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Programa provisional 
 

 
 

 

Dissabte 7 de maig de 2011 
 

Centre Esportiu Municipal de la Marbella 
Av. Litoral, 86-96 - Barcelona 
 

 

L’activitat esportiva és una de les àrees, dintre de la xarxa de serveis de salut mental, 
que des de fa un temps s’ha configurat com un element clau per tal d’assolir quotes 
més elevades d’inclusió i participació comunitària.  

L’esport contribueix a augmentar el benestar físic, emocional i social de les persones 
que el practiquen. El beneficis que comporta l’esport són múltiples, alguns relacionats 
directament amb la millora de la salut física. Però caldria  sobretot posar de relleu els 
beneficis socials, tant o més importants, que permeten obrir nous espais de relació i 
comunicació entre els propis participants i amb l’entorn comunitari, i assolir espais de 
normalització i d’inclusió social. 

Aquest torneig de bàsquet 3x3 neix amb aquesta orientació, ja que pretén no només 
fomentar aquesta pràctica esportiva, sino fer-ho generant alhora un entorn inclusiu on 
tothom i tingui cabuda i on la diversitat sigui, com no podria ser d’una altra manera, un 
valor afegit. 

 
 
 
PROGRAMA 
 
10.00 h.  Arribada dels participants i recepció dels equips 
 
10.15 h.  Competició 
 
11.30 – 12 h. Jocs amb la participació del públic 
 
12 – 13.15 h. Competició 
 
13.15 h.  Partit d’exhibició entre els veterans del Barça i l’equip guanyador 
 

TORNEIG DE 
BÀSQUET INCLUSIU  

3X3 
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13.30 h.  Parlaments 

 Representants del Consell Català de l’Esport (Departament de 
Presidència) 

 Representant de l’IMD (Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat) de l’Ajuntament de Barcelona 

 Representant de l’IBE (Institut Barcelona Esports) de l’Ajuntament 
de Barcelona 

 
Lliurament de trofeus a càrrec de jugadors i dels veterans del Barça de 
bàsquet 

 
13.45 h.  Cloenda 

 Joan Salló, tresorer de la secció esportiva de la FECAFAMM 
 
Organitza: 

                     
 

                         
 
 
Amb el suport de: 
 

           
 
 
 
Per a més informació i reserves: 
 

FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb 
problemes de salut mental) 
C. Berguedà, 9-11,  entl. 3a · 08029 Barcelona · Telèfon  93 272 14 51 · Fax 93 272 13 65 

federacio@fecafamm.org · www.fecafamm.org 
 
 

Entrada lliure 
 

http://www.fecafamm.org/
mailto:federacio@fecafamm.org
http://www.fecafamm.org/
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Mapa d’ubicació del Centre Esportiu Municipal de la Marbella: 
 

 
 
 


