


Els Jocs Special Olympics
Va ser l’any 1988 quan la Federació ACELL, encapçalada en aquell moment per Francesc 
Martínez de Foix, va organitzar, amb els pocs mitjans que es disposaven en aquell moment, la 
primera edició d’un esdeveniment esportiu protagonitzat per persones amb discapacitat in-
tel·lectual, amb l’objectiu de mostrar a la societat les capacitats i els valors dels atletes amb 
discapacitat i, per tant, aconseguir complicitats solidàries i de respecte.

Els Jocs esdevenen un punt de trobada de milers d’atletes, entrenadors, famílies i societat 
civil. Són competició però també convivència, activitats socials, lleure i sobretot reconeixement 
del paper que les persones amb discapacitat intel·lectual juguen a la nostra societat.

1988  I Jocs Esportius de Catalunya ACELL* 

1990  II Jocs Esportius de Catalunya ACELL*

1992  III Jocs ACELL- Special Olympics. Barcelona- Vilanova i la Geltrú

1996  V Jocs ACELL- Special Olympics. Reus

2000   VI Jocs ACELL- Special Olympics. Figueres

2004   VII Jocs ACELL- Special Olympics. Badalona

2006   VIII Jocs ACELL- Special Olympics. Lloret de Mar

2010  Meeting Internacional ACELL- Special Olympics. Figueres (10è Aniversari)

2012   Jocs ACELL- Special Olympics. Barcelona - Vilanova  i la Geltrú (20è Aniversari)

2014  X Jocs ACELL- Special Olympics. Calella

2018  XI Jocs ACELL- Special Olympics. La Seu d’Urgell i Andorra

*Celebrats sense ser Special Olympics, ja que encara no estava creada.

1994 IV Jocs ACELL- Special Olympics. Granollers

2023 XII Jocs Special Olympics. Granollers
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Els Jocs del 1994 
IV Jocs ACELL - Special Olympics Granollers

Dos anys després dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, amb Granollers com a subseu, el Palau d’Es-
ports va tornar a reviure l’esperit olímpic en acollir la cerimònia inaugural de la competició multiespor-
tiva reservada a atletes amb discapacitat intel·lectual, els Special Olympics’94, que va tenir lloc del 7 al 
8 d’octubre. Més de 2.300 esportistes de 12 nacionalitats van competir en algunes de les onze discipli-
nes que es van disputar, des de bàsquet, fins a gimnàstica artística, passant per la natació, el bàsquet, 
futbol sala, atletisme, tennis taula, bàdminton, ciclisme, petanca o modalitats específiques com l’ho-
quei interior o proves adaptades (gimcana de psicomotricitat).

Durant un cap de setmana, es va donar visibilitat i recolzament a la il·lusió, lluita i tenacitat dels espor-
tistes en uns Jocs que van arribar a mobilitzar fins a 800 voluntaris, que van contribuir a l’èxit tant de 
l’organització de l’esdeveniment com de participació i conscieniació ciutadana, i que va comptar amb 
una alta implicació del teixit associatiu i empresarial de la ciutat.
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Federació Catalana d’esports per perso-
nes amb Discapacitat Intel·lectual 
ACELL

Neix l’any 1971, a partir de la necessitat 
de centres i institucions de coordinar-se 
en matèria esportiva i lleure. És una enti-
tat sense afany de lucre, amb el principal 
objectiu de fomentar, organitzar i regular 
la pràctica de l’esport per a persones 
amb DID, adaptant-la, sempre que sigui 
necessari, a les seves capacitats, condi-
cions i preferències.

Special Olympics Catalunya

És una agrupació esportiva sense ànim 
de lucre i declarada d’utilitat pública, 
que té com a principal objectiu el foment 
de la pràctica de l’esport i d’altres acti-
vitats de lleure, per part de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, com una 
via de desenvolupament personal i d’in-
tegració social. Special Olympics Cata-
lunya forma part del moviment interna-
cional Special Olympics, reconegut pel 
Comitè Olímpic Internacional i adherit 
als principis de la Carta Social Europea 
adoptada per el Consell d’Europa.

