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Comencen els Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra la Vella
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La Seu d'Urgell i A¡dorra la Vella viuran des d'avui i fins al 7 d'octubre (diumenge) els Jocs Special Ol¡'rnpics 2018.
EI campionat per excel'lència per a esportistes amb discapacitat intel'lectual ieu la llum. La cerimònia d'oberturavatancar ahirdos anys de converses,
trucades i acords per modelar un projecte tan ambiciós com necessari.
"L'expectació és molt gran, com la nos-

tra il'Iusió", assenyala Sergi Grimau. El
president de l'organització Special
Olympics Catalunya va atendre I'ARA
abans que la torxa olímpica arribés finalment a la capital de l'Alt Urgell.

"El 2016 vam començar

a

planifi-

car-ho tot. Van ser les primeres pautes. Són moltes hores de feina perquè
tot estigui enllestit. EIs esportistes te-nen ganés de viure el campionat, de

conviure amb els altres companys",
explica, desgranant-ne les dades. Els
Jocs mobilitzaran 3.000 persones en
un total de 14 disciplines: 1.6O0 esportistes,4OO ent¡enadors i més de 1.0O0
voluntaris. Professionals, familiars i
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"L'esdeuen¡ment és un
missatge de normalització
per a totes les mirades"
seguidors arrodoniran l'acte, conver-

tint-lo en un dels epicentres de l'espoït internacional.-"És un esdeveniment de país (de dos països, de fet), or-

ganitzacions, institucions i organismes públics. Mou moltíssima gent, i 1a
seva envergadura en proporció a la població de la Seu és enorme", comenta.

El màxim dirigent de l'organisme
defensa l'essència del torneig, més enllà de la taula de resultats i dels medallistes. Les victòries i els rècords, una
obsessió per a la família olímpica, són
secundaris. "Els Jocs tenen dos objectius. El

de

La tonra olímpica arriba a la Seu d'Urgell, una de les dues seus dels Jocs Special

Olympics.
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l'oci, per als aficionats i es-

pecialment per als jugadors, i el simbòlic. L'esdeveniment és un missatge de
normalització per a totes les mirades.

La gent, la societat, mira amb por
aquestes persones. L'esport ens iguala. Tots perdem, tots guanyem. Ells ens

descobreixen l'esport sense númetos,
amb els valors que hauria de tenir sempre. Guanyar està bé, però no ho és

tot", assegura.

ho són. Les seves capacitats els fan

es-

pecials, res més. Hem d'igualar els
conceptes, normalitzar-los. Es un èxit
que se'n parli, que estiguem als mitjans de comunicació. Serà un

?racàssiapocapocensallunyem del dia a dia si des-
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res. "Em quedo amb els esportistes
special.Sónelregaldelamevavida".
L'afirmació és contundent. La repeteix fins a quatre vegades. "Jo soc una
personamoltnatural.Quanets
així, la gent et mira d'una
manera estranya i la res-
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Una lliçó de vida

Grimau fa una radiografia social molt
encertada. La seva posició, des del cor
de l'organització, el porta a la reflexió,
no a l'optimisme sense argumeritari.
L'exjugador celebra la feina feta, però fa una crida a la constància.
"Aquests Jocs es veuen corrr una cosa
menor, malauradament. Hem de treballar perquè es valorin. La gent veu
partits amb esportistes diferents. No

lles. El seu punt de vista té,
com els protagonistes que exalç4 una sensibilitat especial. Grimau

seus
focus

repassa en qüestió de segons els

descobrir-los, ha sigut el més especi-

records, els Tnoments sota els

al que he tingut després de formar la
meva família". *

més mediàtics i les cistelles

guanyado-

