NBA Cares. “Hem de 
donar passos, tant esportistes com clubs, perque aquestes inicia-
tives d’integració siguin un exemple per la resta de la societat”, va 
afegir el jugador. Aquesta activitat, celebrada el 16 de setembre, 
s’inclou dins el programa d’actes de la secció NBA Cares, enca-
rregada de desenvolupar programes de col·laboració social amb 
els esportistes i entrenadors d’elit de la NBA. Així, 80 jugadors de 
basquet amb discapacitat intel·lectual, van compartir canastes al 
poliesportiu CEM Mundet, amb Marc Gasol (Memphis Grizzlies), 
Marcus Camby (Portland a Trail Blazers), Serge Ibaka (Oklahoma 
City Thunder), Jason Terry (Dallas Mavericks) i Vladimir Radma-
novic (Golden State Warriors). NBA Cares va col·laborar amb 
l’Ajuntament de Barcelona, la Federació ACELL, la Fundació FC 
Barcelona, Special Olympics España i Special Olympics Catalunya.

La Selecció Catalana va ser la guanyado-
ra del Torneig Internacional de Futbol 7 
Special Olympics que es celebra anualment 
a Andorra organitzat pel  Comú d’Escaldes 
Engordany. A més, Najim El Gharmouzi, va 
rebre el trofeu al màxim golejador. Aquesta 
és la cinquena vegada que acudeix a aquesta 
trovada que s’integra dins el Torneig Interna-
cional aleví o benjamí, i que és de les poques 
competicions al món que reuneix a la vegada 
esportistes sense cap discapacitat amb es-
portistes discapacitats. En aquesta edició van 
ser-hi presents els equips del Villareal, R.C. 
E. Espanyol, U. D. Las Palmas, Athletic de 
Bilbao, Sporting de Portugal i la Selecció d’ 
Andorra, que van disputar el torneig benja-
mí. Les delegacions de Mònaco, Gibraltar, 
Catalunya i els amfitrions d’ Andorra van 
jugar el torneig Special Olympics. 

Fotografies:  Dani Codina
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Juguem a Bàsquet amb la NBA

Campions de Futbol 7, a Andorra
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Text i Fotografies: Montse Vilà

Els futbolistes de Special Olympics Catalunya van guanyar la  
I Prince Albert II Football Cup de Futbol-5 unificat que va tenir lloc 
a Mònaco els dies 6, 7 i 8 de maig. Els premis al millor jugador del 
torneig i al millor porter, també van ser pels futbolistes catalans. El 
Príncep Albert II va presidir la inauguració del Trofeu.

La selecció catalana de Special Olym-
pics va aconseguir la primera edició de 
la Prince Albert II Football Cup que es 
va celebrar a Mònaco els dies 6, 7 i 8 de 
maig. La competició va concloure amb 
una magnífica actuació de la selecció ca-
talana, en mig d’una gran esportivitat per 
part de tots els equips participants.  Al-
tres dos reconeixements van ser també 
per la delegació Special Olympics Cata-
lunya. El premi al Millor Jugador del tor-
neig, pel David López, i el Millor Porter 
del torneig, per Miguel Fau.

Aquesta va ser la primera edició de la 
Prince Albert II Football Cup, una com-
petició unificada, amb la participació de 
nois amb discapacitat i sense. A aquesta 
primera edició varen participar més de 
250 esportistes i un total de 22 equips 
provinents de 15 països europeus: Ale-
manya, Àustria, Bèlgica, Catalunya, Es-
lovàquia, Eslovènia, Escòcia, França, 
Itàlia, Mònaco, República Txeca, San 
Marino, Seborga, Sèrbia i Suïssa.
La inauguracio va estar presidida pel 
Princep Albert, el ministre educació de 

Mònaco, M. Paul Masseron, i l’alcalde de 
la ciutat, Georges Marsan. 
La delegació catalana estava formada per 
10 integrants: jugadors: David Lòpez, 
Germà Martín, Antoni Vernet, Miquel 
Faul i Jamal Hamich; jugadors unificats: 
Jordi Morte, Jordi Mula i Àlex Gutierrez; 
entrenador: Xavier Tendero i delegada: 
Montse Vilà.
El President de la Generalitat, el Molt 
Hble. Sr. José Montilla, va felicitar dies 
després per carta a la selecció catalana 
pel triomf  assolit.

