
  

 

 

Nota de premsa 
  

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Rudy 
Fernández presenten un equip de bàsquet  

per a discapacitats físics 
 

• L’aler mallorquí Rudy Fernández i el director territorial de 

CaixaBank a les Balears, Xicu Costa, han donat a conèixer a 

CaixaForum Palma DiscaEsports Balears, un equip de bàsquet en 

cadira de rodes. 

• Les dues institucions esmentades impulsen aquesta iniciativa 

sense ànim de lucre per fomentar aquest esport i millorar tant la 

condició física com la integració social del citat col·lectiu. 

 

Palma de Mallorca, 1 de febrer de 2016. El jugador del Reial Madrid de 

bàsquet i aler de la selecció espanyola de bàsquet, Rudy Fernández; el 

director territorial de CaixaBank a les Balears, Xicu Costa; la directora de la 

Fundació Rudy Fernández, Marta Fernández, i el tècnic esportiu Guillermo 

Morey han presentat aquesta tarda a CaixaForum Palma DiscaEsports 

Balears, un equip de bàsquet per a discapacitats físics. A la posada en marxa 

del nou conjunt també han assistit els 16 jugadors que el componen, d’edats 

compreses entre 18 i 55 anys.  

La iniciativa de la Fundació Rudy Fernández, en col·laboració amb l’Obra 

Social ”la Caixa”, impulsa la creació d’aquest equip de bàsquet en cadira de 

rodes, que pretén integrar persones amb discapacitat o amb alguna limitació 

física que els impedeixi practicar-lo regularment.  

L’engrescador objectiu de DiscaEsports Balears, que ha mostrat també la seva 

nova equipació, és recuperar el bàsquet en cadira de rodes a Palma de 

Mallorca, una modalitat que va desaparèixer de l’illa fa alguns anys. Per 

aconseguir-ho, a més de l’equip actual, el projecte preveu la creació d’una 

escola d’esport per a menors amb discapacitat en la qual es puguin formar les 

futures generacions d’esportistes.  

L’esport es planteja, en aquesta iniciativa sense ànim de lucre, com una via per 

a la millora de la qualitat de vida i la salut física d’aquestes persones, ja que 

l’increment de la psicomotricitat suposa un element fonamental per al seu 

desenvolupament i adaptació. Així mateix, la pràctica esportiva serveix també 

com a vehicle per contribuir a la integració social de les persones amb 

discapacitat. 
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Fundació Rudy Fernández: esport i valors 

La Fundació Rudy Fernández és una entitat sense ànim de lucre que vol 

potenciar i fomentar els valors de l’esport com a eina d’educació i sensibilització 

social per ajudar els més necessitats, centrant l’atenció especialment en els 

infants. El seu objectiu principal és ser present a la realitat social desenvolupant 

activitats amb finalitats socials, culturals i formatives a través de l’esport. 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

La Fundació Bancaria ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume 

Giró, manté per a aquest any 2016 el pressupost per a la seva Obra Social en 

500 milions d’euros, la mateixa quantitat que durant els vuit exercicis 

precedents. Aquesta dotació situa l’entitat com la primera fundació privada 

d’Espanya i una de les més importants del món.  

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 

actuals, com ara l’atur, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, 

continuen concentrant una bona part dels esforços de l’entitat. El gruix de la 

inversió, el 67,1 % del pressupost (336 milions d’euros), es destina al 

desenvolupament de programes socials i assistencials; l’apartat cultural 

acapara el 13,5 % de la inversió (67 milions); els programes de ciència i medi 

ambient, l’11,2 % (56 milions), i el suport a l’educació i la investigació, el 8,2 % 

(41 milions). 

Més informació 

 

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

Maria Lluïsa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@caixabank.com  

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa_CAT 

 

Departament de Màrqueting i Comunicació de la Fundació Rudy 

Fernández 

Miguel Pérez-Urruti González: 91 113 66 97 

miguel@fundacionrudyfernandez.org 


