Organitza:

Dades del Territori Special

Nombre total d’esportistes :

593

Nombre clubs/entitats de Catalunya :

37 clubs.

Delegacions CCAA:

Fundació Espurna de València en ciclisme.
Special Olympics Madrid en bàsquet.

Delegacions estrangeres:

Special Olympics Andorra en bàsquet.
Polisportiva Onlus de Sardenya (Itàlia) en bàsquet.

Voluntariat:

130 inscripcions.

Esports i instal·lacions :
Bàsquet

533 esportistes, 52 equips
10.30 a 18.30h ininterromput
Premis 12.30 proves adaptades i 19.30h a la Cloenda

Complex Esportiu Municipal La Bonaigua
Passeig de la Muntanya, 25
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 372 92 73
Ciclisme

21 esportistes
10.30 a 13:30h
Premis 13:00h

Parc Ciclista del Llobregat
Àngel Guimerà, 172, 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 739 63 02
Tennis

39 esportistes
10.30 a 14:00h i de 15 a 18.15h
Premis 13:45h i 17:45h

Mèlich Sport Club
Onze de Setembre, s/n
Tel. 93 829 24 50
Village:

10.30 a 18.30h
A la part del darrere del CEM La Bonaigua

Programa de salut:

De 10 a 14h / de 15h a 17.30h
Interior instal·lacions de La Bonaigua

Acte de cloenda:

19h, al Camp de futbol Municipal
Cervantes, s/n
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Què és el Territori Special?
Durant la temporada esportiva la Federació ACELL, amb la col·laboració de Special
Olympics Catalunya, organitza diferents Campionats de Catalunya per tot el territori català
que mouen més de 2.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual per tal de fomentar l’esport
i el lleure com a via d’integració social.
El Territori Special vol concentrar, en un dia i a una mateixa localitat catalana, la celebració de
diferents Campionats de Catalunya i poder reunir el màxim nombre d’esportistes amb
discapacitat intel·lectual i ser el moviment de referència de l’esport adaptat. El Territori Special
és un esdeveniment d’àmbit nacional però amb projecció internacional amb la presència
d’esportistes de països estrangers. En aquesta ocasió a part dels clubs i entitats de Catalunya
ens acompanyen les delegacions de Special Olympics Madrid, Fundació Espurna de València,
Special Olympics Andorra i l’equip Polisportiva Onlus de Sardenya (Itàlia).
Però el Territori Special no només és esport. S’ofereix un programa lúdic paral·lel amb un
village ple d’activitats i diversió, programa de Salut per als esportistes del Territori Special i
l’acte de cloenda amb música i moltes sorpreses més.
La primera edició del Territori Special va tenir lloc a Calella durant el cap de setmana del 17 i
18 d’octubre de 2015 on es van reunir més de 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual i
les seves famílies revivint l’esperit dels Jocs Special Olympics 2004. Amb l’ajuda del voluntariat
de la ciutat, a Calella es van celebrar tres Campionats de Catalunya: petanca, atletisme i
handbol.
El Territori Special és un punt de trobada d’esportistes, famílies i amics que comparteixen
activitats com el village, a més de la competició esportiva.
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Activitats prèvies
El Territori Special 2017 va començar a caminar endavant amb la presentació del logotip que
els alumnes de l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró van crear per a l’ocasió. El
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i la consellera d’ensenyament
Meritxell Ruiz, i Josep Perpinyà, Alcalde de Sant Just Desvern van donar el tret de sortida del
Territori Special en l’acte de presentació que va tenir lloc en el mes de gener a l’Escola d’Arts
Gràfiques Antoni Algueró. A l’acte també hi va assistir Josep Salom, diputat d’Esports de la
Diputació de Barcelona. Un acte on també es va començar la campanya de voluntariat amb
la presència de Roger Grimau, Manolo Orantes i Marta Vilajosana com a voluntaris
d’honor. En aquest acte també es va presentar la música que Mar Vizoso ha composat
exclusivament per aquest Territori Special.

