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21 de març: Dia Internacional de la Síndrome de Down 

 

 

Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social 
”la Caixa”, participa en la trobada anual de la 

Fundació Catalana Síndrome de Down  
 

• El jugador del FC Barcelona ha estat el convidat d’aquest any a 

l’esdeveniment, que reuneix usuaris i famílies amb l’objectiu que les 

persones amb discapacitat intel·lectual prenguin la paraula i 

expliquin els seus projectes de vida. 

 

• En qualitat d’ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández 

referma així el seu suport a col·lectius desfavorits, posant una 

atenció especial en els infants i joves en situació de vulnerabilitat.  

 

• La Fundació Catalana Síndrome de Down és també una de les 

entitats que desenvolupa el programa Incorpora de l’Obra Social 

”la Caixa”, dirigit a facilitar una feina a persones en risc o situació 

d’exclusió. 

 

 

Barcelona, 20 de març de 2014. El jugador del FC Barcelona i ambaixador 

de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, ha protagonitzat la VIII Trobada 

Anual d’Usuaris i Famílies de la Fundació Catalana Síndrome de Down 

(FCSD). L’objectiu d’aquesta trobada anual és que les persones amb 

discapacitat intel·lectual prenguin la paraula i expliquin quins són els seus 

projectes de vida.  

 

Un grup de sis joves, en representació de tots els usuaris, comparteixen taula 

amb algun personatge rellevant que els fa preguntes sobre la seva vida 

davant del públic, constituït per famílies de nois i noies usuaris de la Fundació. 

Són els mateixos usuaris els que proposen els convidats i decideixen les 

preguntes. Entre els convidats d’edicions anteriors hi ha Pep Guardiola, el 

Màgic Andreu, l’actriu Mar Ulldemolins, l’actor Marc Cartes i la cantant Beth. 

 



La Fundació Catalana de Síndrome de Down, que celebra aquest any el seu 

30è aniversari, és també una de les entitats que desenvolupen el programa 

Incorpora d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona. Aquesta 

iniciativa, l’objectiu de la qual és fomentar la contractació de persones 

desfavorides, ha facilitat 2.943 llocs de treball a la província de Barcelona 

durant el 2013.  

 

En qualitat d’ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández referma 

així el seu suport a col·lectius desfavorits, posant una atenció especial en els 

infants i joves en situació de vulnerabilitat. Així ho ha fet palès en les últimes 

setmanes destinant els seus regals de casament al nou Hospital de Dia de 

Sant Joan de Déu i donant suport a nens que pateixen la síndrome de 

Sanfilippo, coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.   

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 

ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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