
MEMÒRIA

2017
Molt més
que esport!

ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZADES PER LA FEDERACIÓ

CAMPIONATS DE CATALUNYA:
  Natació (12/02/2017)
  Esquí (11-12/03/2017)
  Hoquei (12/03/2017)
  Atletisme -pista coberta- (26/03/2017)
  Futbol Sala i Gimnàstica ( 02/04/2017)
  Bàsquet, Ciclisme i Tennis (14/05/2017)
  Natació -descoberta- (04/06/2017)
  Atletisme, Ciclisme, Bàdminton, Petanca (21-22/10/2017)
  Handbol, Hoquei i Gimnàstica (19/11/2017)
  Tennis Taula (17/12/2017) 

CAMPIONATS TERRITORIALS DE BARCELONA:
  Natació (12/03/17)
  Atletisme (21/05/2017)

CAMPIONATS TERRITORIAL DE GIRONA:
  Natació (02/02/2017)
  Atletisme (09/03/2017)
  Petanca i Tennis Taula (06/04/2017)
  Marxa (04/05/2017)
  Futbol Sala (09/11/2017)

CAMPIONATS TERRITORIAL DE LLEIDA:
  Bàsquet (04/02/2017)
  Natació (18/03/2017)
  Petanca (08/04/2017)
  Atletisme (13/05/2017)
  Futbol Sala i Cloenda (10/06/2017)
  Tennis Taula i Bàdminton (04/11/2017)

CAMPIONATS TERRITORIAL DE TARRAGONA:
  Tennis Taula i Bàdminton (18/02/2017)
  Futbol Sala (11/03/2017)
  Atletisme (29/04/2017)
  Natació i Cloenda (28/05/2017)
  Bàsquet (07/10/2017)
  Tennis Taula i Bàdminton (11/11/2017)
  Petanca (16/12/2017)

JORNADES ESCOLARS:
  Bàsquet (16/02/2017)
  Futbol Sala (09/03/2017)
  Atletisme (26 i 27 / 04/2017)
  Natació (16/11/2017)

ACTIVITATS COMPETITIVES CONTINUADES:
  17 jornades de Lliga Catalana de Bàsquet
  18 jornades de Lliga Preferent de Bàsquet
  Final Four Lliga Preferent de Bàsquet
  17 jornades de Lliga Catalana de Futbol Sala
  17 jornades de Lliga Catalana de Petanca
  7 jornades de Lliga Catalana d’Handbol
  6 jornades de Lliga Catalana d’Hoquei
  15 jornades de Lliga Interclubs de Bàsquet a Barcelona
  8 jornades de Lliga Interclubs de Bàsquet a Lleida
  6 jornades de Lliga Interclubs de F. Sala (R.T. Tarragona)
  9 jornades de Lliga Catalana Tennis Taula

ALTRES:
  Cloenda Temporada Esportiva
  Torneig Internacional Ciutat de Barcelona de Futbol Sala

COL·LABORACIÓ:
  Marxa Special Olympics
  Programa Pau Gasol ACADEMY

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:

SEU NACIONAL: Gran Via de les Corts Catalanes, 645 sobreàtic | 08010 Barcelona | 93 318 39 44
lleure@federacioacell.org | esports@federacioacell.org | administracio@federacioacell.org
www.federacioacell.org

ADÉU A FRANCESC MARTÍNEZ DE FOIX

El passat 16 de juliol ens va deixar Francesc Martínez de 
Foix i Llorens als 63 anys. Va ser un dels fundadors de 

la Federació ACELL, de Special Olympics Catalunya i Special 
Olympics España, i director del Grup Cooperatiu TEB. Una 
vida compromesa amb el treball, l’esport i el cooperativisme 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

La seva lluita i compromís amb  les persones amb 
discapacitat intel·lectual, per a que tinguessin una vida més 
accessible al món del treball, a l’habitatge, a l’esport i al 
lleure, va marcar la seva vida professional. Al 2012 va rebre 
la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a construir un 
món millor, un món per a tothom. 

Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència

Departament de Benestar Social i Família
Secretaria General de l’Esport
Direcció General de Joventut

Francesc, et trobem molt a faltar i no t’oblidarem mai.



Em plau saludar-vos i compartir amb vosaltres  aquestes 
línies.

 
La nostra Federació  és molt rica en la diversitat  d’esports 
que es practiquen i  en les diferents opcions de lleure que 
vivim, i sobretot, ho és molt en la composició de les persones 
que la conformen. 
 
L’ACELL  som una família de persones generoses que 
compartim valors entre nosaltres i amb la resta de la societat.  
Una Federació necessària, que deixa petjada allà on va en 
forma de somriures, il·lusió, companyonia, cooperació, 
superació, i sobretot..., contribuïm a la transformació de la 
societat pas a pas, procurant que el nostre entorn sigui just 
i millor. Afavorim les actituds inclusives i plurals, on totes i 
cadascuna de les persones, ocupem el nostre lloc i exercim la 
nostra responsabilitat.
 