Xerrades de sensibilització a les escoles de Sant Just Desvern prèvies al Territori Special
En el programa paral·lel d’activitats del Territori Special 2017 es van portar a terme les xerrades
informatives i de sensibilització en els diferents centres escolars de Sant Just Desvern durant la
setmana del 25 al 28 d’abril.
L’objectiu és donar a conèixer el moviment Special Olympics i transmetre els valors i missió tan
de Special Olympics Catalunya com de la Federació ACELL. Els membres de la junta directiva
de les dues entitats van visitar l’Escola Montserrat, Col·legi Madre Sacramento, l’Institut Sant
Just, l’Escola Montseny, l’Escola Canigó i els centres pilot i ocupacional Asproseat. El Nuc, la
mascota de Special Olympics Catalunya, també va voler saludar als alumnes i animar-los a
assistir al Territori Special el dia 14 de maig.
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Voluntariat: l’ànima del Territori Special
La població de Sant Just Desvern s’ha bolcat amb el Territori Special i amb els esportistes. La
campanya de voluntariat va començar el 19 de gener i en poc temps es van aconseguir els 130
voluntaris i voluntàries necessaris per portar a terme aquesta competició. Les tasques que
desenvoluparan són: control de la logística esportiva, suport a les delegacions no catalanes,
control de transport, fotografia, logística, menjador, etc.
Una mica més de la meitat de les persones apuntades són dones i la resta homes, de les quals
8 tenen entre 16 i 17 anys i 24 són majors de 65. El 75% del voluntariat és de Sant Just
Desvern i la resta de municipis dels voltants.
Per aquest Territori Special hem tingut a tres voluntaris molts especials que han apadrinat a
tot el voluntariat: en tennis, Manolo Orantes, en ciclisme, Marta Vilajosana i en bàsquet,
Roger Grimau.

Reunió de formació del voluntariat
El 4 de maig a l’espai de la Vagoneta de Sant Just va tenir lloc la reunió de voluntariat on es
van explicar les nocions bàsiques de les tasques que es desenvoluparan el 14 de maig i així
començar a escalfar motors de cara el Territori Special. A més, també han tingut lloc reunions
específiques per a cada tasca que el voluntariat haurà de desenvolupar.

Roger Grimau en la reunió de voluntariat
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Acte de cloenda
El Camp de Futbol Muncipal de Sant Just Desvern acollirà, el mateix dia a les 19h de la tarda,
la festa de cloenda del Territori Special 2017. A l’acte hi participarà la jove cantant i veïna de
Sant Just Desvern, Roma, que ha participat al programa televisiu La Voz Kids i el grup Just
Gospel Cor.
Els esportistes faran la desfilada de delegacions, així com també es donarà l’agraïment als
voluntaris i voluntàries.
El Nuc, la mascota de Special Olympics Catalunya, també saludarà al públic assistent.
Es farà la baixada de bandera, i l’entrega d’aquesta juntament amb el candil amb el foc Special
Olympics, a La Seu d’Urgell i Andorra la Vella ja que en el mes d’octubre d’aquest any s’hi
celebrarà un Meeting esportiu, i en el 2018 s’hi celebraran els Jocs Special Olympics.

Programa de salut
Health Promotion és una disciplina del programa internacional de
Special Olympics: Healthy Athletes (Atletes Saludables). Se
centra en qüestions de salut específiques per una vida
saludable, explicar com és un estil de vida saludable. És un
programa de prevenció i promoció dels hàbits saludables
mitjançant revisions gratuïtes amb jocs i tallers. Després de les
revisions s’entreguen als esportistes unes guies informatives de nutrició i
hàbits saludables, sobre exercici físic, la cura dels ossos, la protecció solar i la cura de la pell.
En aquesta ocasió es faran aquestes activitats: dicciopinta saludable, memory, bolos
saludables, el domino humà, dormir i fer esport em fan sentir bé, molta televisió i vídeojocs em
fan mal, etc.
Horari i localització: de 10 a 14h / de 15h a 17.30h. Interior instal·lacions de La Bonaigua

Transport gratuït
Hi haurà diferents parades distribuïdes per Sant Just Desvern: Zona Territori Special, Cloenda,
TRAM Walden i Ciclisme.
Inici servei 8h des de la parada TRAM Walden i circularà cada 25min. Fi servei 20.40h.
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Village

