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Tots som campions

EDITORIAL Dos Meetings Internacionals, a Figueres i a Reus; la par-
ticipació en la Final Four, rebre la visita dels jugadors 
de la NBA, amb qui varem disputar un Clínic, organit-
zar el I Trofeu Ciutat de Barcelona, a més dels viat-
ges  a Torí, Cremona, Andorra, Sardenya per prendre 
part  als diferents tornejos organitzats per les diferents 
entitats nacionals de Special Olympics, i als que hem  

estat convidats. La participació a Atenes als Jocs Mundials, estar presents al 
59è Trofeu Conde de Godó, a més dels campionats de Catalunya i les jornades 
escolars que han tingut lloc són bona mostra de la intensa activitat d’aquest curs 
que acaba de concloure. 
 
Cal destacar també els èxits esportius. L’altíssim nivell de joc que els nostres 
esportistes han anat assolint es reflexa en els guardons que reben als diferents 
campionats i tornejos on Special Olympics és convidada a participar.  Tot i que 
les medalles en sí no són el nostre objectiu (la nostra filosofia és la participa-
ció i la superació dels nostres propis límits) pels nostres esportistes suposen el 
reconeixement a la seva feina diària, al seu esforç i cal reconèixer-los aquesta 
dedicació constant i intensa que realitzen. Això és part important de la millora 
en la seva qualitat de vida. I per això treballem.

D’aquest curs que ara acomiadem ens queden sobre tot, imatges que 
s’enregistren a la retina i ens acompanyaran per sempre i que van lligades a la 
companyonia, la felicitat per la superació personal, la convivència... mai ens 
cansem de dir que vosaltres sou l’exemple per a tot nosaltres. 

Josep Pijoan i Roca
President de Special Olympics Catalunya

”L’organitza-
ció de tres 
esdeveni-
ments inter-
nacionals 
marca un 
curs exitòs.
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V ull agrair, primer de tot, a Special Olym-
pics Catalunya la invitació per escriure 
unes línies en la vostra revista. És la pri-
mera vegada que ho faig com a Secretari 
general de l’Esport i per mi representa 
una satisfacció aprofitar aquest espai 
per exposar com creiem des del Govern 

que podem aprofitar el potencial inclusiu que té l’esport per 
afavorir la plena integració a la societat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Catalunya és un país molt ric a nivell esportiu. Tenim esportis-
tes i clubs a primera línia mundial, instal·lacions reconegudes 
internacionalment per la seva qualitat i una capacitat organitza-
tiva que ens permet lluir-nos en cites esportives de tota mena. 
Això situa l’esport com un dels àmbits amb més pes del país.

L’esport, però, no és només competició i títols. El dicciona-
ri esportiu també inclou termes com educació, participació, 
convivència o integració, que defineixen la vessant social que 
la pràctica de l’esport i l’activitat física porta associada. I és que 
el reconeixement que té l’esport avui dia entre la ciutadania no 
pot amagar la contribució que hi fan les entitats i les persones 
que treballen per combatre, mitjançant l’esport, les desigual-
tats socials causades per diferències culturals, econòmiques, de 
capacitat física o de gènere, entre d’altres.

Special Olympics Catalunya és un exemple d’aquest compro-
mís per integrar en la societat persones que, com les afectades 
per discapacitats psíquiques, tenen el mateix dret que la resta a 
gaudir de l’esport.  L’esport és un dels millors instruments que 
tenim per mantenir cohesionat el país gràcies als seus valors i 
beneficis, que no podem passar per alt. 

En la nostra etapa al capdavant de la Secretaria General de 
l’Esport, ens marquem com a objectiu treballar perquè el poten-
cial del nostre teixit esportiu creixi i perquè valors com el treball 
en equip, el joc net, l’esperit de sacrifici, l’esforç i el servei a la 
ciutadania marquin el dia a dia de l’esport de Catalunya. Va-
lors que comparteix i desenvolupa en els seus projectes Special 
Olympics Catalunya, i que són bàsics per assolir grans reptes.

El Govern se sent orgullós de la bona feina que realitzeu els 
agents que s’impliquen en la promoció de l’esport entre tot 
tipus de col·lectius. Vull que sapigueu que podeu comptar amb 
nosaltres pel que necessiteu. Compartim l’objectiu de convertir 
l’esport en un mitjà de tolerància i civisme que millori el be-
nestar dels catalans i catalanes, i que ens permeti viure en una 
Catalunya moderna, oberta i socialment justa.

Ivan Tibau
Secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

”L’esport és un dels 
millors instruments 
que tenim 
per mantenir 
cohesionat el país.

Esport i cohesió social
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 4 Internacional

Escaldes-Engordany (Andorra)

Sardenya, campionat de futbol

1.- Special Olympics Catalunya, selecció de Lleida. 2.- Special Olympics Catalunya, selecció de Barcelona.  
3.- Jordi Revenga, Premi al Millor Porter. 4-. Faustino Chumillas, Premi al Millor Jugador.

La delegació catalana que va participar al I Gran Prix Special-Meeting Internazionale 
Special Olympics Itàlia de Futbol Sala Unificat.