1.- David López, premi al Millor Jugador, i Miguel Fau, 
el Millor Porter del torneig. 2.- La delegació catalana 
al complert i altres jugadors del Torino.  3.- El princep 
Albert II va presidir l’acte d’inauguració. 4.- Un moment 
de la cerimónia d’inauguració.
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 6 esport

Campionats 
de Catalunya

Més de 2.700 esportistes de la Federació 
Acell han participat en les competicions de 
la temporada 2009-2010. Això ha representat 
13 esports arreu el territori català. Unes xifres 
que reflexen l’alt nivell de participació.

“A Special Olympics Cataluya entenem l’esport més enllà dels triomfs”, va declarar 
el President d’aquesta entitat, Josep Pijoan. “Les xifres de participació són les més 
elevades dels darrers anys” va afirmar Àlex Angosto, Gerent de la Federaciò Acell, 
“això és un reflexe de l’interés de la gent per practicar esport. Estem al voltant dels 
3.000 esportistes, i s’han de sumar els seus monitors, les famílles, els clubs...” i afegí 
“tenim el compromís, cada vegada més alt, del organismes oficials. Ara ens cal asso-
lir el suport d’entitats privades i del món empresarial perque tothom pugui accedir 
a fer l’esport que vulgui o necessiti”, va declarar Angosto. 
“Cal tenir present que per a les persones amb discapacitat intel:lectual, fer esport és 
una necessitat que els ajuda a superar els seus propis límits i a crèixer com indivi-
dus” va explicar Pijoan, “estem en un bon camí que es concreta en esdeveniments 
importants com el Clínic amb jugadors de la NBA, el I Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona· Acell-Special Olympics i el Meeting Internacional Figueres 2010”.

Ashley Jordan, Delegat del Chelsea 
FC, va ser un dels dinamitzadors 
del seu equip, participant al Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona • 
Acell-Special Olympics Catalunya.

Germán Martín, jugador de la 
Selecció Catalana Futbol Sala 
és un dels esportistes amb més 
antiquitat i una de les peces clau 
de l’equip.

Acaba de nèixer el club Ziga-Zaga  
(Valls), amb l’impuls de l’entrenador 
Raül Godoy. Són 27 esportistes, 
8 monitors voluntaris i 20 famílies 
donant suport. Aquest any ja com-
petiran a la Lliga Catalana amb els 
seus equips: 2 de Futbol Sala, 1 de 
Bàsquet i una esportista de Tennis 
Taula.    
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 7esport

1.- Natació, a Sabadell. 
2.- Atletisme, a Tarra-
gona.  3.- Bàsquet, a 
Igualada. 4.- Futbol, 
a Sant Joan de les 
Abadesses. 5, 6 i 7.- 
Gimnàstica, Tennis i 
Hoquei a Sant Vicenç 
de Castellet. 8 i 9.- 
Petanca i Handbol, a 
Castellar de Vallès. 10 i 
11.- Bàdminton i Tennis 
Taula a Les Borges 
Blanques.
Més imatges a:  
http://www.flickr.com/
photos/_socat/
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Benvinguts
Bienvenidos
Welcome
Bienvenue
Benvenuti

Figueres, 10 anys després Benvinguda Delegacions

La ciutat de Figueres es convertirà du-
rant aquests dies en un veritable punt 
de trobada d’esportistes procedents de 
diferents llocs. les delegacions que han 
confirmat la seva assistència (a data del 
tancament de la revista) són: 

Catalunya / Castella La Manxa / Cas-
tella Lleó / Galícia / Mírcia / Andorra 
/ Anglaterra / Dinamarca / Itàlia / 
Mònaco / Venezuela / Everton F.C.

