Associació Jordi Comas

L’Associació Jordi Comas és una entitat privada sense ànim de lucre creada el dia 23 d’abril de
2013 amb l’objectiu de promoure activitats adaptades de qualitat durant tot l’any a Platja d’Aro
i en extensió a la Costa Brava-Girona i aconseguir una integració real i efectiva mitjançant la
pràctica esportiva i accions culturals.
Jordi Comas (Juià 1945 - Platja d'Aro 2012), va ser President de la FOEG (Federació
d'Organitzacions Empresarials de Girona) i va desenvolupar una important tasca en el
desenvolupament del teixit empresarial gironí, alhora que va contribuir decisivament en
l'avenç de Catalunya a nivell social.
Jordi Comas formava part de les persones que han fet del turisme una part estructural del
nostre projecte de país. Per aquest motiu, es crea l’Associació Jordi Comas amb l’objectiu de
crear un projecte innovador en l’àmbit de l’esport adaptat i del turisme accessible, centrat en el
territori que el Sr. Comas anomenava el “seu Empordanet”.
Des de l’Associació aspirem, gràcies als equipaments adaptats i al personal qualificat, a poder
oferir els esports per activitats totalment adaptades per a persones amb discapacitat física,
psíquica i sensorial, orgànics, tercera edat i discapacitats temporals. Entre d’altres esports ja
disposem de vela, senderisme, paragolfer, esquí aquàtic, tennis, tir amb arc, hípica adaptada,
basket amb cadira de rodes, tenis taula, ciclisme adaptat, natació, tir olímpic, atletisme,
petanca o bàdminton.
A banda de l’oferta d’activitats esportives adaptades, l’Associació Jordi Comas també compta
entre els seus objectius el del desenvolupament d’un model de turisme accessible i de casals
per a col·lectius amb algun tipus de discapacitat, com podrien ser els pacients infantils
oncològics.
L’esperit de l’Associació Jordi Comas no només persegueix que les persones amb discapacitat
aconsegueixin realitzar una activitat d’esport adaptat, sinó també atraure familiars i grups amb
membres discapacitats perquè gaudeixin d’activitats físiques de manera conjunta.

L’adaptació i accessibilitat en l’àmbit turístic converteix el territori en un destí per a persones
amb discapacitat permanent i/o amb necessitats especials, fruit de l’evolució (vellesa) o
circumstàncies temporals (persones lesionades temporalment). Només a Europa es calcula que
uns 37 milions de persones pateixen una discapacitat, una xifra que assoleix els 120 milions si
tenim en compte a discapacitats, gent gran i persones amb circumstàncies temporals i
permanents.
El procés de globalització implica necessàriament la unió d’esforços per a una diferenciació i
especialització dels destins que resulta indispensable per al futur del territori.

Les tipologies de discapacitat que abasteix cadascun dels grups són:
Persones amb discapacitat intel·lectual:
o Síndrome de Down
o Síndrome de West
o Nivells intel·lectuals baixos (borderline) de diferents etiologies
Discapacitats Orgànics: malalts de leucèmia, oncològics, diabètics, etc
Malalts neurològics:
o Espina bífida
o Traumatismes cráneo-encefàlics
o Lesió medul·lar
o Esclerosi múltiple
o Paràlisi cerebral infantil
o Atàxies
o Hemiplegies
o Malalties neuromusculars
Persones amb discapacitat sensorial:
o Ceguesa
o Sordesa
Persones afectades por trastorns de la conducta i del comportament:
o Hiperactivitat
o Problemes de concentració
o Problemes de memòria
o Problemes escolars
Malalties mentals:
o Autisme
o Esquizofrènia
Malalties de l’aparell locomotor
o Amputats (membre superior o inferior)
o Escoliosis intervingudes quirúrgicament
o Luxació congènita de maluc
o Miopaties