A l’ACELL,  com a la societat, volem la contribució de totes 
i cadascuna de les persones que en formem part; els i les 
esportistes, els clubs, els tècnics, l’equip de treballadors i 

treballadores, el voluntariat, les 
famílies, els membres de la Junta..., 
tots en igualtat d’importància, 
perquè tots som una peça clau que 
fa funcionar l’engranatge.
 
Volem seguir comptant amb tots 
vosaltres en el nostre dia a dia i en 
els projectes futurs sobre els que es 
treballa, per fer-los realitat. Sabem 
que gràcies a  l’aportació i l’esforç 
de tots i totes és com hem  arribat fins a avui, i que només 
aquest és el camí que ens durà a un demà ple d’encerts i èxits.
 
Permeteu-me ara, fer una mirada enrere, per recordar un fet 
ben trist,  com ha estat la pèrdua del COMPANY Francesc,  a 
qui seguirem enyorant, i que de ben segur ens acompanyarà 
en el camí que hem de seguir tots junts.

Marina Gómez
Presidenta

QUÈ ÉS 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 discapacitat intel·lectual la Federació exerceix, 
principalment, les següents funcions:

1 | Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar 
i encarregar-se de la tutela de l’esport per persones amb 
discapacitat intel·lectual.

2 | Desenvolupar i organitzar programes esportius i de lleure, 
campionats i tot tipus d’activitats esportives de forma 
continuada al llarg de tot l’any.

3 | Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.
4 | Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions 

de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin 
a Catalunya.

5 | 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.

6 | La formació de tècnics, àrbitres, comitès tècnics i d’altres 
que els agrupin, i també òrgans específics pels clubs que 
participin en competicions.

7 | Organitzar tot tipus d’activitats en l’àmbit del lleure de caire 
cultural, lúdiques, i de vacances que siguin complementàries 
a les pròpiament esportives que li són pròpies.

CAMPANYES DE VACANCES:
  Vacances de Setmana Santa  (10 al 17 d’abril).
  Vacances d’Estiu (juliol i agost).
  Vacances de Nadal (22/12/2017 al 05/01/2018).

RESPIRS AL LLARG DE L’ANY:
  Respir de febrer (Berga).
  Respir de maig (Sant Carles de la Ràpita).
  Respir de juny (Tossa de Mar).
  Respir d’octubre (Llinars del Vallès).
  Respir de desembre (Hostalric).

CAMPUS ESPORTIU I DE LLEURE:
Del 25 de juny al 27 de juliol

ALTRES:
Funcionament de setembre a juliol:
  Activitats de cap de setmana (6 grups de dissabtes).
  Teatre sense límits. Assaig, preparació i
    representacions del Grup de Teatre de l’ACELL.
 Funcionament de setembre a juny:
  Servei de lleure a entitats. 

ACTIVITATS DE LLEURE
ORGANITZADES
PER LA FEDERACIÓ

INICIATIVES 
CONSOLIDADES
1 | Lliga Interclubs de Futbol Sala a Tarragona (amb 2    

equips de la Territorial de Lleida).
2 | Lliga Preferent de Bàsquet (9-10 equips).
3 | Campionat de Catalunya d’Atletisme en pista coberta.
4 | I Campionat de Catalunya de Natació en piscina 

descoberta.

JUNTA DIRECTIVA
El passat mes d’abril la Junta Directiva de la Federació 

ACELL va donar suport al canvi en la presidència de 
l’entitat. La fins llavors vicepresidenta, Marina Gómez va 
agafar el testimoni de Francesc Martínez de Foix, després 
d’haver estat 25 anys president de l’entitat.
L’any 2017 es van celebrar eleccions per a escollir la nova 
Junta Directiva. 

Presidenta:
Vicepresident 1er:
Vicepresident 2n:
Vicepresident 3:
Secretari:
Tresorer:
 

Marina Gómez Hernández
Toni Garrich Aumatell
Joan Lluís Monteys Ortiz
Leonor Teresa Castillo Negre
Xavier Ferré Giralt
Víctor Fernández López

Vocals:
Xavier Tendero López
Pere Pocurull Botigué
Luis Pablo Torrealba Tamayo
Ferran Delgado Falcón
Montserrat Cuberta Fauria
Claudia Roca Balcells
Rosa Cadenas Prados
Serapi Colombo Perales

Josep Lluís Valera García
Manel Pech Solà
Pere Prat Tomas
Joan Josep Sorribes Martín
Carme Saldaña Marsal
Anna Pàmies Gallego
Mercè Cuberta i Fauria

Representant estament d’esportistes:   Salvador Ribas Paya
Representant estament de tècnics:        Raül Carbonell Blasco

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
ACTIVITATS AMB S.O. CATALUNYA I S.O. ESPAñA:
  Àustria Special Winter Games (març 2017)
  Itàlia - Gimnàstica (11 al 16 de juny)
  Àvila - Va acollir el I Campionat de Bàsquet Femení els 

dies 27, 28 i 29 d’octubre 
  Getafe - I Torneo Nacional de Baloncesto Unificado 

Special Olympics 
  VIII Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Futbol 

