
m
MEMÒRIA
2021



Imatges de: Mireia Vizcarro, CEE SOLC, CEE Ramon Suriñach, Únics
Cerdanya, TAG, IES Jaume I, CEE Montserrat Montero, CEE Crespinell, CEE
Alba i Font del Lleó Reus, CEE Llars de Sant Josep, Daniel Rios, Acudam.

Fotografia de portada: Daniel Rios

1



Índex

Salutació del President

La nostra entitat

Activitats esportives

Altres activitats

Comunicació

Agraïments

2



SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

L'estiu del 2020 ens va enganyar a tots i totes, bé ens vam enganyar nosaltres
mateixos!

Després de moltes setmanes de confinament, l'arribada de la calor ens va fer
pensar que tot havia quedat enrere, que tot havia estat un malson fins i tot hi havia
persones i entitats que en feien lectures positives: "aprendrem", "en sortirem
reforçats com a societat", "valorarem més allò que podem perdre", i tot un seguit de
frases fetes que el temps, novament el temps, s'ha encarregat de confirmar o
desmentir. Malauradament, la majoria les ha tornat a desmentir, però aquest és un
capítol que no correspon a aquest llibre!

Vam passar de l'estiu de la "desescalada" i la vella "nova realitat" a la tardor i
l'hivern de la "dura nova realitat". Una realitat grisa i trista que ens situava en un
escenari inesperat, on res era com havia estat.

L'últim trimestre del 2020 va ser el preludi de l'any més complicat de la meva vida
personal, professional i també com a president de Special Olympics Catalunya: l'any
2021.
 
Un any on cada decisió que havia de ser presa, per simple que pogués semblar es
convertia en complexa. L'administració pública ha estat a l'altura que podia estar i
el teixit empresarial estava on estava, no serà un servidor qui posi en dubte que és
o no és prioritari.

 
La prioritat de Special Olympics
Catalunya ha estat sobreviure a
una realitat socioeconòmica que
ens dirigia a l'abisme, per la falta
de recursos i la incertesa d'un
futur que cap bola de cristall ens
permetia llegir, i ajudar-nos a
escollir el camí correcte. 

Però com diu el refrany: No hi ha
mal que cent anys duri i La
primavera va posar la llum a la
foscor com diria el meu amic
Carles Porta. Unes noves eleccions, una nova junta plena de cares noves i noves
energies. Una nova junta paritària, una assignatura pendent de la nostra entitat, un
equilibri entre dones i homes tant obligat com necessari.
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Ens hem reinventat, però no hem inventat la roda, simplement l'estem fent rodar
en totes les direccions possibles, amb la mirada llarga i la ment oberta. Teixint
noves aliances, mantenint les antigues i atents a totes realitats vinculades a
l'esport dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i donant suport a les
iniciatives que promoguin els valors del moviment Special Olympics, un moviment
global i internacional present a més de 170 països de tot el món.

L'estiu del 2021 va donar pas a una nova temporada esportiva on ara si, els
esportistes van poder recuperar certa regularitat, tot i que el final d'any ens tenia
guardada una última sorpresa que ens va obligar a ajornar els Jocs Special
Olympics 2022 a la primavera del 2023, una decisió que novament el temps s'ha
encarregat de demostrar que va ser encertada.

El nostre focus: esport Unificat, formació i molta comunicació. Com diu una bona
amiga meva, “Passes de formiga i vista d'àliga”, per continuar endavant.

Estigueu tranquils i tranquil·les, Special Olympics Catalunya està vacunada i té
anticossos contra qualsevol pandèmia.

Sergi Grimau
President Special Olympics Catalunya
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SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

OBJECTIUS

1) Promoure l’esport, el lleure i la solidaritat entre les persones amb discapacitat
intel·lectual, per contribuir al seu desenvolupament personal i assolir la màxima integració
dins  la societat.

2) Millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb
discapacitat intel·lectual.

