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Esport per a la integració 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació  

Joventut fomenten la pràctica del bàsquet 

entre nens i nenes en risc d’exclusió 
 

 
• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, 

i el president de la Fundació Joventut, Juan Antonio Morales, 

signen un conveni per impulsar el bàsquet com a motor 

d’integració social. 

 

• L’aliança d’ambdues entitats fomenta l’esport entre nens i nenes en 

risc d’exclusió de diverses escoles de Badalona, posant beques 

esportives a l’abast de les famílies amb menys recursos.  

 

• L’acord contempla una aportació total de 50.000 euros, que es 

destinaran a la promoció d’activitats per donar a conèixer l’esport 

entre nens en risc d’exclusió, a la realització de projectes solidaris 

com recollides d’aliments i a la promoció del bàsquet en cadira de 

rodes, entre d’altres iniciatives. 

 

• Una part de l’aportació es destinarà al primer equip de bàsquet en 

cadira de rodes de la Fundació Joventut amb l’objectiu de 

possibilitar la seva competició en la Divisió d’Honor de la lliga 

estatal. 

 

 
Badalona, 23 d’octubre de 2017. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, i el president de la Fundació Joventut, Juan Antonio 
Morales, han signat avui un conveni de col·laboració per impulsar la promoció 
del bàsquet com a motor d’integració social. 
 
L’acord es focalitzarà en la realització de projectes de foment del bàsquet 
entre els nens i nenes de diverses escoles de Badalona i de projectes solidaris 
durant la temporada 2017-2018, amb una aportació total de 50.000 euros.  
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Així, l’Obra Social ”la Caixa” impulsarà la pràctica del bàsquet entre els nens i 
les nenes que d’altra manera no tindrien l’oportunitat de conèixer aquest esport. 
El 85% de les escoles públiques de Badalona no realitza extraescolar de 
bàsquet, un buit que el Joventut es proposa omplir amb activitats que 
garanteixin un accés universal a l’esport.  
 

Per promocionar l’esport es duran a terme trobades de bàsquet, oferint beques 
esportives per tal que els infants tinguin accés a l’activitat independentment 
dels recursos econòmics familiars. També se celebraran jornades de bàsquet 

solidari a on s’organitzen competicions esportives entre els diferents centres 
escolars de la ciutat. Durant aquests esdeveniments familiars i educatius es 
realitza una gran recollida d’aliments per a donar al Banc d’Aliments.  

 
A més, els voluntaris de ”la Caixa” acompanyaran a nens i nenes en risc 
d’exclusió d’entitats socials badalonines a assistir als partits del Palau Olímpic 
de Badalona. Un total de 25 participants podran gaudir de cadascun dels 17 
partits de lliga – i en cas de que l’equip es classifiqui per la final, també dels 
play-offs. 
 
L’altre gran objectiu de l’aliança entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació del 
Club Joventut Badalona es la promoció de l’esport accessible. L’aposta pel 
bàsquet en cadira de rodes respon a la integració de les persones amb 
discapacitats físiques. 
 

A més, una part de l’aportació es destinarà al primer equip de bàsquet en 

cadira de rodes de la Fundació Joventut amb l’objectiu de possibilitar la seva 
competició en la Divisió d’Honor de la lliga estatal.  
 
 
Una aliança per fer l’esport accessible 

 

L'Obra Social “la Caixa”, des dels seus inicis, ha estat estretament compromesa 
amb la promoció de la inclusió social de les persones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió. El foment de l’esport entre infants i joves contribueix a inculcar 
valors com la responsabilitat, la superació personal, la integració, el joc en 
equip i l’educació en hàbits saludables, per evitar el sedentarisme i prevenir 
l’obesitat infantil. 
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Per als Voluntaris de ”la Caixa” la promoció de l’esport i la cultura entre la 
infància en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat també és una de les 
activitats pilars cabdals de la seva activitat. Els voluntaris son treballadors en 
actiu, jubilats i prejubilats de l’entitat, així com els seus familiars i amics que 
dediquen part del seu temps lliure a atendre més d’un milió de persones 
vulnerables en un total de 13.000 activitats cada any.  
 
És per això que s’ha instaurat una amplia aliança amb la Fundació Joventut, 
que es dedica a vetllar per la formació i el recolzament de nois i joves i per tots 
aquells que a través de la pràctica del bàsquet volen completar el seu 
desenvolupament social i cultural. Mitjançant la promoció de l'esport, augmenta 
la llibertat de les persones que tenen una discapacitat, promovent la 
independència i els ajuda a descobrir, tant a ells com a les seves famílies, el 
seu potencial social, mental i esportiu. 
 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


