
L’Ajuntament de Granollers organitza cada any la Festa de l’Esport,
un esdeveniment que celebra l’esport de la ciutat, premia els 
i les millors esportistes de l’any anterior, tant en categoria sènior 
com promesa, atorga el Premi a l'Esportivitat Joan Creus i fa altres
reconeixements especials i celebra els aniversaris de les entitats.

L’edició 2023 de la Festa de l’Esport té com a tema central 
les persones esportistes amb disCapacitat, pocs dies abans 
que se celebrin els Jocs Special Olympics Granollers 2023 a la ciutat.

 A què ens referim quan parlem de persones
amb disCapacitat?
«La discapacitat no hauria de ser cap obstacle per a l'èxit. Jo mateix he patit
una neuropatia motora durant la totalitat de la meva vida adulta, i no per això he
deixat de desenvolupar una destacada carrera professional com a astrofísic i de
tenir una feliç vida familiar» 
Professor Stephen W. Hawking (OMS)

Quan parlem de persones amb discapacitat ens referim a totes aquelles
persones que a causa d’una raó o altra conviuen amb un diagnòstic mèdic
que sovint provoca falta d'adequació entre la persona i l'entorn, causant
barreres que dificulten o impedeixen la integració i el rendiment personal.
Aquest concepte de persones amb discapacitat abasta qualsevol mena 
de diagnòstic que afecti la capacitat física, sensorial o cognitiva de l'individu.
Aquest fet, no hauria d'implicar disminució sinó possibilitats d'acció positives.
Les discapacitats poden ser congènites o adquirides.

 



La terminologia «discapacitat» es pot classificar en quatre grans grups:

 Sensorial (visual, auditiva o sordceguesa)
La discapacitat visual inclou des de la ceguesa (o ceguetat o ceguera), que és
la pèrdua total o molt accentuada del sentit de la vista, fins a la limitació de la
visió en diferents graus.

La sordesa es pot definir com la manca o la pèrdua de la capacitat auditiva,
independentment del tipus i el grau de pèrdua. Pot estar associada a dificultats
en la parla, el llenguatge o la comunicació.

La sordceguesa és una discapacitat sensorial específica que consisteix en la
pèrdua combinada de visió i audició. 

Física
És la discapacitat provocada per una deficiència d’una estructura corporal o
d’una funció fisiològica o anatòmica, i pot afectar la capacitat de moviment o la
mobilitat, o la capacitat física per dur a terme les activitats de la vida diària. 

Intel·lectual
«La discapacitat intel·lectual ve caracteritzada per limitacions significatives tant
al funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa segons com es
manifesta en les habilitats adaptatives, conceptuals, socials i pràctiques. La
discapacitat té el seu origen abans dels 18 anys.» AAIDD 2011

Trastorn mental
El trastorn mental o malaltia mental és una alteració conductual, psíquica o
mental deguda a la interacció de factors biològics, psicològics i socials, que
provoca canvis funcionals significatius en la vida d’una persona i un grau de
patiment, sovint intens, en la persona afectada i el seu entorn. No és el mateix
que la discapacitat intel·lectual.

 



Montserrat Montero
El Centre d’Educació Especial Montserrat Montero està ubicada a Granollers i
s’especialitza en l’atenció d’alumnes amb discapacitat intel·lectual, d’edats compreses
entre 3 i 21 anys de la comarca del Vallès Oriental.
Va entrar en funcionament el 1978 i té com a objectiu l’atenció educativa d’infants i
joves amb necessitats educatives especials, i el suport a la inclusió d’alumnat amb
discapacitat a l’escola ordinària, oferint acompanyament, assessorament i formació
als professionals que atenen aquests infants.

Dracs CEA
Dracs Club d'Esport Adaptat és una entitat esportiva fundada l'any 2017 que centra la
seva activitat en la pràctica i competició de l'hoquei en cadira de rodes elèctrica.
Actualment, l'equip està format per nou jugadors, un entrenador i tres auxiliars que
conformen l'equip tècnic.
Des de l'any que es va fundar l'entitat, sempre que han pogut han participat en
diverses competicions: la Lliga catalana, els Jocs Catalans i el Campionat d'Espanya
de clubs. A més, aquest 2023, per primera vegada, participaran en la Lliga espanyola,
un nou campionat que substituirà el Campionat d'Espanya de clubs.

 

La pràctica esportiva
La pràctica esportiva en les persones amb discapacitat és un procés molt
complex, i molt diferent segons el tipus de discapacitat. No obstant això,
existeixen diferents institucions que treballen per oferir i orientar diferents
entitats i clubs per desenvolupar una tasca professional i de qualitat que permeti
la pràctica d’esport adaptat. És per aquest motiu que quan parlem d’esport
adaptat, ens referim a totes aquelles modalitats esportives que permeten 
la participació de les persones amb discapacitat.

 
Entitats de Granollers



Club Bàsquet Granollers
Fa set anys el Club Bàsquet Granollers va crear l'equip de bàsquet en cadira de rodes
Pisos.com impulsat per Tau Mohamed Tawa, una persona que ja estava vinculada
amb l'entitat. Actualment, l'equip entrena dos dies a la setmana al pavelló del Congost
i està format de 10 persones jugadores.
L'entrenadora Judit Núñez és jugadora de l'equip del Joventut de Badalona i aquest
estiu va participar en els Jocs Paralímpics celebrats a Tòquio.
El Pisos.com CB Granollers competeix a la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de
rodes.

Club de Rugby Spartans Granollers
L'estiu del 2021 es va crear la secció de rugbi en cadira de rodes dins del Club de
Rugby Spartans de Granollers. 
Actualment, la plantilla està formada per 12 jugadors, dels quals 9 practiquen esport
de forma competitiva.
Competeixen a la lliga catalana i a la lliga nacional de rugbi en cadira de rodes, i van
arribar a la final de la Final Four en ambdues competicions la temporada passada.

Màgics BM Granollers
La temporada 2018-2019, concretament a principis del mes de setembre, el Club
Balonmano Granollers va crear l'equip del BM Granollers Special per jugar la
Superlliga de la Fundació Demanoenmano. 
Actualment, l'equip està format per 10 esportistes i, a partir d'aquesta temporada
2022-2023 i per decisió dels mateixos jugadors, l'equip passarà a dir-se els Màgics
BM Granollers.

Fundació Vallès Oriental amb la persona amb discapacitat intel·lectual
La Fundació Vallès Oriental (FVO) és una entitat social sense ànim de lucre que té
com a objecte l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de
Catalunya amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus
drets com a persones siguin respectats.

 


