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Special Olympics és un moviment internacional, sense afany de lucre, fundat 

per Eunice Kennedy Shriver i amb seu a Washington. Aquest moviment està 

reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i té com a principal objectiu el 

foment del desenvolupament personal i la integració de les persones amb 

discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica esportiva. 

La pràctica de l‟esport ha demostrat sorprenents resultats en la millora física, en 

la qualitat de vida, com també en la integració i normalització de les 

diferències que conformen la nostra societat. 

Aconseguir un millor reconeixement social, fomentar la pràctica habitual de 

l‟esport i potenciar la participació en competicions esportives són alguns dels 

objectius principals del moviment Special Olympics. 

L‟esport per a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya va tenir el 

seu inici l‟any 1971 amb la creació de l‟ACELL, Associació Catalana d‟Esport i 

Lleure que l‟any 1997 es va convertir en l‟actual Federació Catalana d’Esports 

per a Disminuïts Psíquics- ACELL. Aquesta entitat sense afany de lucre i 

declarada d‟utilitat Pública, té coma a principal objectiu la “millora de la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la 

pràctica de l’esport i el lleure, adaptant totes les seves accions i programes, 

sempre que sigui necessari, a les capacitats, condicions i preferències dels seus 

esportistes.” 

Actualment la Federació ACELL la composen 128 entitats actives (Clubs 

Esportius i Entitats adherides) i més de 4.100 llicències esportives. 

La Ciutat de Reus i el seu Ajuntament han destacat sempre pel foment de les 

polítiques socials i destacant una especial sensibilitat per les persones amb 

discapacitat. Aquests clars signes distintius, es porten al seu límit l‟any 1996 

quan es van convertir en la seu dels JOCS SPECIAL OLYMPICS i la ciutat abocà 

les seves millors energies per a donar recolzament a tota la família de Special 

Olympics de tot el món. Les instal·lacions esportives, els carrers, el voluntariat i 

tota la població van sumar els seus esforços i desitjos per aconseguir que 

aquella cinquena edició dels JOCS deixés una forta empremta a la ciutat i a 

tots els esportistes Specials. 

Enguany, en motiu del 15 aniversari de l‟èxit d‟aquell gran esdeveniment social 

i esportiu, la Ciutat, l‟Ajuntament, la Federació i  les entitats col·laboradores 

tornen a unir les seves energies per a celebrar del 29 d’abril a l’ 1 de maig: 

Meeting Internacional  SpecialolympicsReus2011 
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El Meeting Internacional  SpecialolympicsReus2011 del divendres 29 d’abril 

fins al diumenge 01 de maig, és una gran oportunitat per a tornar a unir: 

 

 A tots els esportistes amb discapacitat intel·lectual catalans, d‟altres 

Comunitats Autònomes i d‟altres països europeus que al llarg de l‟any 

practiquen Bàsquet o Bàdminton. Aquestes seran les dues disciplines 

escollides que es desenvoluparan. 

 A tots els professionals, tècnics, entrenadors, voluntaris, familiars i amics 

que vulguin participar d‟unes Jornades Tècniques sobre el món de 

l’esport i la discapacitat intel·lectual que es celebraran de forma 

paral·lela a les Competicions Esportives. 

 Als reusencs i reusenques que amb el seu suport i participació podran 

acompanyar als nostres esportistes com a Voluntaris, com a Públic a les 

competicions i com no, com a Participants de les diferents accions que 

realitzarem a la ciutat per a compartir aquesta gran festa del 15è 

aniversari dels Jocs Special Olympics Reus’96. 

 A l’Ajuntament i a la Federació com a entitats organitzadores  però 

sense oblidar a totes les que sempre estan al costat d‟aquests 

esdeveniments: Secretaria General de l‟Esport, Special Olympics 

Catalunya, Special Olympics España, La Caixa i molts altres 

col·laboradors Públics i Privats. 

 A la Carlota, mascota dels Jocs del „96 i al NUC, el nostre drac català 

que des del 2010 s‟ha convertit en la mascota d‟ ACELL-Special 

Olympics Catalunya.  

