


Benvolgudes i Benvolguts,

Primer de tot, un sentit record 
per totes les persones que ens 
han deixat durant aquest any 
2020, els companys estimats, els 
familiars i amics, amigues a qui ja 
no retrobarem, i per qui sempre 
mantindrem un espai al nostre 
cor.

Aquest any tan marcat per la pandèmia, no ens sentim 
els propietaris de les nostres accions,  i així ho hem viscut 
havent d’anul·lar les vacances, els entrenaments, la 
competició de Lliga Catalana, els Campionats de Catalunya 
i altres participacions dels Clubs i els i les esportistes. Ho 
hem fet a contracor, però amb la satisfacció que tot ha 
estat a fi de bé, protegint a tots els que més ens estimem.
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47
TREBALLADORS

25 
HOMES

22 
DONES

Malgrat tot, tenim ganes d’organitzar campionats, lligues, 
trobades, vacances i reinventar-nos tot el que calgui per 
mantenir l’activitat lúdica, física i esportiva, que és el motor de 
tantes il·lusions de la família que formem la Federació ACELL.

Aquest any recollim tots els aprenentatges que ens ha donat 
el confinament i les restriccions, i treballarem per impulsar 
programes com l’ACELL a CASA, amb el que pretenem mantenir 
viu l’esforç del dia a dia i el reconeixement als valents i valentes 
que no defalliu en l’intent!

També treballarem el model de Lleure i de vacances, i volem 
comptar amb l’ajut i les aportacions de totes i tots, per què en 
definitiva, vosaltres sou els protagonistes.  

Diuen que una crisis comporta una oportunitat, i nosaltres,  no 
volem perdre l’oportunitat de reinventar-nos cada dia una mica, 
sempre al vostè costat. 

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, declarada d’utilitat púbica que té com a 
missió la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica de l’esport i 
les activitats de lleure.

En l’exercici de les seves funcions i activitats, la Federació 
s’atendrà als principis i valors generalment acceptats de 
la inclusió, normalització, subsidiarietat i utilització dels 
recursos comunitaris, prioritzant sempre el benestar i 
satisfacció de les persones i la seva inclusió a la societat.

La Federació comparteix la filosofia i valors de Special 
Olympics, on l’esportista és el més important.

EQUIP
L’equip de treballadors l’any 2020 ha estat de 47 
persones de mitja. Degut a la pandèmia derivada del 
COVID-19 i a les restriccions aplicades pel PROCICAT la 
Federació ACELL es va veure en la necessitat d’aplicar 
un ERTO als treballadors.  Per aquest motiu la mitja de 
treballadors l’any 2020 respecte als anterior és força 
inferior.

MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica de 
l’esport i d’activitats de lleure.

JUNTA DIRECTIVA



FETS DESTACATS
DURANT L’ANY 2020

 Participació al 5è Trofeu Internacional de 
natació adaptada Gran Premi Diputació de 
Barcelona en el Club Natació de Barcelona.

 Participació en la Mitja Marató de Barcelona a 
la Cursa de la Mercè

 Participació en el programa Masia Solidària de la 
Fundació Barça

 Jornada de Bàsquet Inclusiu a Terrassa

 Participació a La Mitja Marató de Barcelona

 Assistència al circuit de Barcelona-Catalunya 
durant els Tests oficials de la Fórmula 1

ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZADES PER
LA FEDERACIÓ

  1 Campionat de Catalunya Escolar (Bàsquet)
  1 Campionat de Catalunya Absolut (Natació)
  5 Campionats territorials
  12 Jornades de lliga    

  
 

NOVES PROPOSTES 
TEMPORADA 20-21
  Acell a casa



L’any 2020  i adequant-nos sempre a la normativa del moment, vàrem 
poder oferir novament activitats de vacances i respirs amb pernoctació 
per a persones amb discapacitat intel·lectual, campus d’estiu, sortides 
de cap de setmana i acompanyament per passejar.

CAMPANYES DE VACANCES:
Inicialment volíem oferir tres torns de vacances coincidint amb els 
períodes de vacances de Setmana Santa, Estiu i Nadal. Amb l’estat 
d’alarma derivat del COVID-19 les vacances de Setmana Santa es van 
haver d’anul·lar. La resta però es van poder dur a terme.

RESPIRS AL LLARG DE L’ANY:
Volíem organitzar cinc sortides de caps de 
setmana i ponts adreçades a persones amb 
discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de 
poder oferir un “respir” a les seves famílies 
per alleugerir l’atenció constant i integral 
que els hi suposa, agreujada per la situació 
de la pandèmia. Donat l’estat d’alarma 
derivat del COVID-19 es van haver d’anul·lar 
algunes, tot i que es van realitzar:
  Respir de febrer (Lloret de Mar).
  Respir de setembre (Lloret de Mar).
  Respir de desembre (Centelles).

AL TEU COSTAT:
Amb l’ànim d’estar al costat de les persones 
federades a la nostra entitat durant els dies  
tan complicats que es van viure, i amb l’ànim 
de fer el seu dia a dia una mica més alegre, 
des de la Federació ACELL es  va iniciar un 
nou servei anomenat “AL TEU COSTAT”. 
Activitat emmarcada dins dels programes 
de lleure i adreçat a les persones usuàries 
de la ciutat de Barcelona, en el qual un 
monitor acompanyava a la persona amb 
D.I. a fer una passejada durant les franges 
de sortides establertes pel govern i amb 
total garantia sanitària. 

TROBADES VIRTUALS:
Dins del departament de Lleure de la 
Federació ACELL també és va dissenyar 
un nou servei “TROBADES VIRTUALS”  i 
amb el qual es donava un servei als grups 
de dissabte i al grup de Teatre que no es 
podien trobar per les restriccions.

CAMPUS D’ESTIU ESPORT I LLEURE
En paral·lel a les activitats de lleure de cap 
de setmana, durant la darrera setmana del 
mes de juny i durant tot el mes de juliol, 
es va oferir el nostre servei de “CAMPUS 
D’ESTIU (ESPORT I LLEURE)”.  Creat per a 
donar resposta a la demanda d’aquelles 
famílies que han de tenir als seus fills a casa 
durant aquest període.

VACANCES D’ESTIU 2020:

VACANCES DE NADAL 2020:

Gent gran 67

Gent gran 15

Suport intermitent 59

Suport intermitent 15

Suport limitat 6

Suport limitat 5

Suport extens i generalitzat 0

Suport extens i generalitzat 0

Total 132

Total 35

Santa Coloma de Farners
Calella de la Costa

Sant Feliu Buixalleu

ACTIVITATS DE LLEURE
ORGANITZADES
PER LA FEDERACIÓ

ALTRES ACTIVITATS
DE LLEURE

Durant l’any 2020 també s’han 
dut a terme altres activitats 
sempre que ha estat possible:

  Teatre sense límits
  Descobrint Barcelona Cultutural
  Servei de lleure a entitats
  Grups de cap de setmana



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

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

ENTITATS 128 3.284
CLUBS LLICÈNCIES
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Fotografies: Fundació FCB, Special Olympics Catalunya, Ramón Vilaseca, Víctor Fernández, Centre Especial de Treball (Cedida per S.O. 
Catalunya) i Federació ACELL

INFORMACIÓ ECONÒMICA

*Data: Juny 2020


