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l’editorial
Ja hem deixat enrere el primer semestre de l’any i des de Special Olympics Catalunya us oferim una
edició especial del nostre butlletí dedicada al II Congrés Europeu Esport i Discapacitat intel·lectual i les
VIII Jornades Infància i Societat: Esport, infància i discapacitat, que celebrarem a Lleida entre els dies 27 i
30 de novembre d’enguany.
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Seran unes dates molt especials en les que comptarem amb la presència de destacades personalitats del
món acadèmic i de l’activitat física adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Quatre dies
d’esport en estat pur, d’estudi i intercanvi sobre el món de l’esport i la discapacitat. Les activitats estan
obertes a tothom: a més dels actes acadèmics, esportius i socials es presentarà la pel·lícula Vint anys de
Jocs Special Olympics a Catalunya i organitzarem tallers en disciplines innovadores, entre d’altres. Ens plau,
doncs, donar la benvinguda al II Congrés i a la vuitena edició de les Jornades Infància i Societat a tots els
interessats en participar-hi: els esportistes i les seves famílies, tècnics, entitats, acadèmics, universitaris...
Us esperem a Lleida!!

12
Qui hi
participa?
Entitats organitzadores:

S

pecial Olympics Catalunya i
la Facultat d’Educació de la
Universitat de Lleida han unit
esforços per oferir-vos el II
Congrés Europeu Esport i Discapacitat
Intel·lectual i les VIII Jornades Infància i Societat, que es celebraran conjuntament a Lleida entre els dies 27
i 30 de novembre d’enguany.
L’escenari de l’esdeveniment serà
la ciutat de Lleida, designada aquest
any Ciutat Europea de l’Esport’08 i
que organitza nombrosos actes esportius i populars. Sens dubte Lleida
ens ofereix un marc immillorable
per a la celebració del Congrés i de
les Jornades.

Aquest esdeveniment, de gran repercussió científica, esportiva i social, és una trobada d’àmbit europeu
que reunirà a les instal·lacions de la
Universitat de Lleida els millors especialistes en el món de l’educació i
l’activitat física adaptada per a infants
i adults amb discapacitat intel·lectual.
Les Jornades Infància i Societat, que
es celebren des de l’any 1994 amb
una periodicitat biennal, estan impulsades per la Universitat de Lleida-Ciències de l’Educació. Aquest
any la vuitena edició d’aquestes Jornades estan dedicades a l’esport, la
infància i la discapacitat.

Amb la col·laboració de:
Col·laboren en el Congrés diferents
entitats acreditades i representatives del sector de la discapacitat que
treballen per la millora de la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
• Federació Catalana d’Esports
per a Disminuïts Psíquics
ACELL
• Special Olympics España
• Federació APPS
• Associació ALLEM
• INEFC i INEFC Lleida.
Amb el suport de:
Comptem amb el suport de les
Administracions Públiques i de la
iniciativa privada.
• Generalitat de Catalunya.
• La Caixa
• Abertis
• Fundación Renta Corporación
• Abacus Cooperativa
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Benvinguts al
II Congrés Europeu
Esport i discapacitat
intel·lectual

12
Quins
objectius
perseguim?

àmbits i temes del Congrés

Els objectius que volem assolir
són els següents:
integrar en un únic esdeveniment els valors ètics i socials
que tenen en comú la capitalitat europea de l’esport,
Special Olympics i la Universitat de Lleida.

•

reflexionar, investigar, formular i difondre els coneixements i els nous reptes sobre
l’esport i els esportistes amb
discapacitat intel·lectual, de
manera específica, i en general sobre l’esport, la infància
i la discapacitat.

•

•

•

actualitzar i difondre les darreres aportacions de Special Olympics a l’entorn de
l’esport i la discapacitat.
conèixer les necessitats,
propostes i les formes de
treball entre els diversos
promotors: Administracions
Públiques, entitats sectorials,
tècnics, voluntaris, esportistes i familiars.
crear nous espais de reflexió
i de treball entorn de l’esport
i la discapacitat intel·lectual:
volem acostar diferents experiències, de territoris molt
diversos, amb tots els agents
implicats.