Está prevista la participació de més 
1.000 esportistes acompanyats per més 
de 260 tècnics.  A tota aquesta comitiva 
l’acompanyaran familiars i amics vin-
guts de tots els punts. Sens dubte, serà 
una festa diversa i molt participativa. 

El meravellós record que tothom 
encara manté dels Jocs Special Olym-
pics Catalunya - Figueres 2000, ha estat 
una de les claus perque la capital de 
l’Alt Empordà torni a ser la seu d’un 
esdeveniment esportiu de caire interna-
cional del moviment Special Olympics.
Tots tenim a la memòria les imatges i 
els bons moments viscuts al passat. 
Potser és per això que tothom s’ha 
implicat a fons en el desenvolupament 
d’aquest Meeting. L’objectiu és clar: 
que aquest esdeveniment encara sigui 
més inoblidable encara. El camí que 
ha recorregut des del 2000 fins ara la 
ciutat, mostra com ha crescut en tot els 
sentits (a nivel social, de compromís, 
d’infrestructures...) i el més important: 
la implicació de la gent és ara tant 
intensa com abans, o fins i tot, encara 
més.

“Volem un Meeting que sigui un elogi 
de la diversitat i la diferència”, va mani-
festar l’Alcalde de Figueres, Santi Vila. 
Figueres és, sens dubte, una ciutat 
d’acollida i aquesta declaració del seu 
màxim responsable és la intenció de 
la ciutadania. També Vila va assegurar 
que “tenim la intenció que Figueres es 
converteixi en un referent en el món 
de l’esport, i ho mostrarem amb aquest 
Meeting”. 
Així, els esportistes, tècnics, monitors, 
familiars, amics i la resta de partici-
pants sabem que Figueres ens dóna la 
benvinguda a tots, amb la intenció de 
posar el llistó ben alt.
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Un lema per a tots La ciutat esportiva La imatge

La Flama Olímpica ha estat la inspira-
ció per representar la imatge corporati-
va d’aquest Meeting.
La imatge del logotip s’inspira en els 
colors presents a Figueres: els marrons 
de la terra, el verd dels pins i el blau 
lluent del mar i el cel de Figueres. 
Tot un motiu d’orgull tant pels partici-
pants i la ciutat com per l’organització.
Aquest símbol serà present els dies del 
Meeting i envairà la ciutat omplint-la 
de joia en aquest esdeveniment inter-
nacional.

Els participants a qualsevol dels esde-
veniments esportius de Special Olym-
pics comparteixen un lema únic: “Tots 
som campions!”.  Més enllà de ser el 
primer, l’esencial és la participació, la 
posibilitat de superar-se  un mateix i 
l’alegria de compartir-ho amb tots els 
presents. 
Per això, tots els participants reben 
una medalla com a testimoni de la seva 
participació. 
Al Meeting Internacional, el més d’un 
miller de participants ens faran gaudir 
de les seves habilitats en les següents 
disciplines esportives: 
Futbol, bàsquet, petanca, atletisme, 
tennis, tennis-taula, gimnàstica, hand-
bol i natació.

Les instal·lacions on es desenvoluparan 
les diferents competicions són totes 
en un nucli molt a prop del centre de 
Figueres.
El nou poliesportiu, a la Plaça dels 
Voluntaris, serà un dels escenaris prin-
cipals. Aquí es celebrarà la Cerimònia 
d’Inauguració i tindran lloc les proves 
de Tennis Taula, Bàsquet, Gimnàs-
tica i Handbol. A la pista exterior es 
podrà gaudir del futbol sala; el tennis, 
l’atletisme i la petanca es celebraran a 
les pistes especials per aquests esports. 
El divendres al matí podrem animar als 
nedadors que participaran al Campio-
nat Territorial de Girona, inclòs els 
dies el Meeting, i que tindrà lloc a la 
piscina climatitzada municipal.
L’horari es pot consultar al programa 
de mà que es distribueix a la ciutat, al 
Village i a les diferents instal·lacions.
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La Torxa 600 Voluntaris Village: punt de trobada

