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L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Obra Social ”la Caixa” 

agraeixen a Xavi Hernández i a la seva promesa, Núria, 

les donacions rebudes com a regal de casament  

 

• Les donacions com a regal del seu casament contribuiran a finançar la 
construcció del nou Hospital de Dia, una unitat on els infants amb 
malalties greus poden rebre tractament sense haver-s’hi de quedar 
ingressats. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa”, de la qual Xavi Hernández és ambaixador, se 
suma a aquesta iniciativa i hi contribuirà econòmicament amb una 
primera aportació de 30.000 euros per fer realitat el nou projecte.  
 

• Ambdues institucions volen agrair molt especialment el gest de la parella.  
 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2013. El futbolista del FC Barcelona Xavi Hernández, 
ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, i la seva parella, la periodista Núria 
Cunillera, han decidit cedir les donacions rebudes com a regal de casament que 
familiars i amics els facin pel seu casament, el 13 de juliol, a l’Hospital 
Maternoinfantil de Sant Joan de Déu.   
 
Aquestes donacions permetran posar la primera pedra del nou Hospital de Dia de 
Sant Joan de Déu. Es tracta d’una unitat assistencial on els infants amb malalties 
greus poden rebre el tractament que necessiten sense haver-se de quedar 
ingressats a l’hospital. Actualment, els infants amb càncer reben gran part del 
tractament de quimioteràpia en aquesta unitat per tal de reduir al màxim el seu 
temps d’ingrés i poder mantenir el vincle amb el seu entorn familiar.  
 
El jugador coneix de prop la realitat dels infants que necessiten aquest servei. El 
mes de març passat va visitar el Miquel, un pacient d’oncologia admirador seu, per 
donar-li una samarreta signada i interessar-se pel seu estat. Li va prometre que li 
dedicaria un gol tocant-se el cap amb la mà i va complir la seva paraula en els 
quarts de finals de la Champions League, en el partit contra el Paris Saint Germain. 
 
El nou Hospital de Dia de Sant Joan de Déu que Xavi Hernández i Núria Cunillera 
contribuiran a finançar amb el seu gest solidari permetrà doblar la capacitat 
d’aquesta unitat assistencial —passarà de 12 a 24 llits—, millorar el seu equipament 
i dotar-lo d’espais més confortables per als infants i les seves famílies.  
 
La decisió s’emmarca dins del compromís personal amb la infància de Núria 
Cunillera i de Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social “la Caixa” des del gener 



del 2012. L’Obra Social ”la Caixa” se sumarà al projecte amb una aportació de 
30.000 euros.  
 
El gest de Xavi i Núria s’afegeix al que ja va tenir el futbolista recentment, quan va 
fer donació de la dotació del Premi Príncep d’Astúries de l’Esport, que va compartir 
amb Iker Casillas, per a l’adequació d’una aula de reforç escolar per a menors amb 
dificultats al Centre de Can Palet de Terrassa, la seva població natal, adscrit a 
CaixaProinfància, el programa de Superació de la Pobresa Infantil de l’Obra Social 
”la Caixa”.  
 
 
Més informació: 
Albert Moltó / Lourdes Campuzano       
Comunicació 
Hospital de Sant Joan de Déu      
Tel. 932 532 150 / 665 500 214 
 
Jesús N. Arroyo / Marina Teixidó 
Comunicació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 629 791 296 / 934 044 092 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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