
  

 

Nota de premsa 
 

 
”la Caixa” nomena Xavi ambaixador dels 

programes de la seva Obra Social 
 
 

• Isidre Fainé, president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, i 

Jaume Giró, director executiu de “la Caixa” i director general adjunt de 

la Fundació “la Caixa”, han presidit aquest matí l’acte de presentació 

del futbolista Xavi Hernández com a nou ambaixador dels programes 

impulsats per l’Obra Social “la Caixa”. 

 

• L’aliança entre l’Obra Social “la Caixa” i Xavi és resultat de la 

identificació, tant per part de l’entitat com del futbolista, amb els valors 

del compromís, el treball i el servei, uns valors que els han convertit en 

referents socials de primera fila. Així, el nomenament es concreta en la 

voluntat de totes dues parts de sumar esforços per millorar la qualitat 

de vida de les persones més vulnerables. 

 

• De resultes d’aquest acord, Xavi exercirà de manera desinteressada 

com a ambaixador i serà la imatge de les iniciatives de l’Obra Social 

“la Caixa”. La superació de la pobresa a tot l’Estat, el foment de 

l’ocupació entre els col·lectius amb risc d’exclusió, la promoció d’un 

envelliment actiu i saludable per a la gent gran i la lluita contra la 

mortalitat infantil en els països en desenvolupament són alguns dels 

objectius en què es concretarà la col·laboració.  

 

 

Barcelona, 20 de febrer de 2012.- Isidre Fainé, president de “la Caixa” i de la 

Fundació “la Caixa”; Jaume Giró, director executiu de “la Caixa” i director 

general adjunt de la Fundació “la Caixa”, i Xavi Hernández, jugador i capità del 

FC Barcelona i de la selecció espanyola de futbol, han anunciat aquest matí 

l’acord que, a partir d’avui, converteix el futbolista internacional en ambaixador 

de l’Obra Social “la Caixa”. També ha assistit a l’acte Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació “la Caixa”. 

 



Després de l’acte protocol·lari de presentació, l’acord s’ha escenificat amb un 

simbòlic servei d’honor i un breu partit amb la participació d’Isidre Fainé, Xavi 

Hernández i una desena de nens del programa CaixaProinfància, dedicat a 

atendre els menors en risc d’exclusió social.  

 

Segons les paraules d’Isidre Fainé, l’acord s’ha gestat “de manera natural. Al 

llarg de tota la seva trajectòria, Xavi Hernández ha esdevingut un referent social 

internacional, definit pels valors del compromís, el treball, el lideratge i la 

humilitat. Des de l’Obra Social defensem aquests mateixos valors per 

promoure el progrés de la societat i l’atenció als col·lectius més vulnerables. 

Estem convençuts que la dimensió esportiva i humana de Xavi ens ajudarà 

encara més a posar les nostres iniciatives i el nostre compromís al servei d’un 

nombre més gran de persones”.  

 

Xavi, al seu torn, ha destacat que “qualsevol que tingui inquietuds socials valora 

i pren com a exemple la tasca de “la Caixa” a favor de tota mena de col·lectius. 

Per això estic tan il·lusionat i convençut del pas que donem avui. Vull 

contribuir a aconseguir que la nostra societat sigui un lloc millor per a 

tothom, i penso que l’Obra Social “la Caixa” ofereix una via immillorable per fer-

ho possible”. 

 

Així doncs, Xavi passa a ser l’ambaixador i la imatge dels programes de l’Obra 

Social “la Caixa” d’una manera desinteressada. L’objectiu del nomenament és 

d’unir esforços per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables, 

una finalitat que pren encara més rellevància en la conjuntura econòmica 

actual.  

 

La superació de la pobresa infantil, la incorporació al món laboral dels 

col·lectius en risc d’exclusió, l’atenció a les persones grans i la vacunació 

infantil en els països en desenvolupament centraran algunes de les primeres 

accions conjuntes.  

 

 

Pensant en les persones, ara més que mai  

 

"la Caixa" ha optat per reforçar, en aquests moments més que mai, el seu 

compromís amb les persones. L'Obra Social "la Caixa" mantindrà al 2012 per 

cinquè any consecutiu un pressupost de 500 milions d'euros. L'atenció a les 

principals problemàtiques socials acapara el 66% del pressupost.  

 



En l'àmbit de la lluita contra la pobresa i l’exclusió, l’entitat financera impulsa 

des de 2007 el programa CaixaProinfància, centrat en l’atenció a famílies amb 

fills de 0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat. La iniciativa ja ha arribat a més 

de 185.000 nens de tot l’Estat.  

 

Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social, s’adreça als 

col·lectius amb dificultats especials per trobar feina (persones amb discapacitat, 

desocupats de llarga durada, immigrants, joves en risc d’exclusió o víctimes de 

la violència de gènere, entre d’altres). El projecte ja ha facilitat més de 50.000 

llocs de treball en més de 19.000 empreses ordinàries a persones en risc 

d’exclusió.  

 

D’altra banda, l’Obra Social “la Caixa” promou des dels seus orígens la 

participació de les persones grans en la societat, amb l’objectiu de fomentar 

l’envelliment actiu i saludable, i també la seva autonomia personal i l’accés a 

les noves tecnologies. Més de 6 milions de persones han participat ja en 

aquestes activitats.  

 

A més a més, fora de les nostres fronteres, l’entitat impulsa l’accés a la 

vacunació infantil dels menors de cinc anys en països de rendes baixes. Fins 

ara, l’entitat ha contribuït a immunitzar més d’1,8 milions de nens i nenes amb 

la vacuna pentavalent (contra la diftèria, tètanus, tos ferina, pneumònia-

meningitis i hepatitis B). 

 

Al marge d’aquests programes, l’Obra Social “la Caixa” impulsa altres projectes 

adreçats a cobrir diferents mancances socials: prevenció del consum de 

drogues, integració de persones immigrants, foment del voluntariat, concessió 

de microcrèdits i cooperació internacional. El suport a l’educació i la 

investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 

completen els objectius essencials de l’Obra Social “la Caixa”.  

 

Si voleu més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