 

Els objectius del Meeting Internacional  SpecialolympicsReus2011 són: 

1. Dur a terme una Competició Esportiva de Bàsquet i Bàdminton per a 

persones amb discapacitat intel·lectual, visible socialment i de caire 

internacional (sempre ajustant-nos a les possibilitats pressupostàries 

pròpies i de la resta de Delegacions Special Olympics) 

2. Promoure l‟esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual des 

de 2 vessants:  

a. La purament esportiva on els nostres esportistes demostraran les 

seves capacitats  

b. La formativa on tots compartirem experiències, iniciatives i 

coneixements per a continuar creant valor afegit a l‟esport 

adaptat. 

OBJECTIUS 
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3. Donar a conèixer a la societat  la realitat de les persones amb 

discapacitat intel·lectual i potenciar la seva inclusió. 

4. Retrobar a la ciutadania de Reus amb el meravellós record dels Jocs del 

96 i fer-los partícips d‟aquesta nova oportunitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Els Jocs Internacional Special Olympics, a Catalunya van veure la llum l‟any 

1988, a la ciutat de Lleida i continuaren al 1990 a Igualada. El 1992 varen 

començar a tenir més ressò aprofitant la projecció dels Jocs Olímpics i 

Paralímpics de Barcelona‟92. Aquell any es van celebrar a Vilanova i la Geltrú i 

Barcelona, moment a partir del qual el moviment va adquirir visibilitat, 

celebrant després els jocs a Granollers’94,  Reus’ 96, Figueres 2000, 

Badalona 2004 , Lloret de Mar 2006 i l‟any 2010 es celebrà el 1er Meeting 

Internacional a la ciutat de Figueres.  

 

L‟any 1996 els Jocs es van celebrar a REUS, amb un important èxit de 

participació esportiva i de voluntaris de la ciutat.  

 

Enguany, en motiu del 15è aniversari dels JOCS de REUS ‟96, volem unir els 

nostres esforços per a celebrar un Meeting Internacional per a retre 

homenatge a aquell esdeveniment i que li doni un valor afegit amb la 

incorporació d‟altres signes distintius del Moviment Special Olympics i de la 

Ciutat Seu.  

El Meeting tindrà el millor ressò possible per aconseguir l‟acompliment dels seus 

objectius: Acte Inaugural, internacionalitat, 2 disciplines competitives, més de 

500 esportistes, més de 100 voluntaris, Jornades Tècniques sobre l‟esport i la 

discapacitat intel·lectual, Village, Programa de Salut, Programa de Lleure, 

Exposició fotogràfica.....  

 

 

Reus, 15è  

aniversari dels JOCS  
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La ciutat de Reus, “Reus una Ciutat a Escala Humana” 

Reus és avui un important centre d'atracció comercial i cultural de Catalunya, 

amb un dinamisme i una intensa activitat propis d'una ciutat moderna. A Reus, 

el visitant pot passejar pels carrers del centre històric, admirar l'important 

patrimoni modernista seguint l'empremta d'Antoni Gaudí, deixar-se seduir pels 

aparadors d'un comerç de qualitat, tastar una cuina d'arrels mediterrànies i 

participar de la vida d'una ciutat a escala humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acte Inaugural del Meeting com homenatge al 15è aniversari dels 

Jocs Special Olympics Reus‟96 

 Campionat de Catalunya de Bàsquet amb Delegacions 

Espanyoles i Europees convidades. 

 Campionat de Catalunya de Bàdminton amb Delegacions 

Espanyoles i Europees convidades. 

 Jornades Tècniques sobre l’Esport i la Discapacitat Intel·lectual 

amb la col·laboració de Dincat (Federació que vetlla per l‟acompliment 

dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 

famílies). 

 Programa de Salut (cardiologia) per tots els esportistes que 

participin al Meeting gràcies a la col·laboració de Special Olympics 

España. 

 Village obert a tots els participants i ciutadania, serà el punt 

neuràlgic que unirà l‟activitat esportiva i la formativa amb espectacles i 

lleure per a tothom, “tots serem un de sol”. 

  Exposició fotogràfica "Mirades Necessàries" amb un recull 

d‟imatges esportives ampliades amb imatges de REUS‟96, amb un clar 

CONTINGUT i DIMENSIONS 
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objectiu sensibilitzador i normalitzador, gràcies a la col·laboració de 

Special Olympics Catalunya. 

   Voluntariat de la ciutat de Reus que farà possible l‟èxit d‟aquest 

esdeveniment social i esportiu. 