La selecció de Barcelona de Special Olympics 
Catalunya  va resultar Campiona del VI Torneig 
Internacional SO de Futbol-7 d’Escaldes-En-
gordany, al Principat d’Andorra, l’onze de juny i 
que va organitzar el Departament d’Esports del 
Comú d’Escaldes-Engordany en col·laboració 
amb la Federació Andorrana de Futbol. La 
delegació catalana va tornar amb dos guardons 
més: Jordi Revenga, Premi al Millor Porter; i 
Faustino Chumillas, Premi al Millor Jugador. 
El grup de 20 esportistes va participar en dos 
equips –Barcelona i Lleida–, acompanyats per 
cinc entrenadors i per la Directora de Projectes 
de Special Olympics Catalunya, Montse Vilà.  

El tercer lloc va ser per la selecció de Lleida, 
formada per: Juanito de la Cruz Laplana, Juan 
Rodríguez Ris, Jordi Noguera Coit, Carlos Gar-
cia Montero, Fernando Goed Sarvise; Antonio 
Roman Serra; Palmacio Kevin Lebuedja, Aitor 
Gomez Roca; Jesus Jiménez i Esteve Casado 
Urbano. Els entrenadors van ser Ruben Sana-
huja i Manel Pastor. La selecció de Barcelona va 
ser: Jordi Revenga; Sergio Villalón; Toni Vega; 
Jordi Virella; David Moreno; Faustino Chumi-
llas; Sergio Navarro i Daniel Palanca; Jordi Ver-
ges i David Chaparro. Els entrenadors d’aquest 
grup van ser Manel Celeiro, Xavier Tendero i 
Pedro Haro.

Special Olympics Catalunya va ser convi-
dada al I Gran Prix Special-Meeting Inter-
nazionale Special Olympics Italia de Futbol 
Sala Unificat, els dies 17,18 i 19 de desem-
bre, a l’illa de Sardenya. El C.E Ziga-Zaga 
de Valls, va ser l’encarregat de representar 
els colors de Catalunya.
Una expedició de 19 persones entre 
jugadors, partners, acompanyants i amb 
Montse Vilà com a delegada de Special 
Olympics Catalunya es van desplaçar fins 
a Carbònia. Allà van gaudir dels dies de 
competició i de germanor amb la resta 
d’equips participants que van ser: Special 
Olympics Mònaco, Special Olympics Bèl-
gica, Cagliari A, Cagliari B, Sassari i Special 
Olympics Catalunya. Jamal Hamich va ser 
escollit el millor jugador del torneig.

Raül Godoy / Tècnic C.E. Ziga-Zaga
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Futbol a Torí

Els nostres jugadors, a l’Eurolliga

1.- Els jugadors que van representar Special Olympics Espanya. 2 i 3.- Diferents moments 
del partit que van disputar Espanya i Turquia pel primer i segon lloc. 4.- Les medalles que 
van rebre els jugadors.

Una delegació de jugadors de futbol 
sala va participar, els 19 i 20 de març, 
al “I Torneo Internazionale Only Men 
& Football”, organitzat per la secció 
d’esport adaptat del Torino FD, celebrat a 
la localitat italiana de Torí. Al torneig van 
participar els equips de Special Olympics 
de Mònaco i Catalunya , i les seccions 
d’esport adaptat dels clubs Chelsea i Tori-
no. Tots els equips van mostrar un excel.
lent nivell de joc. El torneig es va disputar 
a les instal.lacions del Estadio Primo 
Nebiolo, on juga habitualment el primer 
equip del Torino FD.

Quatre equips de Special Olympics 
van participar en el Torneig paral·lel 
de la Final Four que va organitzar 
l’Eurolliga de bàsquet. Jugadors de 
Grècia, Itàlia, Turquia i Espanya (una 
selecció de Catalunya), van jugar 
a les pistes annexes del Palau Sant 
Jordi, de Barcelona. El selecciona-
dor nacional, Sergio Scariolo, i els 
ex jugadors d’elit Roger Esteller i 
Tomàs Jofresa –vinculat amb Special 
Olympics Catalunya des del 1992–, 
van destacar l’esforç dels esportistes 
i el seu intent per superar totes les 
dificultats, i com l’esport és el lloc 
idoni per assolir-ho. Enric Blesa, Di-
rector General de Special Olympics 
Espanya va destacar la visibilitat que 
un esdeveniment d’aquest tipus dona 
a aquest moviment internacional. A 

