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Palau de la Generalitat i la torxa dels Jocs ha recorregut diverses ciutats catalanes com ara Girona, a baix a la dreta I R¡onccló

RedaCC¡ó
GIRONA

Els Special Olympics són un
dels esdeveniments espor-
tius més importants per a les
persones amb discapacitat
intel.lectual. Se celebren un

cop cada quatre anys, des

del 1988, i han tingut lloc pe-

riòdicament en terres catala-
nes. La d'aquest any és lbn-
zena edició, que es disputarà
a Andoira la Vella i a la Seu
d'Urgell des de demà dia 4
fins al 7 dbctubre sota el le-

ma: El millor és quiho inten-

Arrenquen els Jocs Spec¡al
Olympics 2018, els Jocs
de Ia supgrac¡ó
tr És I'esdeveniment esportiu i social més important per a tots els esportistes amb discapacitat intel'lectual

ta. Hi participen més de
1.500 esportistes procedents

de 15 paisos diferents. Un te
tal de 1.239 esportistes són
catalans; 93, de I'Estat espa-

nyol, i 54, dAndorra. La resta,

114, són esportistes de 13 de-

legacions diferents, entre les
quals hi ha Bèlgica, Dinamar-
ca, Finlàndia, Podugal i Ale-

manya.
La torxa dels Jocs Special

Olydrpics va iniciar el seu re-

corregut a Barcelona el di-
jous 20 de setembre i

aquests darrers dies ha con-
tinuat el seu recorregut fins a

la Seu d'Urgell. Demà es diri-
girà cap a Andorra la Vella, on

se celebrarà la festa inaugu-
ral. La presentació oficial va

ser el 18 de setembre passat
al Palau de la Generalitat, en-

capçalada pel president

Quim Torra, ia la qual van as-

sistir la cònsol dAndorra la
Vella, Conxita Marsol, i I'alcal-

de de la Seu d'Urgell, Albert
Batalla. En la presentació, la

presidenta de la Federació

ACELL d'esports per a perso-

nes amb discapacitat intel-
lectual, Marina Gómez, va ce-

lebrar que es doni visibilitat a

I'esport inclusiu i se'l posi al

centre de la societat.
El president de I'Special

0lympics Catalunya, Sergi

Grimau, va assenyalar que

aquests Jocs són més que

esport iva qüestionar la defi-
nició de nornalitat "Què és

ser normal? És esforçar-se i

superar-se un mateix, és

compadit és no tenir preju-

dicis per aquells que no són
com jo, és celebrar fins i tot
les derrotes, és respectar les

normes i trencar-les quan

cal, és expressar el que sen-

tim lliurement en cada mo-

ment, ballar si sona la músi-
ca, riure si estein contents,
plorar si estem tristos i, so-

bretot, normal és ser feliç
amb el que ens ha donat la

vida. Aquesta és la normalil
tat que a mi m'ha ensenyat
Special Olympics'lva dir Ser-

.gi Grimau, president dels

Special Olympics Catalunya.
En aquests Jocs el més

- important no són les mar-
ques o els resultats. Les sè-
ries no superen les vuit per-
sones, o els vuit equips, i el

podité igualment vuit llocs al

mateix nivell. Tots els espor-

tistes reben medalla, en què
destaquen les de prime¡ se-
gon i tercer lloc, i la resta de

competidors rebran la meda-
lla de padicipació.

La família, supoÉ
fonamental
Les famílies són el suport
fonamental dels esportistes
i I'organització els facilitarà
el suport als Jocs oferint
allotjament, assistència a

I'acte inaugural i cloenda,
informació de les competi-
cions i guia. I més de 600

-voluntaris ajudaran en tas.
ques logístiques, adminis-
tratives, informatives, foto-
gràfiques, en allotjament,
avituallament i acompanya-
ment a les delegacions, els
esportistes i en tasques a la
fira del lleure, entre d'altres.

Uexfutbolista del FC Bar-
celonaCarles Puyol i la gim-
nasta Angela Mora lian es-
tat els protagonistes de luxe
de I'espot oficial dels Jocs
Special Olympics 2018. El

jugador de I'NBA Pau Gasol

també es va unir a la crida
del voluntariat.

Ajuts per a les famílies a I'estiu i els caps de setmana
El Departament de Treball, Afers gut fins a un màxim de 50 pla- RæpirenfamíÌia per a aquelles fa-
Socials i Famílies de la Generali- ces. Aquests nens i nenes s'in- mílies que tenen un infant menor
tat desenvolupa actualment dos corporen en les estades de I B- de 18 anys amb grau de discapa-
projectesadreçatsa infants tíuásleu, que es realitzen en al- citatograu de dependència re-

amb grau de discapacitat o de- bergs propis de la Generalitat. El conegut. Aquestes famílies po-
pendència reconeguts i a les se- Departament es fa càrrec tant den fer les seves prereserves en
ves famílies. del cost de I'estada com delcost albergs propis de la Generalitat i

Un és el programa ResprBtru que suposa la incorporació de poden disposar d'habitacions
és leu, que posa a disposició monitors addicionals. amb bany, gaudint d'un des-
dels infants amb grau de disca- Per altra banda, el segon pro- compte del 150/o sobrç el cost to-
pacitat o dependència recone- grama és Caps deSet¡nanade tal de I'estada.

Discapacitat intel.lectual i esports
A Catalunya consten 57.547 persones amb discapacitat intel.lectual
(Dl), de lei quals més de 32.000 són ateses en centes especialitzats,
escoles d'educació especialitzada, centres de dia, centres residen-
cials o bé tenen ocupació laboral mitjançant els centres especials de
treball o serveis d'inserció. Són més de 10.000 els professionals que
es dediquen a I'atenció especialitzada.

D'aquestes persones amb Dl, són nombroses ivan en augment les
que practiquen esport regularment i que formen part activa de clubs
esportius, associacions, o des de I'esport escolar, i que arriben als .

3.815esportistes federatsQue participen en les competicions de la
Federació ACELL.
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