Sala (22, 23 i 24 de setembre)
  23 d’abril. Clínic Trofeu Comte de Godó de Tennis
  24 d’octubre. X Trobada de Proves Motrius Special 

Olympics-ACELL

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
NO ORGANITZADES PER LA FEDERACIÓ ACELL:
  12 de febrer. Mitja Marató Barcelona
  27 de febrer al 2 de març. Visita al Circuit de Catalunya a 

Montmeló 
  12 de març. Marató de Barcelona
  16 de juny. Torneig d’Handbol Sorra organitzat pel Club 

Handbol Gavà
  18 de juny. Cursa per la integració / La Maquinista
  18 de juny. Enfutbola’t / Fundació FCF
  25 de juny. Cursa del Foc / Olesa de Montserrat
  1 de juliol. Travessia del Port
  1 de juliol. Trofeu unificat bàsquet Sant Cugat

  8 de juliol. Torneig inclusiu de Petanca / Bellvitge
  6 d’agost. Triatló de Tarragona
  17 de setembre. Cursa BCN Mercè
  24 de setembre. Triatló de Gavà
  8 d’octubre. Triatló de Barcelona
  21 i 22 d’octubre. Selecció Catalana de futbol 

Territori Special
  4 de novembre. Jornada Inclusiva Arc del Triomf
  5 de novembre. Torneig de Tennis adaptat
  5 de novembre. La Federació ACELL s’adhereix a la 

lectura del Manifest amb motiu del Dia Mundial per 
a l’eliminació de la violència envers les dones 

  3 de desembre. Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, la Federació ACELL enguany es va 
sumar a la Jornada reivindicativa organitzada per 
Dincat sota el lema “Tu i jo, els mateixos drets”.

NOVES ACTIVITATS:
  Aquest any 2017, la Federació ACELL com a membre de 

l’UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) 
ha format part del programa InserSport, dirigit a joves 
en risc d’exclusió social. A través d’aquest programa 
d’inclusió social, els joves inscrits en el projecte que 
estan en risc d’exclusió social aprenen un esport, 

BARCELONA

GIRONA
LLEIDA

TARRAGONA

ARENYS DE MAR
BADALONA
BARCELONA
CASTELLVÍ DE ROSANES
CERDANYOLA DEL VALLÈS
CORNELLÀ
EL PRAT DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVA
GRANOLLERS
LA ROCA DEL VALLÈS

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
MANRESA
MARTORELL
MATARÓ
MONTORNÉS DEL VALLÈS
OLESA DE MONTSERRAT
PARETS DEL VALLÈS
PINEDA DE MAR
RIPOLLET
RUBÍ
SABADELL

SALLENT
SANT ADRIÀ
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT JOAN DESPÍ
SANT PERE DE RIBES
ST.BOI DE LLOBREGAT
STA. COLOMA DE GRAMENET
TERRASSA
VIC
VILANOVA I LA GELTRÚ

ARBÚCIES
BLANES
CALDES DE MALAVELLA
FIGUERES
GIRONA

PALAFRUGELL
PUIGCERDÀ
RIPOLL
SANTA PAU - LA GARROTXA
VILAFANT

ALMACELLES
BALAGUER
JUNEDA
LA SEU D’URGELL
LLEIDA
MOLLERUSSA
TÀRREGA
VALLBONA DE LES MONGES
VIELHA

AMPOSTA
EL VENDRELL
MONTBLANC
REUS
TARRAGONA
VALLS

CENTRES
INFORMACIÓ
ECONÒMICA

MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i de les seves families 
mitjançant la pràctica de l’esport i d’activitats a 
l’aire lliure.

REPTES DE FUTUR
1 | Consolidació del Territori Special.
2 | Col·laboracions i aliances amb altres 

federacions esportives catalanes.
3 | Impuls als clubs ordinaris per a crear seccions 

Special Olympics.
4 | Seguir col·laborant amb el programa InserSport.
5 | Realització de la 1a. Mostra inclusiva d’Arts   

Escèniques.
6 | Inici de la nova activitat de lleure: Descobrint 

Barcelona Cultural.
7 | Revisió del codi ètic.
8 | Fidelització del voluntariat.
9 | Implantació del procediment de Compliance.

38 %   Ingressos activitats

23 %   Ingressos Mundet

2 %     Donacions i col·laboracions

33 %   Subvencions

0,2 %  Altres serveis

5 %     Subvencions en capital

19 %   Compres activitats
            Esport i Lleure

49 %   Despeses personal

24 %    Altres despeses

             
explotació

1 %      Ajuts a clubs

6 %      Amortització

1 %      Despeses finaceres

INGRESSOS
2017

2.796.812 €

DESPESES
2017

2.819.454,33 €

adquireixen hàbits saludables, obtenen un certificat 
federatiu que els permet treballar de monitors i àrbitres i 
són contractats per a una primera feina relacionada amb 
el que han estudiat. La voluntat del programa Insersport 
és que amb aquests estudis i amb la primera feina els 
joves puguin obrir nous camins laborals i personals.

123 3.815
CLUBS LLICÈNCIES