És l’espai destinat al lleure i a la 
convivència: Un punt de trobada dels 
esportistes, familiars i ciutadans on 
es concentraran el màxim d’activitats 
possibles: concerts, exposicions, jocs… 
Un espai obert a tota la ciutat i on 
diferents activitats s’hi aniran desenvo-
lupant, com per exemple la Festa del 
Voluntari.
Figueres ha reservat un punt clau dins 
la ciutat: la Rambla, on les activitats de 
lleure, amb caràcter cultural i recreatiu 
ajudaran a fer d’aquests dies la gran 
festa de l’esport.
Entre les actuacions previstes trobem: 
Manu Guix, Ona, Xarop de Canya i 
diferentes actes per tots els públics.
Per veure els horaris i les actuacions es 
pot consultar el programa de mà, dis-
tribuit per la ciutat, a les instal·lacions 
esportives, i al Village.

Com a símbol de puresa, el foc repre-
senta l’esperit noble dels esportistes 
participants en el Meeting. 
Barcelona serà el primer punt on el 
Foc del Meeting serà rebut per les 
màximes autoritats el dimarts 19: el 
President de la Generalitat, Josep 
Montilla, i l’Alcalde de la ciutat, Jordi 
Hereu. Desprès viatjarà a Figueres on 
arribarà el dijous dia 21 d’octubre i serà 
rebut per les primeres autoritats de la 
ciutat a la Casa Consistorial. 
Està previst que el foc faci un recorre-
gut per la ciutat per arribar al Pavelló 
Municipal on, durant l’acte de inaugu-
ració del Meeting, el foc encendrà  el 
peveter, on tots hi tenim dipositada la 
confiança cap els esportistes.

Els voluntaris són una de les peces clau 
per poder entendre l’èxit d’un esdeve-
niment esportiu d’aquesta magnitut.
El seu entusiasme, la seva entrega, el 
seu bon humor, la seva disponibilitat... 
sense ells no es podria portar a terme.
La mostra van ser els Jocs viscuts a 
Figueres l’any 2000. Darrera aquest 
trobada es va generar un teixit de vo-
luntariat imprescindible per desenvolu-
par altres actes socials que han passat 
al llarg d’aquest deu anys. Ara tornen a 
ser aqui. 
L’Ajuntament de Figueres va re-
conèixer la seva importantíssima tasca 
dedicant-los-hi una plaça al nou po-
liesportiu on ara es celebraran una part 
important de les proves esportives i el 
programa de salut.
En aquesta ocasió es necessiten al vol-
tant de 600 voluntaris. Les xifres que 
tenim fins ara ens mostren que segur 
que els superarem. Gràcies!
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Cerimònies Programa de Salut Mascota

El Meeting Internacional ens porta 
una sorpresa esperada fa temps. Una 
mascota pròpia per a Special Olympics 
Catalunya. 
Fins ara, Special Olympics España ens 
ha permès compartit a la Carlota, la 
seva tortuga que representa, per una 
banda, la saviesa, i per altra, la simpatia 
i la tranquilitat per acconseguir els ob-
jectius: lents però segurs d’assolir-los.  
La nova mascota reflectirà els indrets 
propis de Special Olympics Catalunya.
Mai oblidarem a la Carlota, i a partir 
d’ara tindrem una nova companya de 
viatge.

Hi ha dos moments clau en aquest 
Meeting. L’un serà el tret de sortida: la 
Cerimònia d’ Inauguració. Tindrà lloc 
el dia 22 d’octubre al Pavelló Polies-
portiu Municipal. Autoritats polítiques 
i socials de Catalunya seran presents en 
aquest acte on desfilaran les diferents 
delegacions convidades al Meeting. 
També tindrà lloc l’encesa del Peveter, 
i un dels punts més emotius: la procla-
ma del Jurament dels esportistes: “Vull 
guanyar, però si no ho acconsegueixo, 
deixeu-me ser valent en l’intent”. 
L’altra Cerimònia és el moment del 
comiat. La cloenda (el dia 24) ens per-
metrà acomiadar-nos dels amics fets i 
recordar aquests tres dies que, segur, 
seran inoblidables!

