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Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra 
Social ”la Caixa”, la Fundació Cruyff i la 

UEFA inauguren un camp de futbol a 
Terrassa per a col·lectius en  

risc d’exclusió 
 
 

• Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”; Johan 

Cruyff, fundador de la Fundació Cruyff; Jaume Giró, director 

general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i l’alcalde de Terrassa, 

Jordi Ballart, han inaugurat avui el Cruyff Court Xavi Hernández a 

Terrassa. 

 

• Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure, amb 

l’objectiu de fomentar l’esport entre infants i joves i inculcar valors 

com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la prevenció 

del sedentarisme o l’obesitat infantil. Actualment hi ha 187 Cruyff 

Courts al món i el de Terrassa serà el novè d’Espanya. 

 
 
Terrassa, 7 d’octubre de 2014. Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social 
”la Caixa”; Johan Cruyff, fundador de la Fundació Cruyff; Jaume Giró, director 
general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, 
han inaugurat avui el Cruyff Court Xavi Hernández a la localitat natal del 
centrecampista del Barça, Terrassa, concretament al barri de Can Tusell. 
 

Amb aquesta col·laboració, Xavi Hernández i l’Obra Social ”la Caixa”, la UEFA 
i la Fundació Cruyff uneixen esforços en un projecte en què conflueixen els 
seus objectius estratègics: la integració social de col·lectius vulnerables en el 
cas de l’Obra Social i del seu ambaixador, i el foment de l’esport entre 
col·lectius en risc d’exclusió i infants amb discapacitat, en el cas de la 
Fundació Cruyff. 



 

 
«Estic molt orgullós de tenir aquest camp a la meva localitat natal. Els infants 
d’aquest barri mereixen tenir una instal·lació de qualitat i espero que 
contribueixi que molts segueixin el meu camí en la pràctica de l’esport», ha 
assenyalat Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
«És molt important que jugadors com Xavi reconeguin la seva responsabilitat 
social i agraeixin els seus orígens d’aquesta manera», ha opinat Johan 

Cruyff. 
 
«A l’Obra Social ”la Caixa” estem compromesos amb els valors de l’esforç, el 
respecte, el treball en equip i la capacitat de superació. L’esport n’exemplifica 
molts i és un instrument molt valuós per fomentar-los. És per això que des de 
l’Obra Social ”la Caixa” sentim una gran satisfacció amb l’estrena d’aquest 
equipament, que posem a disposició de tothom», ha exposat Jaume Giró. 
 
Per fer realitat aquest camp, s’han unit les voluntats i el compromís de Xavi 
Hernández, que en serà la imatge; de l’Obra Social ”la Caixa”, que ha fet una 
aportació de 30.000 euros per a la seva habilitació, i de la Fundació Cruyff, 
que hi contribueix a través de la dotació del Premi de la Caritat concedit per la 
UEFA. 
 
Michel Platini, president de la UEFA, també ha enviat un missatge en què ha 
assenyalat: «Vam decidir concedir el Premi de la Caritat de la UEFA a la 
Fundació Cruyff per demostrar el nostre suport als valors socials i a la vida 
saludable. Estic molt content de veure que cada cop hi ha més Cruyff Courts 
construïts, perquè fomenten l’esport entre els més joves». 
 
«Per a la nostra ciutat és un orgull disposar d’aquest nou espai de convivència 
i cohesió social, unit als valors esportius de la Fundació Cruyff, la qual mostra 
que, amb la suma d’esforços, es poden fer realitat molts projectes en benefici 
dels ciutadans i les ciutadanes», ha manifestat l’alcalde de Terrassa, Jordi 

Ballart.  
 
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar el mes de maig passat un conveni de 
cinc anys prorrogables amb la Fundació Cruyff per instal·lar el Cruyff Court a 
la pista poliesportiva municipal de Can Tusell, un equipament gestionat per 
l’entitat La Fàbrica, que des de fa anys duu a terme un important treball 
socioeducatiu al barri. La instal·lació d’aquest camp els permetrà 
desenvolupar encara més les seves activitats en aquest àmbit. 
 
 
 



 

 
 
 

Cruyff Court Xavi Hernández i la Fundació Cruyff 

 
Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure, amb l’objectiu de 
fomentar l’esport entre infants i joves i inculcar els seus valors, com ara la 
responsabilitat, la integració, el joc en equip i la prevenció del sedentarisme o 
l’obesitat infantil. 
 

Actualment hi ha 187 Cruyff Courts arreu del món. El nou Cruyff Court Xavi 
Hernández, situat al barri de Can Tusell de Terrassa, és el novè d’Espanya. 
 

El 2013, la Fundació Cruyff va guanyar el Premi de la Caritat de la UEFA. El 
camp de Terrassa és el primer projecte realitzat dins d’aquesta col·laboració. 
 

 

Xavi Hernández i l’Obra Social ”la Caixa” 

 
En qualitat d’ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández reafirma, 
amb l’acord signat avui, el seu suport a col·lectius desfavorits, prestant una 
atenció especial a infants i joves en situació de vulnerabilitat.  
 
La superació de la pobresa a Espanya i, sobretot, l’atenció a la infància 
desfavorida, com també el foment de l’ocupació entre col·lectius en risc 
d’exclusió, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans o la lluita 
contra la mortalitat infantil als països en vies de desenvolupament, són els 
projectes en què cristal·litza la col·laboració amb el jugador. Aquests 
coincideixen amb les prioritats de l’Obra Social ”la Caixa”, que, per setè any 
consecutiu, té un pressupost de 500 milions d’euros i en destina el 67 % al 
desenvolupament de programes socials i assistencials en resposta a les 
problemàtiques socials més urgents. 
 
El centrecampista blaugrana ha evidenciat en els últims mesos el seu 
compromís amb les persones més vulnerables: ha destinat els seus regals de 
casament al nou Hospital de Dia de Sant Joan de Déu, ha participat en les 
activitats del Dia Internacional de la Síndrome de Down i ha donat suport a 
infants que tenen la síndrome de Sanfilippo, coincidint amb el Dia Mundial de 
les Malalties Minoritàries. 
 
 
 
 



 

 
Sobre la Fundació Cruyff 

 
La Fundació Cruyff es va fundar l’any 1995 amb la finalitat de posar els joves 
en moviment a través de l’esport. Des del principi, els tres pilars de la 
Fundació són els Cruyff Courts, els projectes per a infants amb discapacitat i el 
projecte Pati 14. La Fundació Cruyff té el suport de diversos patrocinadors 
molt fidels, com la Loteria Nacional d’Holanda, AkzoNobel, BT, Seacon i 
Unilever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundació Cruyff (www.fundacioncruyff.org) 
Pati Roura  
Directora de la Fundació Cruyff  
Tel. 934 188 523 
p.roura@fundacioncruyff.org 
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Tel. 934 044 095, 608 099 023  
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