
 

LOCALITZACIÓ: 

Plaça Sant Joan  i Av. Francesc Macià  

25007 Lleida 

ORGANITZA: EN EL MARC DE: 

AMB EL SUPORT DE: 

AMB LA COL·LABORACIÓ 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 encarre-
gada de la promoció, gestió i coordinació 
de la pràctica de les modalitats específi-

ques 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. 

ENTITAT ORGANITZADORA 

El proper 14 d’octubre tindrà lloc una jornada inclusiva d’esport 
adaptat a Lleida, en motiu del XXè Aniversari del programa 
Hospi Sport a Lleida.  
 

La Jornada es realitzarà a la Plaça Sant Joan de Lleida a excep-
ció del ciclisme en handbike que es farà a la Av. Francesc Ma-
cià.  
 

L’horari de les activitats serà de 10h a 14h del matí. Les modali-
tats que s’exhibiran seran: 

A més de les activitats esportives, hi haurà un espai per donar in-
formació sobre la nostra entitat, les activitats que realitzem tant a 
Lleida com a rodalies i la resta de Catalunya. 
 

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

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 esporti-
ves, provar algunes d’elles o  senzillament passejar entre elles. 

És una jornada completament oberta i gratuïta. 

JORNADA INCLUSIVA 

 Bàsquet en cadira de rodes 

 Ciclisme - Handbike 

 Boccia 

 Slàlom 

 Hoquei en cadira de rodes elèctrica 

 Quad-rugbi en cadira de rodes 

La Federació Catalana d’Esports de per-
sones amb Discapacitat Física (FCEDF), 
des de l’any 1997 gestiona i organitza el 
programa Hospi Sport a Lleida, un progra-
ma Esportiu rehabilitador adreçat a 
aquelles persones que per les seves ca-
racterístiques físiques i/o funcionals, ne-
cessiten diferents tipus d’adaptacions tant 
en els materials utilitzats com de les pròpi-

es activitats físiques i esportives.  

Per a moltes persones amb discapacitat física adquirida, Hospi 
Sport és el primer contacte directe amb l’esport i en el seu pro-
cés d’integració en la societat fora de l’ambient hospitalari. 

XXè ANIVERSARI DEL PROGRAMA HOSPI SPORT A LLEIDA 

1997-2017 