    Moltes altres sorpreses que s‟aniran confirmant i comunicant.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES, COMPETICIÓ 

El Meeting Internacional  SpecialolympicsReus2011 tindrà una participació 

aproximada de 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual, on s‟atendrà a 

les següents quotes de participació: 

 Província de Tarragona: 15% 

 Resta de Catalunya, fins al 75% 

 Resta d‟Espanya, fins al 7% 

 Resta d‟Europa, fins al 3% 

La distribució aproximadament serà la següent: 

 500 esportistes (430 bàsquet i 70 bàdminton) 

 100 entrenadors, monitors i tècnics. 

 20 persones d‟organització 

 120 voluntaris 

TOTAL Meeting: 740 participants aproximadament 

 

 

 

Els Participants 
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ACTIVITATS FORMATIVES, JORNADES 

El Meeting Internacional  SpecialolympicsReus2011 tindrà una participació 

aproximada de 150-200 professionals, tècnics, monitors, estudiants... que 

participaran del programa formatiu que es desenvoluparà paral·lelament a la 

competició esportiva.  

Amb l‟objectiu d’enriquir i de donar valor afegit a l’esport per a persones amb 

discapacitat intel·lectual i treballant conjuntament, es desenvoluparà un 

programa on podrem trobar: 

 Exposició de programes i metodologies de les diferents activitats físiques 

i esportives desenvolupades per diferents agents al nostre territori. 

 Taules rodones amb temes tant importants com per exemple: “La 

inclusió de l’esport adaptat dins l’ordinari: 1 oportunitat o 1 risc?” 

 Taules rodones amb personalitats esportives, polítiques.... que opinaran i 

donaran la seva visió sobre el paper de l‟esport adaptat dins la societat. 

 Presentació d’un estudi que avalua la situació real de l‟activitat física 

adaptada i l‟esport adaptat al nostre territori. 

 Altres continguts. 

 

 

 

 

L‟allotjament de tots els esportistes es realitzarà a la localitat de Salou, donat 

que és una referència a nivell turístic català i ens permetrà les millors condicions 

per al descans dels nostres protagonistes. 

L‟allotjament dels participants de les Jornades Tècniques, es distribuirà segons 

la demanda dels mateixos entre Reus i Salou. 

 

 

 

El transport de totes les delegacions participants serà responsabilitat de la 

Federació ACELL que s‟encarregarà de recollir tots els participants catalans als 

seus orígens i desplaçar-los fins l‟hotel d‟allotjament (anada i tornada), incloent 

també els transports intern entre l‟allotjament i les seus de competició. 

Allotjament 

Transport 
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Les proves:  segons la modalitat esportiva s‟establiran categories i nivells tenint 

en compte les habilitats dels participants.  

 

L’esforç i la seva recompensa: totes les competicions del Meeting 

Specialolympics Reus2011 tindran pòdiums per a 8 esportistes (del 1r a 8è) 

ja que aquest, és el nombre màxim d‟esportistes que poden participar en una 

prova i el màxim d‟equips que poden prendre part en una modalitat i grup. Es 

premia tot el treball previ que han desenvolupat al llarg de l‟any per a 

preparar-se per a la Competició, no tant la posició o classificació final.  

 

La Competició es diferenciarà per nivells que es detallen a continuació:  

 

Nivell I (Avançat)  

seva aplicació per part de l‟àrbitre.  

 

conscients que formen part d‟un col·lectiu.  

completa correcció els moviments bàsics (recepció, passada, tir, 

llançament, dribbling...) de l‟esport en qüestió.  

 

Nivell II (Intermig)  

aplicació per part de l‟àrbitre.  

 

executen els moviments bàsics (recepció, passada, tir, llançament, 

dribbling...) de l‟esport.  

 

Nivell III (Inicial)  

així com la seva aplicació per part de l‟àrbitre.  

no tenen noció o en tenen molt poca, del joc en equip.  

l‟ execució dels 

moviments bàsics de l‟esport és molt inicial.  

 

Modalitats esportives  

Special Olympics internacional té reconeguts 24 esports, dels que a Catalunya 

se’n fan habitualment 17. Al Meeting es realitzaran 2 disciplines diferents: 

  Bàsquet 

 Bàdminton 

COMPETICIONS ESPORTIVES 
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