3) Representar Special Olympics Catalunya en àmbits i instàncies nacionals, estatals i
internacionals.

4) Donar suport a entitats, associacions, centres educatius, clubs i iniciatives que, sota els
valors de Special Olympics, fomentin la inclusió i integració social de les persones amb
discapacitat intel·lectual mitjançant l’esport i el lleure.

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també la de les
seves famílies a través de la pràctica esportiva i la participació en activitats de lleure. Totes
les competicions i activitats estan pensades i adaptades per tal que tots els esportistes hi
puguin accedir tenint en compte les seves necessitats.

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

Special Olympics Catalunya és entitat d’Utilitat Pública des de l’any 2020. A més de
reconèixer la tasca feta a favor de la inclusió social, els nostres col·laboradors i associats
poden gaudir de beneficis fiscals importants.
Amb aquesta declaració es podrà aplicar la llei 49/2002 de 23 de desembre sobre el règim
fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
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JUNTA DIRECTIVA

Special Olympics Catalunya va proclamar de nou com a president de l’entitat a Sergi Grimau per
quatre anys més sent l’única candidatura presentada en aquest procés electoral. El Sergi
Grimau és president des de 2017, i juntament amb la nova junta directiva, té com a objectiu
seguir treballant per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de
l’esport i les activitats de lleure.

La junta directiva està formada per 18 persones de diferents àmbits com el de la comunicació i
publicitat, del mon empresarial, esportiu, tecnològic o del sector de la discapacitat intel·lectual
i potenciant la territorialitat ja que totes les vegueries hi són representades.

Membres de la Junta Directiva:

Sergi Grimau, president

Jordi Alavedra, Vicepresident primer

Albert Agustí, Vicepresident segon

Cristina Cabañas, Vicepresidenta tercera

Oriol Canals, Secretari

Ignasi Pietx, Tresorer

Eva Buch, Vocal

Laia Domingo, Vocal

Xavier Ferré, Vocal

Pilar Guinovart, Vocal

Guillem Llorens, Vocal

Gregori Ortanobas, Vocal

Carlos Ortet, Vocal

Gemma Ravasi, Vocal

Jordi Romea, Vocal

Emília Torres, Vocal

Rosa Tous, Vocal

Anna Vives, Vocal
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ACTIVITATS ESPORTIVES
_________________________________________________________________________

Aquest 2021 també ha estat marcat per la pandèmia de la Covid19, tot i que s’han pogut anar
desenvolupant algunes activitats i esdeveniments. Els programes que tenen lloc en centres
escolars com el Young Athletes, la teràpia assistida amb animals i l’esport a l’escola es van
poder portar a terme, tot i que en formats diferents i adaptats a les condicions sanitàries del
moment. És degut a la pandèmia que no s’ha rebut cap invitació de competició internacional.

Tot i les limitacions per la Covid, des de l’entitat s’ha pogut donar suport a un total de 1.331
usuaris i usuàries directes aquest 2021, és a dir, les persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament que practiquen esport o lleure dins del moviment Special Olympics
Catalunya. A aquestes xifres se li ha de sumar un total de 1.718 persones beneficiàries
indirectes: les famílies dels i de les esportistes amb discapacitat intel·lectual. Per finalitzar, s'ha
de sumar als beneficiaris indirectes el conjunt de la població en general a la que s’impacta a
través de les accions de sensibilització, inclusió i integració en el territori català i també a nivell
estatal i internacional.