Un del elements més importants 
d’aquest Meeting és l’activitat desenvo-
lupada per Special Olympics España i 
el seu Programa de Salut.
Especialistes fisioterapèutes voluntaris 
podran avaluar la condició física dels 
esportistes, i els donaran els millors 
consells per la pràctica del seu esport.
Mans, peus, genolls... seran posats a 
exàmen i les dades extretes formaran 
part d’un estudi que ajudarà a deter-
minar com la pràctica de l’esport pot 
ajudar a les persones amb discapacitat 
a superar les seves dificultats indivi-
duals, i en quina manera ho fa.
Sens dubte, un programa d’especial 
importància.
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Sergi Bruguera i Albert Costa van jugar un partit 
d’exhibició amb set esportistes de Special Olympics 
Catalunya, en el marc del Barcelona Open Banc Saba-
dell-58è Trofeu Conde de Godó. Albert Costa, capità de 
l’equip espanyol de Copa Davis, va participar per primera 
vegada en un partit amb jugadors de Special Olympics. 
Bruguera i Costa van compartir la pista del Reial Club 
de Tennis Barcelona amb Marta Gómez, Sergi Carreras, 
Cristina Moral, Roger Seguí, Joan Galofre, Clara Serra, 
i Carles Vaqué. Entre els assistents al partit, que ja s’ha 
convertit en un moment clàssic de Trofeu Conde de 
Godó, van ser-hi presents el President del Reial Club de 
Tennis Barcelona, Albert Agustí, diferents directius de 
Special Olympics Catalunya com Marta Ferrusola, Car-
men Ródenas i Joan Lluís Monteys, Víctor Fernández, 
de la Junta Directiva d’Acell; el President de la Federació 
Catalana de Tennis, Francesc Orriols, i l’ex tennista d’elit, 
Carles Costa.

Sergi Bruguera i Albert Costa 
al Trofeu Conde Godó

Marta Ferrusola membre de la Junta Directiva de Special Olympics Catalunya, amb els esportistes Marta Gómez, Sergi Carreras, Cristina Moral, Roger 
Seguí, Joan Galofre, Clara Serra, i Carles Vaqué, i els tennistes Sergui Bruguera i Albert Costa.

Esquerra, a dallt: Albert Costa i Sergui Bruguera, d’esquena, en un 
intercavi de cops amb els jugadors de Special Olympics. A sota, els 

esportistes durante el calentament previ al partit.

Fotografies:  Dani Codina
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”L’encontre 
internacional 
va ser un èxit

La Federació Acell i Special Olympics 
Catalunya, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Barcelona van organitzar el I 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelo-
na • Acell-Special Olympics Catalunya, 
en la modalitat de Futbol Sala. El CEM-
Mundet va ser l’escenari d’aquests dies 
dedicats a l’esport i a la convivència dels 
jugadors, procedents de diferents punts 
d’Anglaterra i d’Espanya. Així, les jorna-
des esportives van mostrar com l’esport 
es pot viure més enllà dels triomfs i la 
lluita pels primers llocs. Els participants 
van manifestar les seves ganes de gua-
nyar, però, sobre tot, de fer esport, de 
superar-se a sí mateixos i de gaudir amb 
els altres la pràctica del futbol, l’esport 
que els agrada. Van ser al voltant de 60 
esportistes en delegacions d’Anglater-
ra (Chelsea i Everton), Castilla León, 
Madrid i una selecció de futbolistes de 
Catalunya. Durant els dies del Trofeu 
es van realitzar també algunes activitats 
socials, com una visita al Barcelona Ex-

