VIII Jocs Esportius Institut Guttmann
‘Esport, més que esport’
Organitza:

Àrea de Rehabilitació Funcional – Institut Guttmann
Badalona, 13 – 14 de setembre de 2012

Els propers dies 13 i 14 de setembre se celebraran els VIII Jocs esportius Institut Guttmann que
enguany tindran com a principal objectiu promocionar i ensenyar a pacients i ex pacients la gran
diversitat d’esports paralímpics.
Aquest any és una data molt significativa per l’Institut Guttmann, ja que els Jocs Paralímpics se
celebren a Londres, ciutat on el Dr. Sir Ludwig Guttmann, després de la II Guerra mundial,
concretament a Stoke Mandeville va inaugurar el primer centre de rehabilitació per a persones amb
lesió medul∙lar incloent‐hi l’esport com a eina terapèutica, convertint‐se d’aquesta manera en
l’impulsor dels primers JJPP de la història. En el seu honor, es va crear a Barcelona l’any 1965
l’Institut Guttmann que avui coneixem.
L’Institut Guttmann dedicarà aquestes jornades a emfasitzar l’esport paralímpic i per aquest motiu
comptarem amb la presència de diferents esportistes que han participat a Londres o altres edicions
paralímpiques i que han estat pacients del nostre hospital o bé mantenen una estreta relació de
col∙laboració amb la promoció de l’esport adaptat. El programa de les jornades es dividirà en dos
grans blocs: durant el matí es duran a terme ‐de manera pràctica‐ diferents disciplines esportives
paralímpiques, on destacarem un esport d’equip molt espectacular, el Rugbi (QUAD), juntament
amb d’altres com ara el bàsquet, l’esgrima, el tir amb arc, la boccia, el tennis taula, la handbike,
etc... Tanmateix, hi haurà una part d’estands dedicada a l’exposició de diferents activitats
esportives i que comptarà amb la participació de l’Associació HSA Spain, la Fundación Handix,
l’Associació Play and Train i el pilot Miquel Serral de l’equip AMM participant del Campionat de
Catalunya de Velocitat.
Durant la tarda, donarem pas a una sèrie de conferències on aquests esportistes professionals i
altres persones relacionades amb el món de l’esport adaptat explicaran el seu testimoni personal
en relació a la pràctica de l’esport. El que es pretén és que aquesta vivència contribueixi a donar
una visió sobre els beneficis que la pràctica de l’esport pot representar per a les persones amb
discapacitat i encoratjar‐los pel fet de veure com persones amb lesions similars a les seves són
capaces de realitzar esports d’alt nivell. Aquests esportistes són el mirall en que es poden veure
reflectits els nostres pacients i amb aquest propòsit hem organitzat els Jocs Esportius d’enguany.
Us animem a participar‐hi. Vine i gaudeix de l’esport paralímpic!

Més informació: 934 977 700 Ext. 2146 ‐ (Fini, Carles o Àlex)
acastan@guttmann.com ∙ cyepes@guttmann.com
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PROGRAMA
VIII Jocs Esportius Institut Guttmann: ‘Esport, més que esport’
Data:
Lloc:

13 i 14 de setembre
Institut Guttmann. Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona.

1ª Jornada: dijous, 13 de setembre
10.00h

Arribada i presentació de la Jornada

10.15 ‐ 13.30h

Activitats esportives (Rugbi, tennis, bàsquet, esgrima, tir amb arc, boccia,
tennis taula i handbike)

15.00 – 17.00h

Conferències a la Sala d’Actes:
15.00h Rally amb vehicle adaptat. Albert Llovera, pilot de FIAT i ortopeda.
15.30h Promoció de l’esport adaptat infantil. Ester Eroles, Fundació
Johann Cruyff.
16.00h Querer es poder: de Madrid a Londres en Handbike. Diego
Ballesteros, handbiker.
16.30h Parasky Games, esports de muntanya adaptat. Joan Perelada,
president Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica.

2ª Jornada: divendres, 14 de setembre
10.00 ‐ 10.15h Arribada i presentació de la Jornada.
10.15 ‐ 13.30h

Activitats esportives (Rugbi, tennis, bàsquet, esgrima, tir amb arc, boccia,
tennis taula i handbike)

15.00 ‐ 17.00h Conferències a la Sala d’Actes:
15.00h Centre d’Esports adaptat ‘Play and Train’. Mariona Masdemont,
tècnica en esports adaptats.
15.20h Una experiència paralímpica:
Atletisme. Jesús Méndez, Atenes 2004.
Bàsquet. Oscar Trigo, seleccionador nacional de bàsquet en
cadira de rodes a Londres 2012.
Natació. Júlia Castelló, Londres 2012.
Tennis. Elena Jacinto i Quico Tur, Londres 2012.
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