la cerimònia de lliurament de premis 
es van voler afegir-se també el CEO 
de l’Eurolliga, Jordi Bertomeu. Per 
altra banda, durant els partits oficials 
de la Final Four es van realitzar 
diferents accions de suport i visibili-
tat del moviment Special Olympics, 
entre d’elles, una presentació del 
moviment Special Olympics a més 
d’unes cistelles d’exhibició per part 
d’uns jugadors. L’equip que va re-
presentar Special Olympics Espanya 
va estar format pels esportistes de 
Special Olympics Catalunya-ACELL: 
Abel Mérida; Roger Pérez; Esteve 
Rubio, Samuel Redo; Pep Rovira; 
Sergio  Sánchez; i Edwin Camilo. A 
la classificació, Turquia va quedar en 
primer lloc, Espanya en segon, Itàlia 
en tercer i Grècia en quart lloc.
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1.- Atenes 2.- Cremona 3.- Basilea
Special Olympics Catalunya participa 
per primera vegada en el Stage de fut-
bol organitzat per la Fundació SCORT 
i que té lloc a la ciutat suïssa de Basilea 
els primers dies d’agost. 
Aquesta estada és possible gràcies al 
suport de la Fundació del F.C. Barce-
lona.
El Stage va adreçat a nois i noies en 
edat escolar. La presència de Special 
Olympics Catalunya és una delegació 
de 8 esportistes, acompanyats de 2 en-
trenadors, un monitor, un representant 
de la Fundació FCBarcelona, així com 
de la Directora de Projectes de Special 
Olympics Catalunya, Montse Vilà.
L’objectiu d’aquest campus d’estiu és 
l’aprenentatge i perfeccionament dels 
jugadors dins el món del futbol.

Una delegació de 26 esportistes de 
Special Olympics Catalunya, repre-
sentant Special Olympics Espanya, va 
participar als Jocs Mundials que es van 
celebrar del 20 de juny al 4 de juliol a 
Atenes. Van prendre part en 6 esports:
• Bàdminton: Albert Prat, Raimon Al-
dabo, Maria Mercedes Cherto, Nagore 
Acebal, Roger Malave. Entrenador:  
Serapio Colombo. • Tennis: Antonio 
Ramírez, José Antonio Bonete, Cristina 
Moral. Entrenador:  Pablo Castañer.
Natació: Marc Brull, Antonio Ramí-
rez, Marta Baena, Montserrat Durà. 
Entrenador: Gaspar Vilalta. • Gim-
nàstica Esportiva: María Soledad Rifa, 
María Mundo, Daniel Gomez, Andreu 
Segura, David Clusellas. Entrenadora: 
Carmen Chalmeta. • Equitació: Melissa 
Antonia Heredia. Entrenadora: Marta 
Rodríguez. •Vela: Alberto Rudilla, 
Francisco Llauradó, Miguel Ángel 
Salvador, Jaume Farran, Faustí Soriano, 
Inés Palomar, María Paz Casanova, 
Roberto Alcaraz. Entrenadora: Floren-
cia Grieco.

La delegació de futbol sala de Spe-
cial Olympics Catalunya va guanyar 
el torneig Three Nations League que 
es va disputar el 28 i 29 de maig a la 
ciutat de Cremona (Itàlia). En aquest 
torneig també van participar els equips 
del Chelsea Community FC, el Cagliari 
Special i els organitzadors, l’ASD Pepo 
Team.
Un dels atractius va estar el lloc de 
celebració: la Piazza del Comune, la 
més cèntrica de la localitat, una ini-
ciativa amb la que es va voler apropar 
l’esport Special Olympic a la gent de 
la ciutat i fer-lo servir com una eina 
d’integració més per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual.

1
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 7INTERNACIONAL

4.- Jocs Europeus a Varsòvia 5.- Andorra
Un grup de vuit esquiadors de Special 
Olympics Catalunya va participar, el 2 
i 3 d’abril, al 1r Trofeu Internacional 
d’Esquí Special Olympics Andorra que 
va tenir lloc a l’estació de Soldeu El 
Tarter, a Andorra. A més de la catala-
na, les delegacions convidades van ser 
Club d’esquí La Seu d’Urgell i Special 
Olympics Mònaco.
Els esportistes, que van viatjar diven-
dres a la tarda, van participar dissabte 
en la fase de Divisionning (per establir 
les diferents sèries per a la competi-
ció), i la pròpia competició, un eslàlom 
gegant de dues mànigues de nivell 
intermig amb 15 portes.
L’organització va comptar amb el su-
port de l’Honorable Comú de Canillo i 
de Grand Valira.

Dues delegaciós d’esportistes Special Olympics - ACELL, una de tennis taula i una 
altra de bàsquet, van prendre part als Jocs Europeus de Varsòvia 2010 amb un nota-
ble èxit de participació. 
L’ equip de tennis taula el formaven: Pere Bonet (E.E. Acell), Enric Campdelacreu 
(Car de Vic), Sílvia Ribera (Apromi) i Pilar Rodríguez (Nª Sra de Montserrat), que 
van tornar amb un or, una plata, un bronze i un important 5è. lloc.
Els jugadors de l’equip bàsquet van ser: Francisco Cabrera, Jonathan Ribas, Ismael 
Boris, Pep Rovira, Jordi Martínez Carbó i Raúl Oliva. Cal destacar a Esteban Quifet, 
Ivan Tomas i José Manuel Reche, els nostres esportistes unificats. Aquest jugadors 
van realitzar un gran campionat, representant Espanya, i van quedar quarts amb em-
pat a punts amb Lituània, la millor classificació de la nostra història a una competició 
d’aquest nivell.

