
 
 
 
 

 

  

 

 Nota de premsa 

 

La Fundació Cruyff i ”la Caixa” inauguren el 
Cruyff Court Fernando Torres  

a Fuenlabrada 
 

 El Cruyff Court Fernando Torres és el primer que s’inaugura a la 

Comunitat de Madrid, i s’ubica dins CEIP Francisco de Quevedo, 

l’escola que va veure créixer a Fernando Torres. 

 

 El Cruyff Court Fernando Torres és el quart impulsat arran d’un acord 

entre la Fundació Cruyff i ”la Caixa” amb l’objectiu de promoure 

l’esport com a via d’inclusió i cohesió social. El conveni preveu la 

creació de 13 Cruyff Courts a diferents províncies d’ Espanya, a banda 

del manteniment i dinamització de la instal·lació. 

 

 Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure per fomentar 

l’esport entre infants i joves en situació de vulnerabilitat i que pretenen 

transmetre valors com la responsabilitat, el respecte, la inclusió i el 

joc en equip i l’educació en hàbits saludables. 

 

Fuenlabrada, 12 de desembre de 2019. Fernando Torres, ex-jugador de 

l’Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola; Pati Roura, directora de la 

Fundació Cruyff; Xavier Bertolín, director de l’Àrea d’Acció Comercial i 

Educativa de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Javier Ayala, alcalde de 

Fuenlabrada, i José Manuel González Guillorme, director del CEIP Francisco 

de Quevedo, han inaugurat el Cruyff Court Fernando Torres, un projecte que 

aposta per l’esport como com a via d’inclusió i cohesió social a Fuenlabrada. 

 

El Cruyff Court Fernando Torres, situat dins del CEIP Francisco de Quevedo, 

l’escola que va veure créixer a Fernando Torres, es converteix en el primer que 

la Fundació Cruyff, en col·laboració amb ”la Caixa”, inaugura a la Comunitat de 

Madrid. 

 

Aquesta iniciativa de la Fundació Cruyff és fruit de l’aliança amb ”la Caixa” i la 

Fundació Barça per a la construcció, manteniment i dinamització d’un total de 

13 Cruyff Courts, prioritzant zones desfavorides per fomentar la inclusió social 

d’infants i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l’esport. 

 



 
 
 
 

 

  

 

 Nota de premsa 

 

El de Fuenlabrada és el quart dels 13 Cruyff Courts que està previst inaugurar 

en diferents províncies d’Espanya gràcies al treball conjunt entre la Fundació 

Cruyff y ”la Caixa”. L’any 2016 es va inaugurar el primer dels camps a Palència, 

amb Eusebio Sacristán, ex-jugador del FC Barcelona i membre del Dream 

Team entrenat por Johan Cruyff. A aquest s’hi va sumar, al 2017, el Cruyff Court 

Joaquín Sánchez, capità del Real Betis Balompié, a Puerto de Santa María. 

Posteriorment, al 2018, es va estrenar el Cruyff Court Juan Carlos, també ex-

jugador del FC Barcelona i membre del Dream Team, a León. 

 

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure que tenen com a objectiu 

fomentar l’esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en 

equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i 

l’obesitat infantil. A banda de construir-los, l’acord també inclou el manteniment 

i la dinamització de les instal·lacions.  

 

El Cruyff Court és una versió nova del camp de futbol tradicional de la majoria 

de barris. La finalitat és recuperar la funció que tenien els antics camps de futbol 

com a punt de trobada per a nens i nenes de la zona que comparteixen 

moments de convivència i diversió, però també un espai d’aprenentatge de 

valors i actituds positives. 

 

Implicació local 

 

Tenint en compte la seva funció social, els Cruyff Courts busquen generar 

sinèrgies entre els agents socials de la comunitat, ja siguin administracions, 

clubs esportius, empreses o comerços locals. En el cas de Fuenlabrada, el 

Cruyff Court compta amb la implicació de l’Ajuntament, propietari del terreny, i 

del CEIP Francisco de Quevedo, que col·laborarà a les activitats mensuals. 

 

Cal destacar que la ciutat de Fuenlabrada va ser designada com a 'Ciutat 

Europea de l’Esport 2019', un reconeixement de l’Associació de Capitals i 

Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe) que inclou a aquesta localitat dins 

d’una xarxa de 20 ciutats europees que promocionen i fomenten l’esport. Durant 

les últimes setmanes, Fuenlabrada ha estat escollida con la tercera d’aquestes 

ciutats europees de l’esport i la primera d’Espanya. 

 

Amb motiu de la inauguració del Cruyff Court Fernando Torres s’ha disputat un 

partit entre dos equips mixtos d’alumnes de 6º de primària del CEIP Francisco 

de Quevedo de Fuenlabrada i el col·legi danès Lillebaeltskolen de Middelfart. 



 
 
 
 

 

  

 

 Nota de premsa 

 

Ambdós centres, que col·laboren mitjançant el projecte Erasmus+, disposen 

d’un Cruyff Court a les seves instal·lacions. 

 

Cruyff Courts 6vs6 i Community Program 

 

Aquesta iniciativa també impulsa dos projectes específics en aquests camps de 

futbol: els Cruyff Courts 6vs6, campionats per a nois i noies de 10 a 12 anys en 

què participen tots els Cruyff Courts, i el Community Program, amb l’objectiu 

que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig.  

 

Més informació:  

 

Comunicació Fundació Cruyff: 

Albert Sala: 616 68 08 89 / a.sala@fundacioncruyff.org 

 

Comunicació Fundació ”la Caixa” 

Paula Baldrich: 690 38 65 36 / pbaldrich@fundaciolacaixa.org 

 

Comunicació Ajuntament de Fuenlabrada: 

Javier Sánchez: 690 675 714 / j.sanchez@ayto-fuenlabrada.es 
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