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INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
LA PRESENTACIÓ DELS JOCS SPECIAL OLYMPICS 2012 

 

Bona tarda, conseller Cleries, senyors Pijoan i Martínez de Foix, senyora Maite 
Fandos, esportistes, entrenadors, familiars, amics, voluntaris, totes les persones 
que sou avui aquí.  
 
És un gran plaer ser avui al Palau de la Generalitat, perquè la nostra presència en 
aquest acte significa que els Jocs Special Olympics del 2012 ja són molt a prop.  
 
Això ens aporta a tots i totes els qui hi estem implicats, per un motiu o per altre, un 
cert sentiment de nerviosisme, emoció, impaciència... IL·LUSIÓ, en definitiva, que 
és el sentiment que al·ludeix el lema d’aquests Jocs: “torna la il·lusió”.  
 
A la meva ciutat, Vilanova i la Geltrú, que tinc l’honor de representar, torna la 
il·lusió amb els Jocs Special Olympics. Tenim un record molt dolç de fa 20 anys. Per 
això, quan se’ns va plantejar fa uns quants mesos la possibilitat d’acollir de nou 
aquest esdeveniment, coincidint amb l’efemèride del 20è aniversari, la il·lusió ens 
va poder. Les circumstàncies, òbviament, són molt diferents. Des del punt de vista 
econòmic, és evident. També és diferent l’entorn: no estem imbuïts d’aquell 
ambient olímpic com al 92. I ha canviat també, és clar, la societat.  
 
No obstant, també podem dir que avui, a 2012, les entitats que promouen l’esport 
entre les persones amb discapacitat intel·lectual estan plenament consolidades. El 
llegat que va deixar el moviment dels Special del 92 és ara ben visible: d’una 
banda, va canviar la mirada de molta gent envers les persones amb discapacitat 
intel·lectual. De l’altra, ha augmentat el nombre d’esportistes federats: si a 
principis dels 90 hi havia 800 esportistes catalans, ara n’hi ha més de 4.000. 
Representen un 9% de la població amb discapacitat intel·lectual, un percentatge 
que s’aproxima molt al 10% de la població sense discapacitat que practica esport 
federat.  
 
En aquest sentit, vull felicitar i reconèixer la tasca de la federació Acell i la fundació 
Special Olympics Catalunya, així com dels diversos clubs i entitats que treballen dia 
a dia en la formació i la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones 
mitjançant l’esport. Permeteu-me que em refereixi per un moment a les entitats 
que conec més directament, el Club Esportiu Alfa i Junts en Acció, dos exemples de 
compromís social que aporten una tasca de gran valor a Vilanova i la Geltrú i el 
Garraf. Vull destacar la seva tasca i la de clubs similars, perquè en moments com 
els que vivim actualment, la integració de les persones amb dificultats en la 
societat és un repte especialment important.  
 
Falta menys d’un mes per a la celebració dels Special Olympics i puc dir que 
Vilanova i la Geltrú està preparada per acollir-los.  
 
Comptem, primer de tot, amb un important grup de voluntaris i voluntàries. La 
ciutadania ha respost a la crida i les sol·licituds presentades han superat de llarg la 
demanda de l’organització. L’equip de voluntaris està format per 500 persones que 
contribuiran en el bon funcionament dels Jocs. Vull agrair el seu oferiment, la seva 
generositat i els desitjo, estic segura que serà així, que tinguin una experiència 
enriquidora i inoblidable.  
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D’altra banda, també estem preparats des de les institucions. Per part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, puc garantir l’esforç de tot el col·lectiu de 
professionals per implicar-se en les tasques que calguin en la preparació prèvia i 
durant la celebració dels Jocs.  
 
Així mateix, comptem amb unes bones infraestructures, adequades per acollir les 
10 disciplines esportives d’aquests Jocs Special Olympics. Disposem d’instal·lacions 
públiques i privades, com és el cas de les del Club Tennis Vilanova i el Club Nàutic, 
que evidentment també han volgut implicar-se en aquests Jocs.  
 
Per últim, dic que la ciutat està preparada sobretot per un motiu: la societat civil ho 
està esperant. Les associacions i entitats de Vilanova i la Geltrú estan preparant un 
extens programa d’activitats paral·leles que garantiran una estada el més 
agradable possible a tota la família olímpica, per crear l’ambient alegre, de 
convivència i germanor que s’adiu als Jocs Special Olympics.  
 
Voldria agrair, per acabar, la implicació de tothom qui ho fa possible, des de les 
institucions –com la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona- fins a les entitats 
esportives, socials, culturals, empreses i persones particulars. Com en tots els 
grans projectes, la suma de sinergies és garantia d’èxit.  
 
Moltes gràcies.  
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
 
20 de setembre de 2012 
 