Carmen Chalmeta / Àlvaro Terreros / José Miguel Esteller
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8 FIGUERES 2010

Espectacular èxit del Meeting, 10 anys desprès
“Figueres es va convertir durant tres dies en la capital de l’esport solidari”. Amb 
aquests paraules es va acomiadar Francesc Martínez de Foix, President de la 
Federació ACELL i Vicepresident de Special Olympics Catalunya, dels espor-
tistes, entrenadors, familiars, tècnics, voluntaris i veïns de Figueres que eren a la 
Rambla per celebrar l’acte de cloenda d’un Meeting carregat d’emocions i bons 
records.
Josep Pijoan, President de Special Olympics Catalunya va proposar a l’Associació 
de Voluntaris de Figueres i l’Alt Empordà, al Premi Nacional a la Solidaritat que 
l’entitat lliura a una persona o un col·lectiu que s’han destacat pels seus valors, 
en reconeixement a la feina continua que realitza aquesta associació. 
Per la seva part, l’Alcalde de Figueres, Sant Vila, va afirmar que amb l’esforç de 
tots es va aconseguir que aquest Meeting es pogués celebrar, i que tots som cam-
pions per això. “La ciutat petita s’ha fet gran”, va dir i va recordar que, malgrat 
les dificultats d’una any complicat el Meeting es va poder dur a terme.
Més d’un miler de persones, entre esportistes, entrenadors i monitors van gaudir 
al Meeting Internacional Special Olympics Figueres 2010.
El que va començar com un record als Jocs Olympics celebrats a la mateixa loca-
litat es va convertir ja en un esdeveniment per a la memòria de tots.

”1.446 participants
10 delegacions
9 esports

k



9FIGUERES 2010

1.- Els voluntaris del Meeting.  
2.- Petanca. 3.- Gimnàstica.  
4-. Tennis Taula. 5.- Llançament de 
pes. 6.- Un moment del relleu de la 
Torxa a Barcelona. 7-. Tennis. 8.- El 
President del FC Barcelona, Sandro 
Rosell a la Cerimònia de inaugura-
ció. 9-. L’ex jugador del FC Barce-
lona, Enric Masip, amb la bandera 
olímpica, durant la inauguració del 
Meeting. 10-. Programa de Salut. 
11-. Futbol sala. 12-. Una voluntària 
felicita un dels atletes. 14-. Handbol. 
Totes les imatges del Meeting 
són a: http://www.flickr.com/pho-
tos/_socat/
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”500 esportistes, 
100 voluntaris, 
200 tècnics, 
monitors i altres 
professionals, 
79 partits de 
bàsquet i 33 
de bàdminton.

10 REUS 2011

Reus. El record impulsa un Meetig increïble
Els 500 esportistes que van participar al Meeting Special Olympics Reus 2011 
es van acomiadar al Pavelló Olímpic de Reus en un acte on tots els presents van 
coincidir en destacar l’èxit d’aquest esdeveniment esportiu de caire internacional 
on, en tant sols tres dies, es van jugar 79 partits de bàsquet i 33 de bàdminton, a 
més de les sèries de proves adaptades de bàsquet.
Els representants de l’organització i les autoritats presents van destacar l’èxit 
d’un esdeveniment que va començar marcat pel record dels Jocs Special Olym-
pics celebrats l’any 1996 i que amb l’empemta de tots, serà recordat con un nou 
moment clau per a la ciutat. Al Meeting van participar delegacions de Special 
Olympics d’Andorra, Itàlia, Aragó i Múrcia, així com els equips del Programa de 
Salut de Special Olympics España. Una altre de les parts importantíssimes per 
assolir aquest èxit va ser el nombròs grup de voluntaris que es van mobilitzar, i 
que va superar el centenar de persones. 

Fotos: Diana Borja / Irma Bros / Carlos Sardà 

1.- Bàdminton. 2.- Bàsquet. 3.- Pilar Guinovart, de la Junta Directiva del FC Barcelona, amb Josep 
Lluís Pérez, Alcalde de Reus i Joan Anton Verge, Regidor d’Esport i Lleure. 4-. El Conseller de 
Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, el Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau amb la 
Directiva de Special Olympics Catalunya. 5.- Emoció al bàsquet. 6.- Concentració al bàsquet. 7-. 
Cloenda. 8-. Jugadores de bàdminton. 9-. Lleure. 10-. Bàsquet. Totes les imatges del Meeting 
són a:http://www.flickr.com/photos/_socat/
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12 ESPORT

Campionats 
de Catalunya

Amb una participació de 1.390 esportistes catalans amb discapacitat 
intel.lectual, els campionats de Catalunya dels diferents esports es 

consoliden con un dels espais més representatius per a la integració 
mitjançant la pràctica de l’esport.