perience, amb el suport del a Fundació 
FCB. Francesc Martínez de Foix, Pre-
sident de la Federació Acell i Vicepre-
sident de Special Olympics Catalunya, 
va ressaltar l’èxit d’aquest esdeveniment 
esportiu i la importància de Barcelona 
com ciutat d’acollida i clau per Special 
Olympics.  Gabriel Arranz, Director de 
Promoció i d’Esdeveniments Esportius 
del Institut Barcelona Esports, de l’Ajun-
tament de Barcelona, va destacar el desig 
que la ciutat fós el bressol d’un Trofeu 
que esdevingui ens uns anys en una gran 
competició. A l’acte de lliurament de 
premis també van ser-hi presents Pere 
Porcurull, Ricardo Poveda, Rosa Cadena, 
membres de la Junta Directiva de la Fe-
deració Acell; Jordi Durà, membre de la 
Junta Directiva de Special Olympics Ca-
talunya; Àlex Angosto, Gerent de la Fe-
deració Acell,  Raimon Goberna, Gerent 
de Special Olympics Catalunya i Montse 
Vilà, Directora de Projectes de Special 
Olympics Catalunya.

Trofeu Ciutat de Barcelona
1.-  Partit Chelsea-Selecció de Catalunya. 2.- Tots els equips participants amb els seus entrenadors i els organitzadors del Trofeu. 3.- Gabriel Arranz 
lliura el Trofeu al capità de la selecció catalana. 4.- Moment d’un partit entre Madrid i Chelsea.

La classificació final va quedar  
de la següent manera

Premi Fair Play: Chelsea “A”
 

Premi al millor Porter:  
Matthew Wicks (Chelsea “B”)

 
Premi al millor Jugador:  
Michael Taylor (Everton)

Primer lloc: Special Olympics Catalunya
Segon lloc: Everton Futbol Club

Tercer lloc: Special Olympics Madrid
Quart lloc: Special Olympics Castilla-León

Cinquè lloc: Chelsea “A”
Sisé lloc: Chelsea “B”

j
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Fotografies:  Dani Codina



Acell, moments esportius i

3.- LA MAQUINISTA: CURSA  
PER LA INTEGRACIÓ 

“Molt més que córrer” va ser el lema 
de la III Cursa per la Integració de La 
Maquinista, que es va celebrar el darrer 
4 de juliol a Barcelona. Un grup d’una 
vintena d’esportistes i cinc entrena-
dors de Special Olympics - ACELL 
van participar en aquest recorregut 
de 10 quilòmetres. Els esportistes van 
córrer en 3 grups: d’un quilòmetre, de 
cinc i el corredor Roger Devesa que 
va fer els 10 quilòmetres. Molts dels 
corredors no havien fet encara distàn-
cies tant llargues i per a ells va ser una 
novetat i un repte, que van superar de 
manera fantàstica. Enguany, la partici-
pació d’esportistes de Special Olympics 
a les curses populars més importants 
de Barcelona ha pres una especial relle-
vància, ja que són un espai idoni per a 
compartir esport amb gent del carrer i 
fer visible el nostre concepte d’esport 
integrador per a tothom.
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1.- CURSA LA MERCÈ 2010

Un grup de 60 esportistes de la Fede-
ració Acell i Special Olympics Cata-
lunya van participar el diumenge 19 
de setembre en la Cursa de la Mercè, 
a Barcelona. La participació d’aquesta 
delegació és dins la línia de participació 
en les curses atlètiques populars perque 
coincideixen en la filosofia d’entendre 
l’esport que es practica a Acell i Special 
Olympics, és a dir, participar per supe-
rar-se, per assolir els reptes personals  
i compartir-ho amb molta més gent. 
La presència d’aquests 60 esportistes 
entre els 12.000 inscrits a la popular 
cursa barcelonina representa el 0,5 per 
cent, exactament el mateix percentatge 
que es dona a la societat en relació a les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
La delegació d’aquest any és la més 
nombrosa de les que van participar  
fins ara.

