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SPECIAT OIYMPICS JORNADA DE CTAUSURA

Un grup dãss¡stents a la cerimònia de cloenda dels Jocs Special Olympics, ahir al camp de futbol de la Seu.

Adéuals
La Seu d'Urgell i Andorra acomiaden la competició, en la qual han participat 1.500 esportistes al
llarg de tresãies ll Sergi Grimau reivindica '3er feliç amb el que ens ha donat la vida"

n¡o¡cc¡ó
I LAsEU D'URGELL I Els Jocs Special
Olympics de la Seu d'Urgell i
Andorravan viure ahir l'última
jornada, marcada per la ceri-
mònia de cloenda i I'entrega de
les últimes medalles, en un acte
que va omplir el camp de futbol
de la Seu d'Urgell. Finalitzada
la competició, en la qual han

els objectius d'aquests Jocs, la
sensibilització de la societat,
I'acceptació de les diferències i
la naturalització de la discapa-
citat intel'lectual. Sergi Grimau,
president de Special Olympics
Catalunya, va afirmar: "Què
és sernormal? Lanormalitat és
relativa. La normalitat que a mi
m'ha ensenyat Special Olym-
pics és no tenir prejudicis cap
a aquells que no són com jo, és
celebrar fins i tot les derrotes,
és
ca
és
donat la vida."

Ahir al migdia la flama dels
JocsSpe apa-
gar i no fins
d'aquí a obs-
tant, la cre-
mant dins de cada persona que
hagi viscut els Jocs", va afirmar

o

la presidenta de la Federació
ACELL, Marina Gómez, en un
acte al qual també van assistir
el president {e Special Olympics
dAndorra, Alex Terés; l'alcalde
de la Seu d'Urgell, Albert Bata-
lla; el secretari d'Estat de l'Es-
portdel govern d'Andorra, Jordi
Beali la delegada del Govern de
la Generalitat a lâlt Pirineu i
Aran, Rosa Amorós.

Els Jocs es van tancar amb
una gran abraçada col'lectiva
entre els assistents, mentre es
recollia la bandera i s'apagava
el foc. Ara toca preparar els
següents. Un grup d'esportistes dlcudam. Equip dîsvolcall Down Lleida.

Equip de bàsquet de la Fundació Aspros. Les autoritats en un moment de la celebració.



I D¡lluns.8 dbctubredel 2018

I

Equip de bàdmintgn de l'lndia. Un moment de la cerimònia de cloenda.

Una de les mascotes animant els participants. sergi Grimau amb un dels equips dî<udam, ahir a l'entrega de mêdalles.