Sabadell, Montornès del Vallès, Sant Hipòlit de Voltregà i Palau-Solità i 
Plegamans han estat testimonis dels campionats de Catalunya de nata-
ció, hoquei, futbol sala i petanca organitzats per Special Olympics Cata-
lunya - ACELL, al llarg del curs 2010-2011. Al voltant d’un miler i mig 
de persones, entre esportistes, tècnics, monitors, altres professionals i 
famílies, han assolit que aquesta xifra sigui una de les més nombroses 
del darrers anys (si es suma la participació als Meetings de Figueres i 
Reus, on es celebraven els campionats de les diferents modalitats es-
portives, la xifra de participació és de 2.890 esportistes). Una data que 
reflexa l’alt nivell d’esportistes que cada dia practiquen algun esport 
arreu de Catalunya.
A més, a aquesta elevada participació cal afegir-hi l’altíssim nivell espor-
tiu que s’ha assolit, una dada que té la seva confirmació en els guardons 
internacionals que reben els nostres quan són convidats a participar en 
altres campionats.
Aquests números són la confirmació que els campionats de Catalunya 
són un espai idoni per a la competició, i que, més enllà dels triomfs, 
serveixen als nostres esportistes per trobar-se amb amics i companys i 
gaudir d’uns dies engrescadors, el que ajuda a la millora de la seva qua-
litat de vida. El proper curs hi haurà més! 

Jean Bouin 
53 esportistes de Special Olympics Catalunya van participar el 21 
de novembre a Barcelona, a la 87 edició de la Cursa Jean Bouin, la 
primera cursa de mig fons que es va celebrar a Europa i una de les 
més importants i amb més prestigi. 
Aquesta va ser la tercera vegada que es va participar en aquesta im-
portant cursa, i en aquesta ocasió es va comptar amb el recolzament 
i l’ajut del grup de corredors de fons dels “Espartans”. 
Un altre cop, els atletes van poder gaudir d’una gran festa esportiva. 

Els dies 23 i 24 d’octubre es va celebrar a Saragossa el 
Campionat Interautonòmic de bàsquet, en el que van 
prendre part els equips masculí i femení de Special 
Olympics Catalunya, els quals van resultar subcampió 
i campió respectivament. Les jornades van fomentar 
sempre la interacció entre les diferents seleccions, per 
tal que, a més de competir, poguessin relacionar-se amb 
gent d’altres comunitats autònomes. 

Saragossa

j
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1.- Campionat de natació, 
a Sabadell. 2 i 3.- Hoquei a 
Sant Hipòlit de Voltregà.  4.- El 
Conseller d’Interior, Felip Puig, 
al Campionat de petanca, Copa 
de la Generalitat. 5.- Campionat 
de futbol a Montornès del Valles. 
6.- Petanca.
Més imatges de tots els Cam-
pionats a: http://www.flickr.
com/photos/_socat/

Triathlon Garmin
La primera participació de Special Olympics Catalunya / 
ACELL en el Garmin Barcelona Triathlon va estar un èxit. 
Quatre equips de tres esportistes cadascun van participar en la 
modalitat de relleus anomenada sprint. Cada equip va comptar 
amb un nedador, un ciclista i un corredor. Els dotze esportis-
tes que van participar, varen mostrar un gran nivell, fins i tot 
avançant als esportistes de la sèrie precedent. A la prova de 
natació es van recórrer 750 metres a mar obert, en ciclisme es 
van córrer 20 quilòmetres en dues voltes a un circuit, i a la cursa, 
5 quilòmetres.
L’organització va recordar pels altaveus en tot moment durant la 
celebració d’aquest esdeveniment, la participació dels equips de 
Special Olympics Catalunya / ACELL, i va lliurar una medalla de 
participació a cada esportista al finalitzar la prova. Els esportistes 
pertanyen als clubs Escola Esportiva ACELL, C.N. Sabadell-
Avant, Taller Escola Barcelona i Club Alfa-Tegar de Vilanova.
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Fotografies:  Dani Codina
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Sergi Bruguera i Carles Costa van participat amb vuit tenistes de Special 
Olympics Catalunya, en el partit d’exhibició dins el marc del Barcelona 
Open Banc Sabadell-59è Trofeu Conde de Godó, a les instal.lacions del 
Reial Club de Tennis Barcelona. Els esportistes de Special Olympics 
Catalunya van ser Carles Vaqué, Sergi Carreras, Cristina Moral, Roser 
Seguí, Antonio Bonete i Marta Gómez, la primera dona que el 2006 
va participar en un trofeu exclusivament masculí. Carles Costa, vincu-
lat amb Special Olympics Catalunya des dels Jocs Special Olympics de 
Badalona de 2004, va destacar la satisfacció de poder jugar amb ells, a 
més del gran nivell de joc d’aquests esportistes. El responsable d’aquest 
èxit esportiu és el també ex-tennista d’elit Sergi Bruguera, membre de 
la Junta Directiva de Special Olympics Catalunya, que ha aconseguit 
que, amb la pràctica habitual de l’esport i l’entrenament sistemàtic els 
tennistes amb discapacitat intel·lectual arribin a estar entre els millors 
d’Espanya.