2.- PARTICIPACIÓ AL V DIA DE 
LES SELECCIONS CATALANES

Tortosa va celebrar el 29 de maig el V 
Dia de les Seleccions Catalanes, amb 
la finalitat de tenir un reconeixement 
i suport per les nostres seleccions 
esportives. En aquest acte, en el que 
es calcula  que van assistir-hi més de 
21.000 persones, van participar 10 
esportistes i 3 entrenadors del Club 
Esportiu l’Àngel-APASA de les Terres 
de l’Ebre en representació de Special 
Olympics Catalunya, i van realit-
zar una exhibició de tennis amb la 
col·laboració de la Federació Catalana 
de Tennis i el Club de Tennis de Tor-
tosa. Aquesta va ser una invitació molt 
important ja que representa un pas 
endavant per la integració del nostre 
col·lectiu i un reconeixement a les 
nostres seleccions.

Manel Pech / Junta Directiva ACELL

1

2
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1.- Els participants a la Cursa de la Mercè de la 
edició 2010.

2.- Els esportistes del Club l’Àngel-APASA, el 
Dia de les Seleccions Catalanes. 

3.- El grup d’atletes de Special Olympics - Acell, 
que van participar a la III Cursa per la Integració 
de La Maquinista.
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actes socials

4.- ET DONEM EL MILLOR ESPORT

Amb una trajectòria de vint anys, és un fet que 
Special Olympics s’ha guanyat un nom en el 
món de l’esport. La gran majoria d’instàncies 
esportives reconeixen el paper de promoció de 
l’esport integrador i de base que hem fet com a 
moviment. D’altra banda i gràcies a aquest fet, 
els nostres esportistes han pogut disfrutar d’actes 
especials i únics, com el concert privat d’U2 l’any 
2009, participar en Jocs Internacionals, etcète-
ra. Ens faltava però, poder disfrutar de l’esport 
d’elit, que fins ara es feia esporàdicament. Així, 
aquest any va néixer el projecte “Special Olym-
pics et dóna el millor esport”. Així, hem aconse-
guit entrades gratuïtes per a un nombre impor-
tant de competicions esportives, de màxim nivell 
i de diverses disciplines: futbol, bàsquet, handbol, 
hoquei, atletisme i curses de cotxes, entre d’altres. 
Val a dir que hem comptat amb grans aliats per 
aconseguir-ho, en especial la Fundació del F.C. 
Barcelona, els Campionats d’Atletisme Barcelona 
2010 i el Circuit de Catalunya. 
Per l’any 2011 ja tenim noves incorporacions i 
esports. Estigueu atents a la web!

3

El Club Bàsquet Gavà va rebre el 2009, el Premi 
Special Olympics al compromís solidari. Un guar-
dó que valora el compromís individual o col·lectiu 
de persones, que amb el seu temps i dedicació han 
fet possible els projectes que ens fan tant especials. 
En concret, el Club Bàsquet Gavà el va rebre per 
impulsar la integració a través de l’esport, per 
col·laborar en l’organització de campionats de 
Catalunya de Bàsquet de la Federació ACELL i per 
haver creat una secció de Bàsquet per a persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
El mateix any també va rebre el premi al Primer 
Club de Bàsquet en el ranking d’Entitats Espor-
tives Federades 2009, de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
.

Bàsquet Gavà

Participa 
als concursos de 

fotografia i vídeo i porta’t 
la samarreta oficial de 

Special Olympics Cataluya
Informa’t a: www.specialolympics.org  

A dalt: Club de bàsquet Gava. Sota: Moment del lliurament 
del premi  Special Olympics Catalunya 2009.