A

mb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de
tots els assistents i participants, el Congrés es desenvoluparà en tres grans àmbits, per
tal que tots els participants trobin allò
que més els interessa: podreu escollir
entre les activitats científiques i acadèmiques, la pràctica esportiva i el Village
o Mostra Social.Aquesta és una trobada oberta a totes les organitzacions
Special Olympics, a les organitzacions
esportives, les Universitats, a la xarxa
de serveis socials i a totes aquelles entitats i persones que treballen per les
persones amb discapacitat.

Àmbit Científic,

La seva ubicació serà l’edifici Transfronterer de la Universitat de Lleida.
Aquest programa s’estructura en actes centrals i activitats simultànies,
com conferències, ponències, tallers,
clínics o taules rodones, i també podreu assistir a la presentació de la
pel·lícula Vint anys de Jocs Special
Olympics a Catalunya.

C

La presència de ponents d’àmbit
europeu de reconegut prestigi garantitza l’intercanvi d’experiències
entre diferents territoris i sectors.

Àmbit Esportiu,

El Pavelló de Pardinyes acollirà clínics i competicions en disciplines
consolidades i innovadores. També
s’organitzaran entrenaments de
futbol, basquet, handbol, voleibol,
buscant sempre la participació activa de la ciutadania; i competicions
internacionals de futbol sala unificat
(masculí), bàsquet femení, Proves
Motrius i exhibicions d’hoquei herba i/o interior.

E

Àmbit Social,

El Village o àmbit social serà un espai
comú de relació i de trobada que
s’ubicarà a la Plaça de Sant Joan de
Lleida. El programa comptarà amb
una mostra d’entitats socials de
l’àmbit esportiu i de la discapacitat;
amb diferents activitats lúdiques,
jocs per a tots i concerts.

S
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•
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cooperatives, Barris Nord

MATÍ

09.00-10.00h: Lliurament de documentació.
10.00-10.30h: Obertura del II Congrés Special Olympics Esport i Discapacitat Intel•lectual
10.30-11.30h: CONFERÈNCIA L’activitat física adaptada
11.30-12.00h: CAFÈ
12.00-13.30h: ACTIVITATS SIMULTÀNIES
•
SALA 1.- CONFERÈNCIA Activitat física adaptada: investigacions i estat de la 		
qüestió als tallers ocupacionals de França. Comunicacions.
•
SALA 2.- CONFERÈNCIA Evolució del programa esportiu ACELL-Special Olym		
pics Catalunya. Comunicacions.
•
SALA 3.- TALLER El Joc a l’escola.
13.30-15.30h: DINAR
15.30-16.15h: PONÈNCIA Qualitat de vida i discapacitat intel•lectual
16.15-17.00h: PONÈNCIA Activitat física i millora de la qualitat de vida
17.00-17.30h: CAFÈ
17.30-19.00h: ACTIVITATS SIMULTÀNIES
•
SALA 1.- CONFERÈNCIA Psicoestimulació. Comunicacions.
•
Sala 2.- CONFERÈNCIA Programa de Salut Special Olympics. Comunicacions.
•
Sala 3.- TALLER Hoquei. A càrrec de Special Olympics Holanda.
19.00-20.00h Assistència als Jocs Esportius. Pavelló i Camp de Futbol Pardinyes
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16.30-17.00h: Transport Universitat de Lleida. Edifici Transfronterer.
17.00-18.00h: TAULA RODONA Inclusió dels nens en edat escolar a través de l’esport
18.00-19.00h: Acte de benvinguda de l’Ajuntament.