1.- Marta Gómez. 2.- Sergi Carreras.  3.- Al partit d’exhibició van ser-hi presents 
Albert Agustí, President del Reial Club de Tennis Barcelona, Albert Costa, capità de 
l’equip espanyol de Copa Davis, l’ex-tennista i guanyador del Trofeu Conde de Godó  
Manuel Orantes, membres de la Junta Directiva de Special Olympics Catalunya amb 
el Secretari de l’entitat, Jordi Durà; Víctor Fernández, membre de la Junta Directi-
va de la Federació Acell i Àlex Angosto, Gerent de la Federació. 4.- Jose Antonio 
Bonete.

59è Trofeu Conde de Godó
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Un grup de 37 esportistes van partici-
par el darrer cap de setmana de març en 
el I Campionat d’esquí Special Olym-
pics – ACELL que es va desenvolupar 
a les pistes de La Molina. Encara que el 
grup d’esquiadors Special Olympics – 
ACELL van participar en diverses com-
peticions internacionals i als Jocs Mun-
dials d’hivern Special Olympics a Idaho, 
amb molt bons resultats, aquesta va ser 
la primera vegada que es celebrava un 
campionat d’esquí Special Olympics – 
ACELL.
Les modalitats de participació en aquest 
campionat van ser esquí alpí (competi-
ció) i raquetes (exhibició). 
Els esportistes participants van ser de 
les següents entitats: Special Olympics 
Andorra, Grup Alpí Núria-Masella de 
la Cerdanya, Cercle Aventura i l’ Escola 
Esportiva de la Federació ACELL.

1.- Narcís Fernández a la prova d’esquí alpí. 2.- Un moment de la prova de raquetes. 3.- Imatge del 
lliurament de medalles i trofeus.

I Campionat d’esquí SOCat

”Primer any 
de la prova 
més esperada
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Roger Grimau 
Padrí de bàsquet SO Catalunya

Segueix-nos a les xarxes socials!

Roger Grimau, capità del Regal FC Barcelo-
na, va ser presentat com a nou abanderat dels 
esportistes que practiquen bàsquet de Special 
Olympics-ACELL, durant l’acte de convoca-
tòria de la XIII Marxa Special Olympics · 
dincat.
Aquesta col·laboració, facilitada per la Fun-
dació del Futbol Club Barcelona, té com a 
missió principal el promoure la pràctica del 
bàsquet entre els esportistes de Special Olym-
pics i de la Federació ACELL, mitjançant vi-
sites a les entitats, entrenaments i clínics, tant 
per part seva com d’altres companys del Re-
gal FC Barcelona.
El fet que el capità del Regal FC Barcelona 
acceptés ser padrí de la nostra secció de bàs-
quet és molt motivador i encoratjador pel 
nostre esport i els esportistes, ja que Grimau 
és un model a seguir. Aquesta col·laboració 
és semblant a la forta vinculació amb l’ex ten-
nista Sergi Bruguera, entrenador dels nostres 
tennistes. Grimau va rebre una medalla de 
participació i una samarreta oficial de Special 
Olympics. Dies desprès va participar dins els 
actes de la Marxa que van tenir lloc al Palau 
Blaugrana.

Aquest ha estat l’any en que ens hem obert al món mitjançant els canals de comu-
nicació participativa de la xarxa. 
• Web – Informació sobre la nostra organització i les activitats socials i esportives 
que desenvolupem: campionats, meetings, trofeus... www.specialolympics.cat.
• Facebook: un perfil per mantenir-nos connectats amb famílies, esportistes, enti-
tats i seguidors.
• Twitter: des del nostre compte expliquem les activitats que fem i, ens permet 
transmetre la informació de manera molt directa.  
• Flickr.: Totes les nostres fotos, organitzades per esdeveniments i disponibles per 
descarregar. 

http://twitter.
com/#!/SOCatalunya

http://www.facebook.com/pa-
ges/Special-olympics-catalunya/

c http://www.flickr.
com/photos/_socat
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”Pasqual 
Maragall 
va ser  

guardonat 
amb el 
Premi 

d’Honor

Dues mil persones van caminar el 21 de novembre a favor de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, en la XIII Marxa Special Olympics · dincat, que aquestes dues entitats van 
convocar juntament amb la Federació ACELL i la col·laboració de la Fundació del FC Bar-
celona.  El recorregut, un clàssic a Barcelona, va transcórrer desde la Plaça Maria Cristina al 
Palau Blaugrana, on va tenir lloc una gran festa. La Marxa és una caminada popular que ja és 
dins les deu marxes més participades de Barcelona.

II PREMIS NACIONALS
Durant l’acte festiu, Special Olympics Catalunya va lliurar els seus II Premis Nacionals per 
guardonar un grup de persones i entitats que recolzen l’esport per a persones amb discapa-
citat intel·lectual. 
Premi d’Honor: A Pasqual Maragall (el va rebre a través del seu fill Guillem), com a im-
pulsor dels Jocs Olímpics Barcelona’92 i per treballar perquè en el mateix marc dels Jocs, es 
poguessin celebrar els Jocs Special Olympics a Barcelona/Vilanova i la Geltrú, i també com 
a exemple de lluita i de superació. 
Premi Compromís Solidari: A l’Associació de Voluntaris de Figueres - Alt Empordà, per 
la seva tasca durant el Meeting Internacional Special Olympics · Figueres 2010, i per la seva 
trajectòria des de l’any 2000. Des de Figueres es van desplaçar més d’un centenar de perso-
nes per celebrar el premi que va recollir el seu president, Toni Pèrez. 
Premi a la Responsabilitat Social: A l’Obra Social de La Caixa, pel seu compromís cons-
tant. Un Premi que va recollir Lluís Romeu, director coordinador de l’àrea d’acció social de 
la Fundació La Caixa. 
Premi al Valor Esportiu
Individual: A la tennista Marta Gómez, la primera dona amb discapacitat intel.lectual en 
jugar dins del marc del Trofeu Conde de Godó.
Col.lectiu: Al Club Natació Sabadell, per crear una secció d’esport adaptat. L’Ernest Agui-
lar, responsable de la secció va recollir aquest premi. 

