
 

 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

La Fundació Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa” 
i la Fundació FC Barcelona renovaran patis 

d’escola en el marc del projecte Pati 14 
 

 

• Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona; Jaume Giró, 

director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Johan Cruyff, 

fundador de la Fundació Cruyff, han explicat aquesta col·laboració en 

un acte al CEIP Seat de Barcelona. 

 

• La iniciativa, que s’emmarca en el projecte Pati 14 de la Fundació 

Cruyff, preveu la renovació de 10 zones d’esbarjo d’escoles ubicades 

a diferents localitats catalanes.  

 

• D’aquesta manera, la Fundació Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa” i la 

Fundació FC Barcelona sumen esforços en un projecte amb un 

objectiu estratègic comú: el foment de l’esport i els seus valors entre 

infants i joves, amb un èmfasi especial en la infància i l’adolescència 

en risc o situació d’exclusió.  
 

• Jaume Giró, director general de la Fundació Bancaria ”la Caixa”, ha 

destacat que “el treball en equip i la unitat són fonamentals per 

resoldre situacions complexes. Tots hem de sumar i aquest és el 

compromís de l’Obra Social “la Caixa”. Giró ha recordat durant la seva 

intervenció el proverbi africà que assenyala que “en la vida, si vols 

arribar ràpid, ves sol. Si vols arribar lluny, anem junts”. 

 

 

Barcelona, 9 de març de 2015. Josep Maria Bartomeu, president del FC 

Barcelona; Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i 

Johan Cruyff, fundador de la Fundació Cruyff, han presentat avui un projecte per 

a la millora dels patis d’escola catalans amb l’objectiu de fomentar l’activitat física 

i la pràctica de l’esport.  

 



 

L’acte ha tingut lloc al CEIP Seat de Barcelona, un dels deu centres catalans on 

es desenvoluparà la iniciativa, que s’emmarca en el projecte Pati 14 de la 

Fundació Cruyff.  

 

Pati 14 se centra en la millora de l’espai esportiu de l’escola mitjançant pintures i 

dibuixos, així com material esportiu addicional, que permetin fomentar l’activitat 

física i prevenir el sedentarisme i l’obesitat infantil. La porteria de paret, el cercle 

de creativitat i la pista d’atletisme són algunes de les opcions que s’ofereixen als 

centres educatius.  

 

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancaria ”la Caixa”, ha destacat 

que “el treball en equip i la unitat són fonamentals per resoldre situacions 

complexes. Tots hem de sumar i aquest és el compromís de l’Obra Social “la 

Caixa”. Giró ha recordat durant la seva intervenció el proverbi africà que 

assenyala que “en la vida, si vols arribar ràpid, ves sol. Si vols arribar lluny, 

anem junts”. 

 

D’aquesta manera, la Fundació Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació FC 

Barcelona sumen esforços en un projecte amb un objectiu estratègic comú: el 

foment de l’esport i els seus valors entre infants i joves, amb una atenció 

especial per la infància i l’adolescència en risc o situació d’exclusió.  

 

La iniciativa es desenvoluparà a Barcelona, Badalona, Manresa, Girona, 

Banyoles, Lleida, Mollerussa, Tarragona, Reus i Amposta.  

 

 

Més informació: 

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

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

 
Fundació Cruyff:  

Sander Waare: 93 418 85 23 / s.waare@fundacioncruyff.org 
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