– Com va ser que vas començar a col·laborar amb el 
moviment Special Olympics?
– Als Jocs de Badalona 2004, la meva ciutat, on vaig fer 
d’abanderat. Recordo que jo en aquells moments col·laborava 
en diverses coses amb els voluntaris de Badalona.
– Col·laboraves abans amb altres organitzacions? O has 
fet després amb altres causes socials com la nostra? 
– Si, col·laboro, i molt! Ho faig en tot allò que té un pes so-
lidari i que té gent seriosa al darrere. Sempre he col·laborat 
en força projectes, en temes com la prevenció de la SIDA, el 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple o darrerament, en el calendari 
de l’Associació Catalana de Síndrome de Williams, amb una 
sèrie d’actors, músics i gent de l’àmbit social. Jo sempre dic 
que sí, deprés cal veure l’oportunitat.
– Hi ha grups de teatre i dansa que treballen especí-
ficament amb persones amb discapacitat intel·lectual. 
Com valores el paper del teatre com a eina per a la inte-
gració, la superació, com el cas l’esport?
– El teatre és una eina meravellosa. Jo donava classes de tea-
tre a nens i nenes. I una de les coses que hi vaig descobrir és 
que el teatre ajuda a comprendre moltes coses d’un mateix: 
a saber fins on pots arribar, fins on et pots comunicar, fins 
on et pots contagiar de l’energia dels altres. I això ho capta 
el company. El teatre és una via extraordinària de creixement 
de la ment, del cos, de l’expressió, del moviment, de la dis-
bauxa, del riure, de la concentració.
– I tu, en fas d’esport?
– Si que en faig, tinc un entrenador personal, que em fa tre-
ball de flexibilitat, em fa fer circuits, treball amb cordes, pilo-

tes, etc. És un treball per disciplinar el cos i per mantenir un 
nivell físic estable. Això acompanyat d’una alimentació molt 
equilibrada (menjo bé), és una cosa fonamental.
– Com veus el creixent moviment d’esport de base a 
Catalunya?
– Si que és cert que hi ha hagut un augment respecte temps 
enrere. La gent es cuida més, segurament perquè hi ha més 
informació sobre la necessitat de mantenir hàbits saludables. 
Potser també hi influeix la prioritat que socialment donem a 
la bellesa corporal. I l’èxit de l’esport d’elit al nostre país: la 
gent ens emmirallem en els models d’èxit d’esportistes que 
han aconseguit grans gestes.
– Ets una persona reconeguda en el teu àmbit, que fas 
una tasca que representa molt esforç, superació, molta 
feina i ser sempre al capdavant de molta gent. Com ho 
fas fet? Que els diries als esportistes Special Olympics?
– Jo tinc tres pilars: la disciplina, la constància i la paciència, 
que m’ajuden a estructurar tota la resta. Jo no vaig poder 
estudiar art dramàtic, ni fer cursos, per circumstàncies perso-
nals. Arribar aquí ha estat un treball de pic i pedra i la satis-
facció d’haver assolit els reptes ha estat fantàstica. 
Als esportistes els diria que es deixin portar per la seva in-
tuïció, que més d’un s’emportarà una gran sorpresa de saber 
fins on poden arribar. Sovint nosaltres som els que posem els 
límits, que posem murs.
– T’animaries a fer petita sessió teatre amb alguns nois 
i noies de Special Olympics? 
– Estaria encantat de la vida, sense dubte. Seria per mi tot 
un honor!

 16 La NOsTRA contra

Jordi Díaz, actor i voluntari Special Olympics

BIOGRAFIA
Reconegut actor de televisió (“Los misterios 
de Laura”, “El cor de la ciutat”) cinema (“Quan 
dormo”, “Eva”) i teatre (el podem veure a Bar-
celona amb l’exitosa obra “El Mètode Gron-
holm”), el Jordi està vinculat a Special Olym-
pics des dels Jocs de Badalona, a l’any 2004. 
El seu currículum sobre un escenàri és extens 
(amb un Premi d’interpretació a Tàrrega, in-
clòs). La seva tasca amb els nostres esportis-
tes ha estat també molt important.

Jordi Díaz amb Raimon Goberna, Gerent de 
S.O. Catalunya, a la platea del Teatre Poliorama, 
moments abans de començar la representació.