MATÍ

TARDA

09.00-09.30h: Lliurament de documentació.
09.30-09.35h: PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS I DE LES VIII JORNADES.
09.35-10.15h: PRESENTACIÓ MARC Esport, infància i discapacitat.
10.15-11.30h: TAULA RODONA Esport, infància i discapacitat.
11.30-11.45h: CAFÈ
11.45-13.00h: ACTIVITATS SIMULTÀNIES
•
SALA 1. CONFERÈNCIA Necessitats educatives especials a les classes 		
d’Educació Física
•
SALA 2. TAULA RODONA Activitats aquàtiques amb persones amb 			
discapacitat intel•lectual
•
SALA 3. TALLER Boccia i eslàlom
13.00-15.00h: DINAR I TRANSPORT A BARRIS NORD.
15.00-16.30h: TROBADA ESCOLAR ACELL Inclusió a través dels jocs cooperatius; conductes motrius

TARDA

Divendres 28 de novembre 2008
II Congrés Esport i Discapacitat Intel·lectual

Dijous 27 de novembre 2008
VIII Jornades Esport, infància i discapacitat

Programa del Congrés [27 i 28 de novembre’08]
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MATÍ

09.00-10.00h: CONFERÈNCIA Esport, discapacitat intel·lectual i edat adulta: situació actual dels tallers
		
ocupacionals a Catalunya.
10.00-11.30h: ACTIVITATS SIMULTÀNIES
•
SALA 1. TAULA RODONA El cavall com a recurs. Comunicacions.
•
SALA 2. CONFERÈNCIA Condició física i discapacitat intel·lectual Comunicacions
•
SALA 3. CONFERÈNCIA Conductes motrius cooperatives i discapacitat 		
intel·lectual; inclusió a través del joc cooperatiu. Comunicacions.
11.30-12.00h: CAFÈ
12.00-13.30h: ACTIVITATS SIMULTÀNIES
•
SALA 1. CONFERÈNCIA Natació. Comunicacions.
•
SALA 2. CONFERÈNCIA Tercera edat i qualitat de vida. Comunicacions
•
SALA 3. TALLER Circ

13.45-15.30h: DINAR
15.30-16.15h: TAULA RODONA Cooperació internacional a través de l’esport
16.15-17.00h: TAULA RODONA Patrocini privat: visió dels agents participants.
17.00-17.30h: PAUSA
17.30-19.00h: TAULA RODONA Els models Special Olympics.
19.00-20.00h: Assistència als Jocs Esportius.

10.00-11.00h: TAULA RODONA Experiències: esports d’elit vs. esport i discapacitat intel·lectual.
11.00-11.30h: CAFÈ
11.30-12.15h: CONCLUSIONS I RESUM DEL CONGRÉS
12.15-12.30h: CLOENDA DE L’ACTE CIENTÍFIC
12.30-14.00h: ACTE I CLOENDA DEL CONGRÉS

Aquest programa és susceptible de modificacions.
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TARDA

13.30-13.45h: PRESENTACIÓ Nou format MINUSVAL a Lleida.			

MATÍ

Diumenge 30 de novembre 2008
II Congrés Esport i Discapacitat Intel·lectual

Dissabte 29 de novembre 2008
II Congrés Esport i Discapacitat Intel·lectual

Programa del Congrés [29 i 30 de novembre 08]
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Comitès del Congrés
Comitè d’honor

Sr. J.M. Arráez, Universitat de Granada

Il•lm. Sr. Àngel Ros, Alcalde de Lleida

Sr. Álvaro Terreros, Federació ACELL

Hble. Sra. Carme Capdevila,
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Sra. Claudine Sherrill,
Woman Texas University. EEUU.

Sra. Anna Pruna,
Secretaria General de l’Esport

Sr.Yves Eberhart,
Universitat de Grenoble

Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch,
President d’Honor COI

Comitè Organitzador

Sr. Gaizka Ortuzar,
President de Special Olympics España
Sr. Francesc Martínez de Foix,
President de Special Olympics Catalunya i
de la Federació ACELL.
Excm. Sr. Joan Viñas i Salas,
Rector de la Universitat de Lleida

Comitè Científic
Sr. Pedro Ruiz, INEFC Lleida
COORDINADOR
Sra. MªÀngels Marsellés, UdL
Sr. Pere Lavega, INEFC Lleida
Sra. Ana Alejandre, Universitat de Lleó
Sra. Anna Fillat, UdL

