
 

Nota de premsa 

 
 

El futbolista referma així el seu compromís amb col·lectius en situació  
de vulnerabilitat a través de les iniciatives socials de l’entitat 

 

 

Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social 
”la Caixa”, visita el centre d’internament per 

a menors i joves Can Llupià  
 
 

• El jugador de l’FC Barcelona ha tingut una xerrada amb els interns i, 

a més, ha conegut de primera mà les activitats que s’impulsen al 

centre, com ara els tallers d’hostaleria i jardineria.  

 

• Can Llupià, que acull menors i joves imputats d’entre 14 i 21 anys, és 

un dels centres vinculats al programa Reincorpora de l’Obra Social 

”la Caixa”, que facilita itineraris d’inserció sociolaboral a persones 

privades de llibertat.  

 

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

intensifica d’aquesta manera el seu suport a persones en risc o 

situació d’exclusió, amb una atenció especial pels infants i joves 

vulnerables.  

 

 

Barcelona, 28 de maig de 2015. El jugador de l’FC Barcelona i ambaixador 
de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, ha visitat el Centre Educatiu Can 
Llupià acompanyat per la seva dona, Núria Cunillera; el director general de 
Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat, Joaquim 
Clavaguera, i la subdirectora de l’Àrea Social de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Montse Buisán. 
 
El futbolista ha fet un recorregut per l’equipament per conèixer de primera mà 
les instal·lacions i les activitats que s’hi desenvolupen, entre les quals hi ha 
tallers d’hostaleria, jardineria i construcció.  



En qualitat d’ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández referma 
així el seu suport a col·lectius en risc o situació d’exclusió, amb una atenció 
especial pels infants i joves. Ja va fer altres gestos en aquest sentit quan va 
destinar els seus regals de casament al nou Hospital de Dia de Sant Joan de 
Déu, quan va donar suport a nens que pateixen la síndrome de Sanfilippo, 
coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, o quan va 
participar en la trobada anual de la Fundació Catalana Síndrome de Down.  
 
 
"Quan he après més és en les derrotes" 

 
Després del recorregut pel centre, Xavi Hernández ha protagonitzat una 
trobada amb els joves, en la qual ha compartit algunes de les experiències 
que han marcat la seva trajectòria personal i professional. El futbolista ha 
destacat la importància que han tingut per a ell valors com l'esforç, la 
responsabilitat o l'altruisme, així com la voluntat de millorar cada dia a nivell 
futbolístic i com a persona. "Quan he après més és en les derrotes", ha 
explicat l'ambaixador de l'Obra Social "la Caixa". 
 
Durant el torn de preguntes els interns han plantejat temes tan diversos com 
la possibilitat d'aconseguir el triplet aquesta temporada, els seus inicis a La 
Masia, el motiu de la seva visita a Can Llupià o com l’ha afectat la fama. Xavi 
també ha elogiat la tasca que es porta a terme al centre: "Heu d’aprofitar totes 
les possibilitats que us ofereixen perquè us ajudaran en el futur i us permetran 
millorar", ha conclòs. 
 
Can Llupià és un centre d’internament per a menors i joves d’entre 14 i 21 
anys. Amb un total de 120 places, és un dels centres vinculats al programa 
Reincorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, que facilita itineraris d’inserció 
sociolaboral a persones privades de llibertat. Aquest any, Reincorpora 
facilitarà itineraris a 630 interns de centres penitenciaris de Catalunya, en 
col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del 
Departament de Justícia de la Generalitat.  
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 743 829  
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