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Esport per a la inclusió social 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació 
Atlètic de Madrid s’alien per desenvolupar 

projectes socials  
 

• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, 
i el conseller delegat de l’Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, 
segellen una nova aliança que vol contribuir a construir una 
societat millor a través dels valors de l’esport. 
 

• La unió entre ambdues entitats neix amb la vocació de fomentar 
l’esport entre els nens i nenes, amb un enfocament especial en els 
que es troben en risc d’exclusió social, i també de promoure 
l’activitat esportiva i de la salut entre la infància, els joves, els 
adults i les persones grans. 
 

• L’acord preveu una aportació total de 750.000 euros per als cinc 
anys vinents, amb una dotació de 150.000 euros anuals, per al 
desenvolupament tant d’activitats que donin a conèixer l’esport 
entre infants d’entorns vulnerables, com de projectes solidaris. 
 

Madrid, 14 de novembre de 2017.- El director general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el conseller delegat de l’Atlètic de 
Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, han segellat avui un conveni de col·laboració 
per impulsar el desenvolupament de projectes esportius i socials, amb el futbol 
com a eina per a la integració. 
 
L’acord se centra en la realització de projectes de foment de l’esport entre la 
infància, els joves, els adults i les persones grans, amb una atenció especial als 
infants en risc d’exclusió social, i també de projectes solidaris. L’aportació total 
serà de 750.000 euros, en cinc dotacions de 150.000 euros durant les 
properes cinc temporades (des de la temporada 2017-2018 fins a la temporada 
2021-2022). 
 
L’objectiu de l’acord és fer arribar als col·lectius més desafavorits els valors 
i els beneficis de l’esport, sobretot pel que fa a la salut. La participació en 
activitats esportives entre infants i joves contribueix a inculcar valors com la 
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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. 
 
Així, l’Obra Social ”la Caixa” impulsarà la pràctica del futbol entre nens i nenes 
que, si no, no tindrien l’oportunitat de practicar aquest esport, a través de 
beques per accedir a les escoles esportives permanents i al campus 
esportiu en períodes de vacances. 
 
 
Una aliança per fer accessible l’esport  
 
Des del començament, l’Obra Social ”la Caixa” treballa fermament 
compromesa amb la inclusió social de les persones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió. En l’últim any, 9,9 milions de persones beneficiàries han participat 
en les més de 46.000 iniciatives que impulsa l’entitat. 
 
És per aquest motiu que s’ha establert una àmplia aliança amb la Fundació 
Atlètic de Madrid, que, des que es va constituir el 1997 com a entitat sense 
ànim de lucre, organitza activitats culturals, educacionals i socials. A més a 
més, contribueix a la recerca científica, a la innovació i al desenvolupament 
amb un enfocament especial en la salut, i dona suport a diverses causes 
humanitàries.  
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