És l’espai lúdic i de relació social on tothom podrà participar en els tallers, ballar i gaudir de la
festa a l’escenari principal del Territori Special al costat del Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua. Hi haurà la possibilitat de muntar a cavall i fer-se fotos amb els personatges de la
Guerra de les Galàxies amb la Legión 501 Star Wars o jugar a un futbolí humà inflable. El
village és el punt de trobada d’esportistes, familiars, amics i veïns de Sant Just Desvern.
Horari inici: 10:30h// Horari tancament: 18:30h
Carpes
123456-

Informació
Photocall
Play Station
Maquillatge
Polseres
Pintura

A l’escenari
10:30 ZUMBA
11:15 ZUMBA
11:30 TAEKOWNDO
12:15 TAEKOWNDO
12:30 AEROBIC
13:15 AEROBIC
13:15h a 15:00h Música ambient
De 15h a 16h Quique Malabar
De 16h a 18:30h Música amb Dj

La mascota de Special Olympics Catalunya, el Nuc,
amb esportistes
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Organitzadors

Ajuntament Sant Just Desvern
Sant Just Desvern amb 17.500 habitants i una superfície de 7,8 km
d’extensió, és un municipi que manté l’esperit d’un poble i el caràcter
d’una ciutat. Una ciutat educadora, solidària, creativa i corresponsable
on viure i conviure. El municipi compta amb un ampli ventall de serveis
públics, una nodrida xarxa d’equipaments públics i un gran potencial productiu, format per prop
de 1.200 activitats, principalment dels sectors de serveis i mitjana empresa, les quals
contribueixen a la riquesa del municipi i del país. Així mateix la vitalitat del teixit associatiu local,
format per un centenar d’entitats, i l’alt nivell de convivència, són claus per garantir la
participació, la implicació i la possibilitat de compartir projectes, tot creant col·laboracions,
sinergies i complicitat per tal de millorar la qualitat de vida i garantir la igualtat de condicions de
tothom. Sant Just Desvern és un municipi inclusiu, on el foment de l’esport ha estat molts anys
una política clau per garantir la salut i el benestar físic i psíquic de la ciutadania. Pel 2017 es
planteja un repte Sant Just Territori Special.

Federació ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones amb
discapacitat intel·lectual)
L’esport de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya es va iniciar
l’any 1971 amb la creació de l’ACELL (“Associació Catalana d’Esport i Lleure”sigles que després de més de 40 anys encara la identifiquen) que l’any 1997 es va poder
convertir en l’actual Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual-ACELL. Entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública, té com a principal
objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant
la pràctica de l’esport i el lleure.

Special Olympics Catalunya
Special Olympics Catalunya és una entitat sense afany de lucre, constituïda
al 2005, que té com a principal objectiu el foment de la pràctica de l’esport
per a persones amb discapacitat intel·lectual com a via de desenvolupament
personal i d’integració social. L’entitat promou la millora de les opinions,
actituds i comportaments socials en relació a aquest col·lectiu. Forma part del moviment
internacional Special Olympics, fundat per Eunice Kennedy, que està reconegut pel Comitè
Olímpic l’any 1988, sota la presidència de J.A. Samaranch.
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Comunicació

#TerritoriSpecial17

Twitter:

@socatalunya @acellfederacio

Facebook:

SpecialOlympicsCatalunya

Instagram:

@socatalunya

@santjustcat

@santjustcat

www.specialolympics.cat
www.federacioacell.org
www.santjust.net
Blog del Territori Special : https://territorispecialsantjustblog.wordpress.com/

Contactes
Héctor Suriol
Responsable Comunicació Ajuntament Sant Just Desvern
Telf. 93 480 48 00
suriolsh@santjust.cat

Mireia Vizcarro
Responsable Comunicació Special Olympics Catalunya/ACELL
Telf. 655.53.51.06
comunicació@specialolympics.cat
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Patrocinadors i col·laboradors

Amb la col·laboració

Patrocinadors

Proveïdors solidaris
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