- HIPOTERÀPIA (Tot l’any)

Sessions de teràpia assistida amb cavalls destinada als alumnes amb DID. En aquest cas el
projecte s’ha portat a terme pels 20 alumnes de l’Escola d’Educació Especial Ramon Suriñach de
Ripoll.
L’objectiu és contribuir a una major qualitat de vida ja que aporta als nens i nenes múltiples
beneficis físics i cognitius, a més de socials.
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- TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS (Tot l’any)

Sessions de teràpia assistida amb gossos destinada als alumnes amb DID. Enguany s’ha passat a
tenir el projecte d’un a tres centres educatius un a Salou, INS Jaume I de Salou amb els alumnes
del SIE (Servei d’intervenció especialitzada), el CEE Ramon Suriñach de Ripoll i l’escola
d’educació especial Joan XXIII d’Olot. Un total de 49 nens i nenes amb discapacitat intel·lectual
que treballen durant les sessions diferents aspectes socials, físics i cognitius. El gos facilita la
interacció, els ajuda a guanyar autoestima i permet millorar aspectes comunicatius.
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- PROGRAMA YOUNG ATHLETES (Tot l’any)

Projecte destinat a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 2 a 8 anys i que busca
fomentar el seu creixement físic i mental. Gaudeixen d’activitats i jocs amb els que milloren les
capacitats físiques i de relació amb l’entorn.

El projecte es porta a terme a 10 escoles d’educació especial quan l’any anterior eren 7 escoles.
També hi ha un increment, del 89%, en el nombre de nens i nenes de 2 a 8 anys amb DID que
participen en el programa YAP que ha passat  de 83 a 157 alumnes.

1. CEE Crespinell de Terrassa
2. CEE APASA d’Amposta
3. CEE Les Aigües a Mataró
4. CEE Alba de Reus
5. CEE Font del Lleó de Reus
6. CEE Llar de Sant Josep de Lleida
7. CEE Mare de Déu de Montserrat a Barcelona
8. CEE Montserrat Montero de Granollers
9. CEE Consorci Sant Gregori de Girona
10. CEE Solc de Tarragona.
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- ESPORT A L’ESCOLA (Tot l’any)

Programa que té com a objectiu promoure l’esport escolar entre els nens i nenes de 8 a 20
anys. Es dota de material esportiu adaptat, equipacions esportives i la participació a
competicions escolars.

En aquest 2021 s’ha pogut signar conveni amb 21 escoles d’educació especial de diferents
punts de tot Catalunya:

1. EEE Crespinell de Terrassa

2. CEE Marià Felip de Gavà

3. Club Moragas Ampans de Manresa

4. La Ginesta de Barcelona

5. Associació Esportiva Barcelona

6. Gsis Barcanova de Barcelona

7. IPT Jeroni de Moragas de Barcelona

8. Escola Taiga de Barcelona

9. Llar de Sant Josep de Lleida

10. El Ventijol de Blanes

11. Ramon Suriñach de Ripoll

12. Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet

13. EEE Xaloc de Sabadell

14. Solc de Tarragona

15. Font de l’Abella de Girona

16. Escola Tilmar de Montblanc

17. Alba de Reus

18. Les Aigües de Mataró

19. Montserrat Montero de Granollers
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- CIRCUIT 3X3 DE BÀSQUET (Juny i juliol)

La Federació Catalana de Basquetbol organitza el Circuit 3x3 de bàsquet per tot Catalunya, i en
aquesta quarta edició van integrar una nova categoria que és la Unificada. En aquest sentit els
equips que hi participen estan formats per persones amb i sense discapacitat intel·lectual.
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- VIRTUAL PAU GASOL ACADEMY (Juny i juliol)

Entrenaments virtuals amb els professionals del mon del
bàsquet per perfeccionar la tècnica, mantenir hàbits saludables
mitjançant una bona alimentació, benestar emocional i descans.
Dins la Pau Gasol Academy hi ha diferents categories per edats i
nivells, i on també hi ha una categoria Special Olympics per als
esportistes amb discapacitat intel·lectual. El propi Pau Gasol fa
xerrades als inscrits així com professionals convidats.

