
2    EL BUTLLETÍ   JUNY 2017

Sant Just ja és Territori Special. 
El 14 de maig el municipi va 
ser la seu acollidora del Ter-
ritori Special 2017, un campi-

onat per a esportistes amb discapa-
citat intel·lectual que aposta per la 
inclusió a través de l’esport. Després 
d’un any d’organització i preparació, 
el segon diumenge de maig es va ce-
lebrar aquest esdeveniment que va 
reunir prop d’un miler de persones, 
entre esportistes, personal tècnic, 
familiars i voluntaris i voluntàries. El 
Territori Special va ser una festa en 
què valors com el de companyonia, el 
treball en equip i el respecte pel rival 
van guanyar la partida a la part més 
competitiva de l’esport. Tot plegat, 
impulsat per les tres entitats organit-
zadores: Special Olympics Catalunya, 
la Federació ACELL i l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern.

UNA JORNADA MOLT INTENSA
Més de 630 esportistes amb disca-
pacitat intel·lectual d’arreu de Cata-
lunya, de Madrid i València i d’An-
dorra i Itàlia van participar durant 
tot el dia en les disciplines de bàs-
quet, ciclisme i tennis. Les compe-
ticions es van desenvolupar entre 
el Complex Esportiu Municipal La 

Bonaigua, el Parc Ciclista del Baix 
Llobregat, el Mèlich Sports Club i 
altres equipaments municipals com 
les pistes esportives de l’Institut de 
Sant Just i el Camp de Futbol. 

La Bonaigua va ser un dels cen-
tres neuràlgics de la jornada, ja 
que allà s’hi va instal·lar una zona 
village amb l’espai salut, el menja-
dor per als esportistes, les carpes 
d’entitats locals amb activitats per 
a tothom i l’escenari principal en 
el qual s’hi van fer exhibicions di-
verses com les de ball i taekwon-
do, entre d’altres; de les quals van 

poder participar-hi els esportistes, 
els seus familiars i amics, i sant-
justencs i santjustenques que, com 
ells, volien gaudir d’aquesta jorna-
da, també, festiva. 

L’esdeveniment es va tancar al 
vespre, amb la cloenda oficial al 
Camp de Futbol, que va comptar 
amb la presència dels esportistes, 
voluntariat, famílies, autoritats po-
lítiques i institucionals i entitats 
santjustenques, a més de la parti-
cipació del Rifenyo, el Drac de Sant 
Just, de la veïna i cantant de 9 anys 
Roma, de la Coral Just Gospel i del 

QUÈ OPINEN…

ELENA PALOMARES
Voluntària

“PODER VIURE I 
COMPARTIR LA 
FELICITAT QUE 
EXPERIMENTA UN 
ESPORTISTA PEL 
SOL FET DE PARTI-
CIPAR EN UNS JOCS COM 
AQUESTS NO TÉ PREU”

CHRISTIAN ZAMBRANO, 
Esportista

“EL DARRER MES, HE 
ENTRENAT “A TOPE”. 
CADA DIA AGAFO 
LA BICI, MOLT BEN 
EQUIPAT, ME’N VAIG 
AL PARC I FAIG 15 
QUILÒMETRES O MÉS. EL 
MEU OBJECTIU ÉS SUPERAR-ME, MIRAR 
ENDAVANT I NO RENDIR-ME MAI”.

CARRASUMADA SERRANO, 
Regidora d’esports

“SANT JUST HA 
DEMOSTRAT, UNA 
VEGADA MÉS, QUE 
POT AFRONTAR 
GRANS ESDEVENI-
MENTS. HO CORROBO-
RA LA GRAN PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTA-
RIAT I LA INNOVACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ. 
JA SOM TERRITORI SPECIAL”

Territori Special Sant Just: 
la força de la il·lusió 

L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, Special Olympics 
Catalunya i la Federació 
ACELL volem donar les 
gràcies, públicament, a totes 
les persones, col·lectius, 
entitats i empreses per 
omplir d’esport, valors i 
emocions Sant Just Desvern
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Nuc, la mascota oficial del Territori 
Special. L’Ajuntament de La Seu i 
Andorra van recollir de les mans de 
Sant Just la bandera i el foc olímpic 
que guardaran fins a la celebració 
dels propers jocs.

La regidora d’Esports de Sant 
Just, Carrasumada Serrano, va des-
tacar l’actitud dels esportistes du-
rant el torneig, per exemple, “du-
rant el lliurament de medalles, en 
què tots s’alegraven dels reconei-
xements de tothom, independent-
ment de quin hagués estat el resul-
tat final”. Segons Serrano, són un 
exemple “de fair play i agraïment a 
tothom”, amb l’esperit que l’impor-
tant és participar. També considera 
que un dels moments més emotius 
de la jornada va ser a peu de pista: 
“veure jugar els participants, feli-
ços, i amb les famílies animant des 
de les grades”. 

