
III DIUMENGE INCLUSIU 

8 DE NOVEMBRE DE 2015 

ORGANITZA: 

PLÀNOL: 

LOCALITZACIÓ: 

Passeig Lluís Companys 

08010 Barcelona 

COM ARRIBAR-HI: 

Metro: L1 estació Arc de Triomf 

Bus: 19, 39, 40, 41, 42, 51 i 55 

RENFE: estació Arc de Triomf 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: EN EL MARC DE: 

AMB EL SUPORT DE: 



La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat 
Física, FCEDF, és una entitat privada, d’interès cívic i social i sense 
ànim lucratiu. 
Constituïda l’any 1969, és l’entitat encarregada de la promoció, gestió 
i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines 
reconegudes entre persones amb discapacitat física dins l'àmbit de 

Catalunya. L’objectiu prioritari de la FCEDF és promocionar i impulsar activitats en 
els diferents àmbits, com la rehabilitació, iniciació a l’esport, competició, alt nivell i 
altres activitats. 

La Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, FECPC, 
és una entitat poliesportiva, sense ànim de lucre, privada d’utilitat pú-
blica i d’interès cívic i social, creada l’any 1990. 
El seu objectiu fonamental és promocionar i difondre la pràctica es-
portiva arreu de Catalunya a persones amb una discapacitat física 
originada per una lesió cerebral; a través de l’organització d’activitats i 

esdeveniments de lleure i/o competició de les vint modalitats esportives que es con-
templen en els seus estatuts. 

La Federació Catalana d’Esports per a Cecs, FCECS, és una entitat 
privada d’utilitat pública, d’interès cívic i social i sense ànim de lucre 
d’àmbit català. Està constituïda per clubs, socis, guies, entrenadors i 
tècnics de cadascuna de les disciplines que contempla. 
Figura inscrita en el Registre d’Entitats de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 10582 des de 2 

de desembre 1999. Així mateix, forma part de la Federación Española de Deportes 
para Ciegos . 

Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psiquics,  ACELL. A 
l'any 1971, partint de la necessitat de centres, associacions i institucions 
especialitzades en l’atenció de les persones amb disminució psíquica de 
coordinar-se en l’activitat de l’esport i el lleure, es va crear l’Associació 
Catalana d’Esport i Lleure per a persones amb disminució psíquica (al 
que corresponen les sigles ACELL). Fou creada llavors, per tal d’impul-

sar l’esport dia a dia, partint de l’entrenament quotidià, oferint un servei complert i 
professionalitzat envers les persones amb disminució psíquica.  
Fins el juny de 1982, coincidint amb el traspàs de competències, no va ser legalment 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, i d’acord amb 
la legislació vigent, va gaudir de la consideració d’Agrupació Esportiva i, finalment, 
des de juny de 1997, gaudeix de la condició de Federació. 

ENTITATS ORGANITZADORES 

El proper 8 de novembre es celebrarà el III Diumenge Inclusiu, una nova edició de 

divulgació de l’esport adaptat inclòs dintre del projecte L’Esport Inclou, que promou 

l’Ajuntament de Barcelona. 

En aquesta tercera edició, que es tornarà a realitzar a l’entorn de l’Arc de Triomf de 

Barcelona de 9:30 a 13:30 hores, les activitats tindran un enfocament inclusiu, per 

tal que puguin interactuar conjuntament persones amb diverses discapacitats i per-

sones sense, realitzant el mateix esport. Les modalitats que s’exhibiran seran:

A més de les activitats esportives, hi haurà un espai per donar informació sobre les 
entitats que hi participen. 

La finalitat principal de l’activitat és que la població en general, amb o sense dis-
capacitat, pugui  veure, provar i gaudir amb l’esport adaptat per conèixer més sobre 
els nostres esports. 

Es realitzaran diferents tipus d’activitats: jocs, activitats dirigides, exhibicions... el 
factor comú a totes ells seran les diferents fases de l’activitat: 

 Explicació sobre l’activitat a càrrec de tècnics especialistes. 

 Pràctica de l’activitat. 

 Reflexió final, on els participants podran aclarir dubtes i valorar l’experiència. 

Els participants podran passar per les diferents estacions esportives, provar algunes 
d’elles o passejar i veure. Aquelles persones que practiquin sis modalitats esporti-
ves tindran un obsequi (fins a fi d’existències). 

Aquest activitat es realitza en el marc de la Mesura de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona L'esport Inclou i amb la seva col·laboració.  

III DIUMENGE INCLUSIU 

 Atletisme 

 Bàsquet en cadira de rodes 

 Ciclisme 

 Boccia 

 Esgrima en cadira de rodes 

 Futbol 

 Petanca 

 Slalom 

 Tennis en cadira de rodes 

 Hoquei en cadira elèctrica 

 Quad-rugbi 

 Volei terra 


