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Tres castellarenques participen als Special Olympics 2004

Dijous 10 de juny de 2004
Neus Campmany, Manuela de la Torre i Vicenta Ferrer són tres castellarenques que
treballen al Taller Escola Barcelona (TEB) que participen des d'avui dijous i fins
diumenge, als Special Olympics 2004. També hi participen set persones més de
Sabadell i Badia del Vallès que també treballen al TEB de Castellar. Aquest any, la
ciutat de Badalona ha estat l'escollida per acollir els Jocs, que se celebren cada
quatre anys. L'any 2000 es van fer a Figueres, a l'Alt Empordà. Les esportistes
castellarenques participaran als Special Olympics en la modalitat d'hoquei adaptat,
una de les 16 que existeixen. Un esport que practiquen durant tota la temporada al
Pavelló Joaquim Blume. Per tant, aquesta cita esportiva és una gran recompensa a
l'esforç fet durant molts mesos. “Aquests Jocs són el resultat del treball fet
durant quatre temporades. És bastant dur ja que són tres dies de forta
competició, i la gent ho viu molt intensament”, ha explicat Josep Lluís Valera, del
TEB de Castellar. A banda dels esportistes castellarencs que participen als Jocs,
també es desplaçaran enguany a Badalona, quatre castellarencs més que s'afegeixen
al miler de voluntaris catalans, que ajuden a fer realitat aquest esdeveniment. Els
Special Olympics són una competició per a esportistes amb discapacitat psíquica
que durant l'any practiquen diferents disciplines. Els Jocs els ofereixen la
oportunitat de desenvolupar la seva activitat física i l'esperit de superació gaudint de
moments d'alegria i compartint resultats amb amics i familiars. En aquest sentit, a
banda de ser un esdeveniment esportiu, els Special Olympics pretenen donar suport
a persones amb discapacitat, i col·laborar en el reconeixement, la normalització i la
integració de totes les persones amb disminució.
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