INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, NEUS
LLOVERAS, EN LA CLOENDA DELS JOCS SPECIAL OLYMPICS 2012

Amics, amigues,
Avui acaben unes jornades màgiques, que recordarem durant molts anys.
Hem viscut uns Jocs veritablement “especials”, en què s’han concentrat
moltíssimes emocions, dins i fora dels espais de competició esportiva.
Per sobre de tot, han estat UNA FESTA. Una festa per als esportistes i els
seus acompanyants, i una festa per als visitants, vilanovins o de lluny, que
han vingut MASSIVAMENT a fer aquesta festa el més gran possible.
Han estat una COMMEMORACIÓ. El record de fa 20 anys, ha estat molt
present en tots els qui vam viure els Jocs del 92. A aquell record
entranyable, ara hi sumarem el del 2012, amb la satisfacció d’haver superat
amb èxit el gran repte d’organitzar de nou aquest gran esdeveniment.
Han tingut ÈPICA. Com ha de ser en qualsevol esdeveniment esportiu. La
competició neta, sana i respectuosa, ens ajuda a superar-nos i a aprendre a
respectar el contrari. Per això, vull felicitar TOTS ELS ESPORTISTES que hi
han pres part. Heu estat els protagonistes dels Jocs Special Olympics, uns
autèntics HEROIS. Ens heu emocionat, ens heu sorprès i ens heu il·lusionat.
Tots i totes heu estat CAMPIONS. I us diem gràcies, de tot cor, per
compartir la vostra victòria amb nosaltres.
Aquests Jocs han estat també una gran demostració de SENSIBILITZACIÓ i
SOLIDARITAT: els qui hem estat a les grades ens hem posat al costat dels
qui eren a la pista, al camp o a l’aigua... Hem lluitat amb ells, hem patit
amb ells i HEM TRIOMFAT amb ells. Els nostres cors han bategat amb els
seus i els nostres sentiments han estat els seus. Hem assolit una empatia
que només s’assoleix quan entenem que el projecte dels altres també és el
nostre.
Vilanova i la Geltrú té interioritzat amb plena convicció i il·lusió el projecte
Special Olympics. Vilanova i la Geltrú té COR OLÍMPIC. Això explica que una
altra vegada, com fa 20 anys, la ciutat s’hagi donat plenament a la
celebració dels Jocs Special Olympics. Més enllà de la il·lusió per acollir un
esdeveniment esportiu d’abast internacional, el que ha mogut la societat
vilanovina han estat la voluntat de formar part d’un moviment que fomenta
valors com el respecte, la tolerància, l’esforç, la integració, el diàleg, el joc
net... Que defensa la promoció de la cultura de la pau i la preservació de la
dignitat humana. Vilanova i la Geltrú s’ha tornat a abocar per ser
SERVIDORA DE L’OLIMPISME.
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Per tot això, vull agrair fermament la involucració de la ciutat de Vilanova i
la Geltrú en els Jocs Special Olympics.
Vull donar les gràcies al gran equip de VOLUNTARIAT: heu estat l’ànima dels
Jocs, d’energia incombustible. Gràcies a vosaltres, tothom s’ha sentit ben
acollit en aquesta gran festa olímpica. Heu estat companys excel·lents per a
totes les persones que han treballat per al bon funcionament dels Jocs.
Gràcies també a les entitats, escoles i col·lectius, al teixit associatiu vilanoví,
que s’ha implicat al màxim i ha omplert de color i de vida tots els espais
dels Jocs: des de l’arribada de la Torxa, a l’acte d’inauguració, al Village i a
les instal·lacions esportives durant aquests dies.
Vull agrair l’esforç de la setantena d’empreses patrocinadores i
col·laboradores. D’aquestes, 25 han estat de Vilanova i la Geltrú i el seu
entorn. En un moment econòmic difícil per a tothom, cal destacar l’àmplia
participació d’origen privat, que ha cregut en la celebració d’aquests Jocs.
I dono les gràcies també al suport de les institucions públiques, que amb
major o menor representació s’han sumat també en aquest projecte de tots.
Per últim, voldria manifestar també l’honor que ha estat treballar al costat
de la Federació ACELL, Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona, en l’organització d’aquests magnífics Jocs.
M’agradaria acabar transmetent el missatge, la idea, que a mi em queda
d’aquests Jocs Special Olympics:
Em sento molt orgullosa de la resposta ciutadana envers els Jocs Special
Olympics. Si el 1992 van ser un punt d’inflexió per a la sensibilització envers
les persones amb discapacitat intel·lectual, per a mi els del 2012 han estat
un pas de gegant. Una reafirmació del desig comú, AMB UNA SOLA VEU, de
treballar en una de les màximes aspiracions que té la societat del segle XXI:
ser una societat plural, diversa i integradora, conscient que l’acceptació de
la diferència ens fa més rics.
Des de Vilanova i la Geltrú continuarem treballant per aquest objectiu.

Moltes, moltes gràcies a tothom.

Neus Lloveras i Massana
14 d’octubre de 2012
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