- MÁS QUE TENIS (Durant tot l’any)

Special Olympics España conjuntament amb la Fundación Rafa Nadal porten a terme el projecte
destinat a apropar el tennis i millorar mitjançant tècnics especialitzats a diferents esportistes
de Special Olympics arreu d’Espanya. Des de la nostra entitat, juntament amb la Federació
ACELL, es proporciona suport logístic i de comunicació durant les sessions i també durant la
trobada nacional a Manacor a la seu de la Nadal Academy. A Catalunya són 2 escoles amb un
total de 33 tennistes que segueixen aquest programa: SOLC de Tarragona i Llars de Sant Josep
de Lleida.
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- 11è TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE FUTBOL SALA (Setembre)

Special Olympics Andorra, Fundación Levante UD, Special Olympics Aragó i l’amfitrió Special
Olympics Catalunya van ser els quatre equips amb un total de 40 participants que van venir al
torneig de futbol sala que va organitzar la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya,com a
col·laborador principal, del 24 al 26 de setembre. La pista del CEM Mundet va acollir la part
esportiva amb aquesta classificació final:

● Special Olympics Catalunya
● Fundación Levante UD
● Special Olympics Andorra
● Special Olympics Aragón

Premi Fair Play Francesc Martínez de Foix: Special Olympics Aragón

Gràcies a la Fundació Barça, les delegacions van poder visitar el Camp Nou i el Museu del
FCBarcelona i diumenge un cop finalitzat el torneig, el Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona va obrir les seves portes i les diferents autoritats van rebre a tots els participants.
Durant el campionat es va comptar amb la feina i suport del voluntariat de la Fundació “la
Caixa”.
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- TRIATLÓ DE BARCELONA (Octubre)

Després de dos anys els atletes amb discapacitat intel·lectual
de l’Escola Esportiva ACELL van tornar a participar en una de
les proves populars més exigents del calendari esportiu.
Un total de 5 equips unificats han participat en la prova de
sprint per relleus, i 2 esportistes que l’han realitzat de manera
individual, l’Enric Díaz i el Roger Devesa que va finalitzar per
primera vegada un triatló complet.

- JORNADA INCLUSIVA DE PATINATGE SOBRE GEL A PUIGCERDÀ (Desembre)

Special Olympics Catalunya va col·laborar amb l’equip dels Únics Cerdanya, la Real Federación
Española de Deportes de Hielo i amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (Fceh) en la
primera trobada inclusiva sobre gel. Els participants provenien de l’equip de bàsquet d’Únics
Cerdanya, els usuaris de la Fundació Tallers i Adis i alumnes de l’Institut Pere Borrell de
Puigcerdà. Tots ells van estar assistits per tècnics i tècniques preparats per l’ocasió que
pertanyen al club de patinatge de Puigcerdà.
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- 3a JORNADA D’ESPORT I SALUT (Novembre)

L’Associació Esportiva Nacho Juncosa va organitzar amb la col·laboració de Special Olympics
Catalunya, una jornada esportiva unificada amb dues escoles, una amb alumnes d’educació
especial i una altra d’ordinària. A les instal·lacions del Club esportiu Laietà de Barcelona els nois
i noies amb i sense discapacitat van compartir conjuntament un matí amb diferents estacions
esportives de bàsquet, futbol, pàdel, tennis i hàbits saludables. L’objectiu de les quals ha sigut
fomentar la pràctica i hàbits de vida saludable entre els nois i noies de l’Escola d’Educació
Especial ACIDH i l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat.

Ens van acompanyar el capità de l’equip espanyol de la Copa Davis de tennis, el Sergi Bruguera,
el jugador de bàsquet del FCBarcelona, l’Àlex Abrines, l’ex nedadora de natació sincronitzada,
Gemma Mengual i l’ex jugador del FCB, Tente Sánchez.
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ALTRES ACTIVITATS
_________________________________________________________________________

SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓN LEO MESSI I SPECIAL OLYMPICS
CATALUNYA

Rodrigo Messi, president de la Fundación Leo Messi i
Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya,
van signar el conveni de col·laboració per aquest 2021.
Les dues entitats treballen a favor de la inclusió social i
millora de la qualitat de vida dels nens i nenes amb
discapacitat intel·lectual i també de les seves famílies,
mitjançant l’esport i activitats físiques i psicomotrius.
Col·laboren amb els projectes Young Athletes, Esport a
l’Escola, Teràpia assistida amb animals i Jornades
Escolars.

