
I ¡O I nsronrs

POLIESPORTIU ESPORT ADAPTAT

La Seu ja es prepara per acollir els dies 2I iz2lþsdeveniment Têrritori Special,
' previ als Jocs del 2018 ll Crida per sumar voluntaris a lþsdeveniment

REDAccIÓ
I LAsEU D'URGELLI Els Jocs Speci
al Olympics 2018 ja han iniciat
el seu camí a la Seu d'Urgell.
Abans, els dies 27'122 d'a{uest
mes, se celebrarà a tall de prova
pilot I'esdeveniment Territori
Special, en el qual participaran
més de 600 esportistes amb dis-
capacitat intel.lectual entre les
seufde la capital de-l Alt Urgell
i Andorra.

La presentació va tenir lloc a
la Sala Sant Domènec dimarts
passat -encara que va transcen-
dir ahir-, i durant lãcte es va fer
una crida a sumarvoluntaris de
cara a lbrganitzacií dels Jocs el
2018, però que tindran la pri-
mera oportunitat de col.laborar
la setmana que ve a Territori
Special.

En aquest esdeveniment, se-
ran més de cent seixanta els vo-
luntaris que es repartiran entre
les dos seus.i, en aquest sentit, la
voluntària número 1-, que és la
piragüista Núria Vilarrubla, va
assenyalar que l'esport li aporta
"grans lliçons cada dia", com
per exemple que "les dificultats

són una part indispensable de
la vida". Per això, Vilarrubla
considera que aquesta compe-
tició "servirà per compartir
els valors de l'esport i emocio-
nar-nos amb les lliçons que im-
parteixen els esportistes que hi
participaran".

El Territori Special concen-
trarà enun cap de setmana dife-

rents campionats de Catalunya
per a persones amb discapacitat
intel'lectual i altres activitats
paral.leles, com exhibicions es-
portives i el programa Young
Athletes, destinat als petits es-
portistes dels Special Olympics.

En el Territori Special, hi
haurà esportistes de Catalu-
nya, Castella-la Manxa, Aragó,

Jocs Special 0lympia 2018
I La Seu d'Urgell iAndorra aco-
lliran l'any que ve aquest es-
deveniment, que per primera
vegãda acolliran conjuntament
dos paìsos, en el qual s'esperen
més de 1.500 persones, en-.
tre esportistes, entrenadors i

acompanyants.

Teritod Special
I A tall de prova pilot de cara als
Jocs, tindrà lloc aquest esdeve-
niment els dies 21 i 22 d'aquest

, mes, amb uns 600 esportistes i
:160 voluntaris.

Mònaco i Andorra. El president
dels Special Olympics Catalu-
nya, Sergi Grimau, es va re-
ferir als valors de l'esport com
una manera ideal de facilitar la
integració social de persones
amb discapacitat intel.lectual i
vâ animar a "disfrutar del viat-
ge que ens portarà cap als Jocs
Special Olympics el 20!8".
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Organitzadors i esportistes, dimarts, durant la presentació.