El II Congrés Europeu Esport i Discapacitat Intel·lectual és un projecte
que, donada la seva relació amb l’Any
de l’Esport a Lleida i la rellevància del
mateix, tindrà visibilitat social, no només dins de l’àmbit de la discapacitat o
l’esport, sinó en el seu sentit més ampli
a Lleida, Catalunya, Espanya i en els països europeus.

www.esportidiscapacitat.org

És el domini utilitzat per a la difusió del
Sr. Carles Alsinet,
Congrés a Internet. Aquest web serà
Gerent de Serveis a les Persones, Aj. Lleida.
la referència dels congressistes, ja que
inclou, entre altres aspectes, el prograSr. Joan Ballester,
ma, les inscripcions virtuals al Congrés,
Institut Municipal d’Educació
la situació i properament les referències per a l’allotjament. Després de la
Sr. Juanjo Garra,
celebració del Congrés s’hi penjaran al
Cap de secció d’Esports, Aj. Lleida
web els debats i les ponències presentades. A mig termini, esdevindrà un reSra. Mª Pau Cornadó,
ferent per a la investigació sectorial en
Vicedegana Ciències de l’Educació, UdL
el camp de l’esport per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Sr. Jordi Coidures,
Vicedegà Ciències de l’Educació, UdL
Sr. Raimon Goberna,
Gerent Special Olympics Catalunya
Sr. Alexandre Angosto,
Gerent Federació ACELL
Sr. Manel Algeciras,
Cap Dep. Esports Federació ACELL
Sr. Josep Ramon Pijoan, ALLEM

Si esteu interessats en incloure al vostre web un enllaç directe al web del
Congrés, trobareu els banners fent clic
aquí. En aquest enllaç (www.esportidiscapacitat.org/banners) podreu descarregar el banner que millor s’adapti a
les vostres necessitats.
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Sr. Mike Smith,
Special Olympics Internacional

@

El web
del Congrés
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Inscripcions i presentació de comunicacions

Les quotes del Congrés i les Jornades s’han establert per afavorir la major participació possible.
L’import per als estudiants és de
50€ i 60€ per al públic en general.
També hem previst una modalitat
especial per a aquells que no puguin assistir a la totalitat del Congrés. L’assistència a la totalitat del
Congrés donarà dret als estudiants de la UdL que hi participin
al reconeixement de tres crèdits
acadèmics.

Per a poder presentar una comunicació,
l’autor farà arribar un resum o abstract
al Comité Científic a l’adreça electrònica
comunicacions@esportidiscapacitat.org
abans del dia 30 de setembre de
2008. Una vegada rebuts els resums, el
Comité Científic es pronunciarà sobre
ells. En cas de ser acceptat, haureu
d’enviar el text de la publicació abans
del 21 d’octubre, i aquest s’inclourà al
Llibre d’Actes del II Congrés Europeu
Special Olympics.
Les comunicacions lliures tindran una
duració de 15 minuts i s’organitzaran
de manera simultània en diferent espais
de l’Edifici Transfronterer. Després de
la celebració del Congrés, totes les
comunicacions i pòsters presentats
al Congrés es podran consultar en el
nostre web.

agenda
LLEIDA, 27-30 novembre’08
Inscripcions:
Data tancament inscripcions:
25 de novembre de 2008
Preu inscripcions:
Estudiants: 50€
Fins 31/10/08: 60€
A partir 1/11/08: 80€
Inscripció per un dia: 20€.
Presentació de comunicacions:
comunicacions@esportidiscapacitat.org
Més informació a:
www.esportidiscapacitat.org
informacio@esportidiscapacitat.org
Telf + 34 93 200 23 39
Fax + 34 93 362 12 51
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Si voleu assistir al II Congrés Esport i Discapacitat Intel·lectual i a
les VIII Jornades Infància i Societat
podeu fer la inscripció a través del
nostre web només emplenant un
senzill formulari. En quatre passes
formalitzareu la vostra inscripció i
rebreu un correu electrònic amb
tots els detalls per a fer-la efectiva.