XIII Marxa i II Premis Nacionals
1.-  Capçalera de la Marxa. 2.- Un 
nombrós grup de voluntaris del Meeting 
Figueres van omplir el Palau Blaugrana, 
amb les famílíes i amics. 3.- Batucada i 
animació festiva a la Marxa. 4.- El grup 
de guardonats amb el II Premi Nacional 
Special Olympics Catalunya.
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1.500 persones  
acomiaden el curs esportiu

Dos Meetings Internacionals, participar en la 
Final Four, rebre la visita de la NBA, organitzar el 
I Trofeu Ciutat de Barcelona, viatjar a Sardenya, 
Torí, Cremona, Andorra i Atenes per ser als Jocs 
Mundials, estar presents al Trofeu Conde Godó, 
a més dels campionats de Catalunya i les Jornades 
escolars que han tingut lloc són una bona mostra 
de la intensa activitat d’aquest curs que es va clau-
surar el 18 de juny al Pavelló Municipal Mundet 
de Barcelona, en un festa on els veritables prota-
gonistes van ser els esportistes i els seus familiars.
A l’acte de cloenda, que va transcórrer com una 
festa esportiva i lúdica, van ser-hi presents Albert 
Marco, Director General del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya; Àngels 
Nogué, de la Diputació de Barcelona; Gabriel 
Arranz, gerent de l’Institut Barcelona Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona, Efrèn Carbonell, 
President de dincat i Francesc Martínez de Foix, 
President de la Federació ACELL i Vicepresident 

de Special Olympics Catalunya. Tots ells van 
destacar la necessitat de continuar amb la pràcti-
ca de l’esport i el veritable exemple d’integració 
que aquest representa. Els membres de la junta 
directiva de la Federació ACELL, Mercè i Montse 
Cuberta; Rosa Cadenas; Víctor Fernández; Toni 
Garrich; Josep Lluís Valera; Xavi Tendero; Lluís 
Pablo Torrealba i Pere Prats també van acom-
panyar els esportistes i les seves famílies, junta-
ment amb Àlex Angosto, Gerent de la Federació 
ACELL i Montse Vilà, Directora de Projectes de 
Special Olympics Catalunya. La part esportiva va 
estar a càrrec de Alícia Balandrón i Sara Gonzá-
lez, que van fer una exhibició gimnàstica. També 
es va llegir el poema “Les flors i les plantes”, de 
Marta de la Asunción, guanyadora del premi de 
Poesia del Concurs Literari Joan Maragall Aspro-
seat 2011. Amb el lliurament dels trofeus de la 
temporada i la presència del Nuc, la mascota de 
Special Olympics Catalunya, va concloure l’acte.

1.- Les autoritats 
van manifestar el seu 
compromís amb la 
Federació i el movi-
ment Special Olympics 
Catalunya. 2.- Les 
famílies van acompan-
yar els esportistes a la 
cloenda del curs aca-
dèmic. 3.- Exhibició de 
gimnàstica artística.
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3.- BÀSQUET 

El dissabte 18 de desembre de 2010, 
va tenir  lloc al Pavelló Firal de Bala-
guer (antiga INPACSA) el XX Cam-
pionat Territorial de bàsquet de la pre-
sent temporada 2010-2011, organitzat 
per la delegació Special Olympics - 
ACELL, R.T. Lleida, amb el suport de 
l’Ajuntament de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera, el Consell 
Català de l’Esport, la Diputació de 
Lleida, el taller l’Estel de Balaguer, la 
Federació Catalana de Bàsquet R.T. 
Lleida i  la Caixa.
Van participar un total de 199 espor-
tistes de la província de Lleida: Sant 
Joan de Déu d’Almacelles, L’Estel de 
Balaguer, Aspros amb diferents cen-
tres de Lleida i Sidamon, Acudam de 
Mollerussa, Escoles Especials Llars de 
Sant Josep de Lleida, Alba de Tàrrega 
i com a convidat internacional, Special 
Olympics Andorra.

1.- Jornada escolar d’atletisme.

2.- Jornada escolar de futbol Sala a la Fundació 
Marcet. 

3.- La delegació que va prendre part al campio-
nat territorial de bàsquet.