SENSIBILITZACIÓ A TRAVÉS 
DE LES ESCOLES I EL COMERÇ
El passat 14 de maig Sant Just va aco-
llir aquest esdeveniment esportiu, 
però la regidora d’Esports apunta que 
“ser Territori Special vol dir moltes 
coses. Dins l’àmbit educatiu, és una 
peça clau, perquè transmet valors com 
el respecte i actituds d’igualtat cap a 
les altres persones”. Per això, asse-
gura que “ara s’ha donat en l’àmbit 
esportiu, però podria traslladar-se a 
altres àmbits”.

A més a més, els dies previs al cam-
pionat, les escoles santjustenques van 
fer diverses activitats de sensibilitza-
ció, i van rebre el Nuc, la mascota del 
Territori Special. Tal i com va explicar 
Àlex Angosto, gerent de la Federa-
ció ACELL, l’objectiu era “explicar 
als nens i nenes i als adolescents què 
són els esportistes amb discapacitat 
intel·lectual i què són capaços de fer. 
Ensenyar-los que aquest món existeix 
i que és un món bonic i ple de valors, 
els permet obrir els ulls”. 

El comerç local també s’ha bolcat 
en la prèvia de l’esdeveniment, ja que, 
algunes de les botigues associades a 
Desvern-ComerçiEmpresa van ven-

dre unes polseres a 2 ¤, dels quals, la 
meitat, anava destinat a les entitats 
organitzadores. 

LA IMPLICACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Una de les claus de l’èxit del Terri-
tori Special 2017 va ser el paper de 
l’equip de voluntariat, format per 
unes 140 persones, que s’hi han im-
plicat de valent. Segons la regidora 
d’Esports, Carrasumada Serrano, 
“tots els voluntaris i voluntàries te-
nien moltes ganes i molta il·lusió, 
i s’ho van passar molt bé amb els 
esportistes”. A més, apunta que hi 
han col·laborat persones molt di-
verses: “gent de totes les edats, a 
partir de 16 anys, de diferents pro-
fessions, de dins i fora de Sant Just 
i amb motivacions diferents, però 
tots i totes s’hi van implicar amb un 
mateix objectiu: viure l’experiència 
de gaudir amb els esportistes”.

Des del primer dia els esportistes 
Roger Grimau, Marta Vilajosana i 
Manolo Orantes es van oferir com 
a padrins i abanderats del col·lectiu 
de voluntariat 

Sergi Grimau, actual president 
d’Special Olympics Catalunya, va 
reconèixer la tasca de l’equip de vo-
luntariat i de totes les entitats i per-
sones que s’han implicat en la ce-
lebració del Territori Special amb 
aquestes paraules: “Sant Just s’ha 
entregat totalment a aquest Terri-
tori Special”. 

MÉS DE

600 

ESPORTISTES

140 
VOLUNTARIS

38.000 ¤
D’APORTACIONS

1.000 
PERSONES IMPLICADES
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UNA MICA D’HISTÒRIA

El Territori Special és un esdeveniment que organitzen Special 
Olympics Catalunya i la Federació ACELL des de l’any 2015. La 
primera edició del campionat va tenir lloc a Calella, amb les disciplines 
de petanca, atletisme i handbol. L’objectiu de la jornada és la inclusió 
social de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la 
pràctica esportiva. 

ASPROSEAT
El Centre Pilot Asproseat de Sant Just que atén les necessitats 
educatives específiques d’alumnes amb discapacitat intel·lectual 
ha participat activament de l’esdeveniment, des del primer dia. Va 
ser, entre d’altres, gràcies al seu president, Luis Pablo Torrealba 
Tamayo, que el Territori Special 2017 se celebrés a Sant Just Desvern. 
Diversos esportistes d’Asproseat han participat activament d’aquest 
esdeveniment esportiu, en les tres disciplines.

MÉS DE 38.000 ¤ RECOLLITS 
D’EMPRESES I INSTITUCIONS
Diverses empreses, institucions i administracions públiques han 
volgut donar suport a aquest esdeveniment. Als més de 38.000 ¤ 
recollits s’hi han de sumar altres aportacions com el menjar, l’aigua, 
begudes, la senyalètica... La suma de tot ha permès que la celebració 
del Territori Special Sant Just 2017 hagi estat tot un èxit.

BLOG DEL TERRITORI SPECIAL 
SANT JUST 2017
Hi ha un blog a internet, creat expressament per donar cobertura 
d’aquest esdeveniment, on es pot consultar tot tipus d’informació: 
vídeos, fotografies, notícies, empreses col·laboradores... Podeu 
accedir-hi des de santjust.cat   



Territori Special 2017
GRÀCIES A TOTHOM!