L’EMPRESA MYCAREADY COL·LABORA AMB
SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

La startup catalana dedicada al renting de vehicles
cedeix una part del seu espai de treball i acull la seu
de Special Olympics Catalunya. Mycaready és una
empresa jove, dinàmica i compromesa amb l’esport, i
sobretot amb l’esport inclusiu. És per aquest motiu
que donen suport a la tasca de Special Olympics
Catalunya.

MATTEL COL·LABORA AMB SPECIAL
OLYMPICS CATALUNYA (Juny)

Mattel, mitjançant Special Olympics Catalunya,
ha col·laborat amb dues escoles d’educació
especial durant la seva setmana del voluntariat.
Els alumnes de l’Escola Alba i Font del Lleó de
Reus van gaudir de les activitats de manera
telemàtica que els voluntaris i voluntàries de
Mattel han preparat per a tots els alumnes. A
més també els van donar una sèrie de joguines
per tots ells.
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- DORSALS SOLIDARIS DE LA CURSA DE LA DONA PER ALS ESPORTISTES DE SPECIAL
OLYMPICS (Novembre)

La cursa de la dona va tenir la participació de 18.000
corredores a Barcelona. La majoria dels diners recaptats
van ser destinats a la lluita contra el càncer de mama a
l’Associació Espanyola contra el Càncer. No obstant,
l’organització de la cursa va posar a disposició de les
corredores 50 dorsals solidaris a favor de diferents
entitats catalanes, i una d’aquestes va ser Special
Olympics Catalunya. El directiu de SOCAT, Oriol Canals,
va recollir el xec solidari.

- L’ESPORT CATALÀ AMB LA MARATÓ DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO (Desembre)

Special Olympics Catalunya es va sumar
a la iniciativa del V Torneig solidari de
pàdel que es va organitzar en el Padel
Indoor DIR Sant Cugat. Pàdel per la
Marató va congregar a 250 parelles en la
cinquena edició d’una competició que té
l’objectiu de recaptar el màxim import
per la Marató de la Televisió de
Catalunya. Enguany es va aconseguir la
magnífica xifra de 21.150€ gràcies a les
donacions d’empreses i entitats, les
inscripcions dels participants, el sorteig
d’una llarga llista de productes, etc.

- DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT
(Desembre)

El 3 de desembre és el Dia Internacional de la
Discapacitat i és un dia més per reivindicar els drets de
les persones amb DID. Enguany Special Olympics
Catalunya es va sumar a la campanya de difusió i
comunicació de Dincat.
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COMUNICACIÓ

Accions comunicatives que es porten a terme mitjançant canals virtuals (web i xarxes socials) i
l'ús de mitjans de comunicació per difondre el missatge de Special Olympics i la seva filosofia,
així com de l'esport adaptat a tot Catalunya.

Difusió mitjançant les xarxes socials:

Increment en el nombre d´impactes a nivell comunicatiu a les xarxes socials sobre notícies i
informacions dels i de les nostres esportistes i dels diferents esdeveniments que duem a terme
tant esportius com socials:

S'ha passat de 3.819 a 4.054 seguidors/es

S’ha passat de 4.520 a 4.574 seguidors /es

S’ha passat de 1.348 a 1.522 seguidors/es

Hi tenim 181 seguidors/es.

A més, compartim vídeos mitjançant la pàgina web Youtube on actualment hi tenim 140
seguidors/es.

Tot i que no va ser un any amb totes les activitats previstes, es va poder fer comunicació en els
diferents mitjans de comunicació tant online com a paper, tv o ràdio.
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AGRAÏMENTS
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