QUÈ ES LA FEDERACIÓ
La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel•lectual-ACELL és una entitat sense afany
de lucre que té com a principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per a persones amb
discapacitat intel•lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i preferències.
En l’exercici de les seves funcions i activitats, la Federació s’atendrà als principis i valors generalment acceptats
de la integració, normalització, subsidiarietat i utilització dels recursos comunitaris, prioritzant sempre en el benestar i satisfacció personal dels esportistes i en llur integració social.
A més de les activitats pròpies de gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport per a persones
amb disminució psíquica, la Federació exerceix, principalment, les següents funcions:
-Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport per persones
amb disminucions psíquiques.
-Desenvolupar i organitzar programes esportius i de lleure, campionats i tot tipus d’activitats esportives de forma
continuada al llarg de tot l’any.
-Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.
-Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que
es disputin a Catalunya.
-Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes
o amb països, regions o nacionalitats d’àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i tècnics
que han de formar part de les seleccions catalanes.
-La formació de tècnics, àrbitres, comitès tècnics i d’altres que els agrupin, i també òrgans específics pels clubs
que participin en competicions.
-Organitzar tot tipus d’activitats en l’àmbit del lleure de caire cultural, lúdiques, i de vacances que siguin complementàries a les pròpiament.

Missió
Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies
mitjançant la pràctica de l’esport i d’activitats de lleure.
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ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES

Activitats amb Special Olympics España:
- Del 2 al 5 de juny. “I Toneo Europeo de Fútbol 7 Unificado”. Villareal. Campions a la primera divisió.
- Del 23 al 27 de novembre. Jocs Special Olympics Reus 2016 a les modalitats de: Gimnàstica Rítmica i Proves
ioMotrius.
Participació en altres activitats esportives no organitzades per la Federació ACELL:
- 10 de febrer. Participació a la Mitja Marató de Barcelona.
- 12 de març. Vuit esportistes catalans participen en el 7è Trofeu Internacional d’esquí Special Olympcis Andorra
- 26 de març. Diferents equips participen en el Torneig Mediterranean Internacional Cup de Futbol 7.
- 9 d’abril. Trofeu Internacional de Natació Adaptada.
- 17 d’abril. 11 tennistes fan una exhibició al Trofeu Comte de Godó.
- 2 de juliol. 1er Meeting de Bàsquet Unificat. Sant Cugat del Vallès.
- Agost. 7 esportistes del Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles participen a la IV Volta ciclista unificada
ioSpecial Olympics a Galícia.
- 4 i 5 d’octubre. Clínic de bàsquet al Palau Blaugrana amb 4 jugadors de l’equip de l’Oklahoma City i ex jugadors
iodel Barça.
- 9 d’octubre. Barcelona Triathlon.
- 5 de novembre. Participació al 38è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona -Memorial Joaquim BlumeAltres:
- 20 de gener. La Federació ACELL va tornar a ser escollida com a membre representant de les entitats esportives
ioque treballen per les persones amb discapacitat del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Barcelona.
- 11 setembre. Ofrena floral al monument de Rafael de Casanova.
- La Federació ACELL amb la Campanya “Així Jugo”
- 12 de novembre. Participació a la IV Jornada Inclusiva i de sensibilització a Girona
- Participació a la 9ena. Jornada Anual de l’Institut d’Innovació Social d’Esade amb la “Sessió Creativa”.

ACTIVITATS DE LLEURE
a Activitats de cap de setmana (6 grups de dissabtes).

Funcionament de setembre a juliol.
a Teatre sense límits. Assaig, preparació i representacions
del Grup de Teatre de l’ACELL. De setembre a juny.
a Servei de lleure a entitats.
Respirs al llarg de l’any:
a Respir de febrer (Espot).
a Respir de maig (Torredembarra).
a Respir de juny (Lloret de Mar).
a Respir d’octubre (Sant Feliu de Buixalleu).
a Respir de desembre (Sant Jaume d’Enveja).
Campanyes de vacances:
a Vacances de Setmana Santa (21 al 28 març).
a Vacances d’Estiu (juliol i agost).
a Vacances de Nadal (23/12/2016 al 06/01/2016).
Campus Esportiu: Del 26 de juny al 21 de juliol.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER LA FEDERACIÓ
Campionats de Catalunya:
- Natació (20 de gener)
- Esquí (5 i 6 de març)
- Futbol Sala (3 d’abril)
- Atletisme -Pista coberta- (10 d’abril)
- Ciclisme (16 d’abril)
- Bàsquet, gimnàstica i vela (29 de maig)
- Natació -piscina descoberta- (12 de juny)
- T. Taula i Bàdminton (16 d’octubre)
- Vela (23 d’octubre)
- Atletisme, Handbol i Petanca (12 i 13 de novembre)
Campionats Territorials de Barcelona:
- Natació (13 de març)
- Atletisme(8 de maig)
Camp. Territorials de Girona:
- Natació (4 de febrer)
- Atletisme (3 de març)
- Petanca i T. Taula (14 d’abril)
- Marxa (19 maig)
- Futbol Sala (20 d’octubre)
- Bàsquet (24 de novembre)
- T. Taula i Bàdm.(29 d’octubre)

Campionats Territorial de Lleida:
- Bàsquet (6 de febrer)
- Natació (19 de març)
- Ciclisme (16 d’abril)
- Petanca (7 de maig)
- Atletisme (28 de maig)
- F. Sala i Cloenda (18 de juny)

Jornades Escolars:
Camp. Territorials de Tarragona:
- Tennis Taula i Bàdm. (30 de gener)
- Bàsquet (18 de febrer)
- Petanca i Handbol (20 de febrer)
- Futbol Sala ( 10 de març)
- Futbol Sala (12 de març)
- Atletisme (4 i 15 de maig)
- Natació (17 d’abril)
- Natació (24 de novembre)
- Atletisme i Cloenda (5 de juny)
- Bàsquet (5 de novembre)
- Petanca i Handbol (17 de desembre)
Activitats competitives continuades:
- 17 jornades de Lliga Catalana de Futbol Sala
- 17 jornades de Lliga Catalana de Petanca
- 7 jornades de Lliga Catalana d’Handbol
- 7 jornades de Lliga Catalana d’Hoquei
- 15 Jornades de Lliga Interclubs de Bàsquet a Barcelona
- 7 Jornades de Lliga Interclubs de Futbol Sala (R.T. Tarragona)
- 8 Jornades de Llig Interclubs de Bàsquet a Lleida
Altres:
- Cloenda Temporada Esportiva
- Torneig Internacional de la Ciutat de Barcelona de F. Sala
- Marxa Special Olympics
INICIATIVES CONSOLIDADES
- Lliga Interclubs de Futbol Sala a Tarragona (amb 2 equips de la Territorial
de Lleida)
- Lliga Preferent de Bàsquet (9-10 equips)
- Campionat de Catalunya d’Atletisme en pista coberta
- I Campionat de Catalunya de Natació en pista descoberta
REPTES DE FUTUR
- Consolidació del Territori Special
- Col·laboracions i aliances amb altres federacions

AGRAÏMENTS

VOLEM DONAR LES GRÀCIES a tots els voluntaris i voluntàries que ens regalen el seu temps lliure i dediquen els seus
esforços a fer de la tasca de l’ACELL una realitat diària.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Membre de:
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lleure@federacioacell.org - esports@federacioacell.org - administracio@federacioacell.org