1.- ATLETISME

El 3 de maig es van celebrar a les 
instal·lacions esportives universitàries 
de la Universitat de Barcelona el 
“XXIX Campionat Escolar d’Atletisme 
ACELL- Special Olympics Catalunya” 
amb una participació de 242 atletes 
de 7 clubs catalans. Varem comptar 
amb la col.laboració de la “Fundació 
Johan Cruyff ” i del Club d’Atletisme 
Universitari. En aquesta ocasió van ser 
amb nosaltres Jorge Garcia, Campió 
del Món de Cros als Jocs Olímpics Los 
Angeles, Esther Eroles de la Funda-
ció Johan Cruyff, Alfons Montenegro 
representant de la Diputació Barcelona 
i els membres de la Junta Directiva 
d’ACELL, Antoni Garrich, i Víctor 
Fernández.

Miquel Àngel Cartes

2.- FUTBOL

Més de 150 esportistes amb discapa-
citat intel.lectual, en edat escolar, van 
participar, el 17 de març, a la Jornada 
Escolar que organitzen Special Olym-
pics Catalunya i la Federació Acell. La 
Jornada va comptar amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, La Caixa, 
i la Johan Cruyff  Foundation. A més, 
la Jornada es realitza en col·laboració 
amb la Fundació Marcet, que cedeix 
les seves instal.lacions esportives a 
Barcelona. La col.laboració entre 
la Fundació Marcet i la Federació 
ACELL és una constant al llarg de tot 
l’any. Els futbolistes que van prendre 
part pertanyen a 10 entitats esportives 
d’arreu de Catalunya. La Jornada es 
divideix en una part de competició en 
format de partits, i una altra de proves 
individuals i proves adaptades, dividi-
des per franges d’edat, des dels 8 als 
20 anys.

2
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– Com és la teva relació amb els nedadors de SOCata-
lunya?
– Els conec molt perquè entrenem al mateix club i ens veiem 
sovint. Són encantadors, molt alegres, parlem de tot i riem 
junts. La veritat és que s’agraeix que a la piscina hi hagi algú 
sempre amb un somriure.  
– Com a esportista d’elit, com valores la iniciativa del CN 
Sabadell de tenir una secció de natació adaptada? 
– Crec que és molt important i que cal recolzar. L’esport et 
dòna molts valors positius que t’ajuden a millorar en la vida i 
entenc que per a aquests esportistes, això és una oportunitat 
valuosa. Més clubs haurien d’incloure una secció semblant que 
els ajuda a obrir altres portes. 
– Tu ets un exemple per a ells, d’esforç, de lluita...
– Aquests esportistes són, en realitat, l’exemple a seguir. La 
veritat és que ells ens donen i ens ensenyen molt més del que 
nosaltres podem ensenyar-los-hi a ells.
– I com és un dia habitual teu? 
– Jo visc al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat i en-
treno aquí, al CN Sabadell, tots els dies. Al matí de 6 a 8,30 i per 
les tardes de 15,45 a 19.30. També vaig a la universitat, a Bella-

terra, on estudio ADE, (Administració i Direcció d’Empreses). 
Els caps de setmana els gaudeixo amb els meus pares si no hi ha 
competició. La natació és un esport molt dur que requereix mol-
ta dedicació i sacrifici, però que té la seva recompensa. Ara tens la 
gratificació dels premis, però quan arribes al més alt sempre vols 
més, i això et fa que tu mateix t’exigeixis molt més. També costa 
més mantenir-se a dalt, que és el que estic intentant fer.
– Què penses quan, a un Mundial, ets a punt de llençar-
te a l’aigua? 
– Estic molt concentrada. Penso en les darreres indicacions de 
l’entrenador, com fer-ho millor... A la prova tot passa tan ràpid 
que no et dóna temps a pensar, tant sols a sentir l’aigua.
– Quin és el teu somni? Potser anar als Jocs Olímpics de 
Londres 2012? 
– Des de petita, el meu somni és assolir una medalla olímpica 
d’or. M’aixecava sempre d’hora per veure tots els Jocs i ara 
estic cada dia entrenant per aquesta fita. No sé en quins Jocs 
seran, però sé que somio amb això. 
– El teu esportista favorit?
– Michael Phelps. És un fora de sèrie. Va guanyar nou meda-
lles d’or en uns Jocs. És el millor nedador de la història! 
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Mireia Belmonte, 

BIOGRAFIA
Mireia Belmonte 
(Badalona, 1990) es 
va apropar a la nata-
ció per prescripció 
mèdica, i encara que 
no l’agradava ficar-
se a l’aigua, el seu 
esperit de superació 
la va portar a ser a 
l’elit dels campionats 
europeus i mundials 
dels darrers 5 anys. 
L’últim, el Campionat 
del món de piscina 
curta (Dubai 2010), 
amb 3 ors i una plata. 
Les seves distàn-
cies són els 200 i els 
400m. És nedadora 
del Club Natació Sa-
badell, on s’entrenen 
també els esportistes 
de SO Catalunya.

Mireia Belmonte amb els esportistes de la  
secció de natació adaptada del CN Sabadell, a 

les instal.lacions de l’entitat.

Campiona del món de natació

”Vull guanyar 
un or olímpic