Els Jocs Special Olympics, a Catalunya, és l’esdeveniment esportiu més important per a 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i en l’actualitat se celebren cada 4 anys. Com a 
conseqüència de la pandèmia, els Jocs previstos per al 2022 es traslladen al 2023, tenint 
com a seu la ciutat de Granollers. 

L’Ajuntament de Granollers, ACELL i Special Olympics Catalunya seran els coorganitza-
dors dels Special Olympics Granollers’23. 

Ajuntament de Granollers

Una de les prioritats per a l’Ajuntament 
de Granollers és la de promoure l’esport 
com a eina per a l’educació, la inclusió 
social, la igualtat de gènere, la partici-
pació i la cohesió comunitària. Esdeve-
niments com els Jocs Special Olympics, 
ja celebrats al 1994 a Granollers, per-
meten donar suport, reconèixer i donar 
visibilitat a les persones amb discapaci-
tat intel·lectual que practiquen esport, 
per seguir treballant cap a una societat 
més accessible i inclusiva.

L’Ajuntament de Granollers, ACELL i Special Olympics, 
organitzadors de la 12a edició dels Jocs

4



XII Jocs Special Olympics
 Granollers 2023

Del 30 de març al 2 d’abril tindrà lloc la 12a edició dels Jocs Specials Olympics a Grano-
llers, tenint l’esport com a vehicle per al foment de la inclusió i la integració de a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual.

Aquesta és la segona vegada que la ciutat 
de Granollers acull una edició dels Special 
Olympics, que torna a ser la seu d’un esdeve-
niment de caire internacional i es consolida 
com a referent de l’esport per a les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual.

Amb una participació prevista de 1.500 espor-
tistes procedents d’arreu, Granollers tornarà 
a obrir una finestra al món per visibilitzar i 
empoderar les persones amb discapacitat 
intel·lectual a través d’uns Jocs que contri-
buiran a avançar cap a una societat acollido-
ra, compromesa i inclusiva.

Un total de 14 disciplines esportives es dis-
putaran en les diferents instal·lacions mu-
nicipals. Com  novetat d’enguany, i aportant 
valor afegit, s’emetrà en streaming diferents 
competicions per tal de facilitar el seguiment 
a familiars dels participants; així com també 
es promocionarà la modalitat d’esports uni-
ficats, que fomentarà la igualtat i la inclusió. 

Paral·lelament al calendari competitiu, els 
Jocs també contemplen una programació 
amb activitats que facilitaran la participació 
ciutadana, i amb la que es promourà la inte-
gració i la conscienciació social. A més a més 
s’implantarà un programa de voluntariat 
que donarà oportunitats a tothom, i un altre 
de formació per a centres de secundària amb 
l’objectiu d’ajudar a entendre la normalitat de 
la discapacitat intel·lectual.

Uns Special Olympics que convertiran aques-
ta edició del 2023 en un projecte no només 
esportiu, sinó també social que desplegarà la 
ciutat de Granollers amb el ferm compromís 
de fer una societat més justa i accessible. 
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Un logo molt Special
L’agència Ogilvy ha estat l’encarregada de dissenyar el logotip d’aquesta edició dels Jocs 
Special Olympics Granollers 2023. I per fer-ho van fer una dinàmica de workshop amb la 
participació de persones amb discapacitat intel·lectual. 

Amb la premissa que “els Jocs Special Olympics existeixen perquè, entre tots, li donem 
forma” es va acabar de disseny el logotip amb els elements que van sorgir al workshop. 
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ATLETISME   Pistes municipals d’atletisme   120 atletes 

BÀDMINTON   Pavelló municipal del Congost   20 participants

BÀSQUET    Pavelló del CB Granollers    40 equips 

CICLISME   Circuit urbà a determinar    30 ciclistes 

FLOORBALL   Pavelló municipal d’esports   6 equips

FUTBOL 5   Camp municipal de futbol de Ponent  24 equips 

FUTBOL 7   Camp municipal de futbol Atlètic Vallès  12 equips 

GIMNÀSTICA  Gimnàs de les piscines municipals  50 gimnastes 

HANDBOL  Pista annexa del Palau d’Esports   6 equips

NATACIÓ  Piscina municipal    + 150 nedadors i nedadores

PÀDEL  Instal·lació per confirmar    20 participants

PETANCA  Pistes municipals de Granollers   65 tripletes

TENNIS  Pistes municipals de tennis   20 tennistes

TENNIS TAULA Gimnàs  pistes municipals d’atletisme  30 jugadors i jugadores

Esports, Instal·lacions i Participació

    MODALITAT       INSTAL·LACIÓ                    PARTICIPACIÓ APROXIMADA

ESPORTS NO COMPETITIUS

Young Athletes Program Sala Tarafa     +- 50 nens i nenes

Tallers d’esgrima i rugbi  a determinar 
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1.500 ESPORTISTES
1200 CATALUNYA   200 ESPANYA  100 INTERNACIONALS

350 ENTRENADORS
280 CATALUNYA   45 ESPANYA  25 INTERNACIONALS

100 EQUIP TÈCNIC

600 VOLUNTARIS
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Activitats paral·leles previstes

Andorra la Vella

FigueresLa Seu 
d’Urgell

Girona

Lloret de 
Mar

Calella
MataróBadalona

Barcelona
Sant Just 
Desvern

TarragonaReus

Lleida Igualada

Granollers

Recorregut 
de la Torxa

Acte Inaugural: 
Dijous 30 de març, a la tarda, al Palau d’Esports de Granollers (pendent confirmació data)

Cursa inclusiva:
Diumenge 2 d’abril, al matí.
Recorregut urbà on es trobaran els esportistes i la resta de la ciutadania

Acte de cloenda: 
Diumenge 2 d’abril, al matí, al Palau d’Esports de Granollers

Fira dels Jocs: 
Plaça de la Porxada; Plaça Josep Maluquer i Salvador; i Plaça Lluís Perpinyà 
•Centre neuràlgic dels Jocs
•Punt de trobada dels esportistes i de la ciutadania
•Espai lúdic i cultural

Recorregut de la Torxa:
Des d’aproximadament 1 
setmana abans, la Torxa 
dels Jocs recorrerà Ca-
talunya, passant per les 
poblacions que han estat 
seu dels Jocs en anteriors 
edicions i d’altres pobla-
cions que es volen sumar a 
aquest esdeveniment.
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El voluntariat, imprescindible

El voluntariat és una de les peces clau per a l’èxit de qualsevol esdeveniment esportiu; 
un ajut desinteressat que esdevé imprescindible per al bon funcionament i desenvolupa-
ment, en aquest cas, dels Jocs.

Les entitats organitzadores inicien una 
campanya de captació de voluntariat, del 3 
de desembre de 2022 al 3 de febrer de 2023, 
amb la que aplegar els 600 voluntaris que 
es preveuen necessaris per cobrir les dife-
rents àrees d’actuació, tant abans com du-
rant l’esdeveniment: activitats de promoció i 
dinamització dels Jocs a la ciutat, suport als 
equips, premsa, control d’accessos, activitats 
paral·leles com la Fira dels Jocs...

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE VOLUNTARIAT
DEL 3 DE DESEMBRE DE 2022 AL 3 DE FEBRER DE 2023

Majors de 18 anys, i de 16 i 17 anys amb permís matern i/o patern. 

Formulari web
www.federacioacell.org

www.specialolympicscatalunya.cat
www.granollers.cat

Presencialment
Oficines del Servei d’Eports de Granollers

(Jaume Camps i Lloreda, 1. Edifici Can Puntes)

Més informació
voluntariat@jocs2023.cat

La crida va dirigida a majors de 18 anys, i de 
16 i 17 anys amb permís matern i/o patern. 
Les persones interessades poden inscriure’s 
online als webs dels organitzadors o presen-
cialment a les oficines del Servei d’Esports 
de Granollers. Tots els voluntaris i voluntàries 
rebran una formació general online i de ma-
nera individualitzada, així com una d’especí-
fica de manera presencial, 15 dies abans de 
l’inici dels Jocs.
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