
 
 
                                                                    
                                                                    
 
  
 

 

 Nota de premsa 

 

 

Comunicació de la Fundació Cruyff: 
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Inauguració del Cruyff Court Jordi Alba 

 

La Fundació Cruyff, la Fundació ”la Caixa” i 
la Fundació Barça inauguren el Cruyff Court  

Jordi Alba a l’Hospitalet de Llobregat 
 

 

 El Jordi Alba és l’onzè dels quinze Cruyff Courts que la Fundació 

Cruyff inaugura a Catalunya, arran de la col·laboració amb la 

Fundació ”la Caixa” i la Fundació Barça per promoure l’esport com a 

via d’inclusió i cohesió social, i en aquest cas, té també el suport de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 Gràcies a l’acord entre la Fundació Cruyff, la Fundació ”la Caixa” i la 

Fundació Barça, es preveu la construcció, el manteniment i la 

dinamització d’un total de 15 Cruyff Courts a tot Catalunya, projecte 

en què es dona prioritat a zones desafavorides. 

 

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

l’esport entre infants i joves amb l’objectiu d’inculcar, a través de les 

activitats esportives, valors com ara 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.  

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 19 de març de 2021. El jugador del FC 

Barcelona, Jordi Alba; la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura; el 

director corporatiu d’Educació i Màrqueting de la Fundació ”la Caixa”, Xavier 

Bertolín; el president del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Joan Laporta, 

i l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, han inaugurat avui el 

Cruyff Court Jordi Alba amb la intenció de promoure l’esport entre els infants 

i joves de la localitat. 
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Aquesta iniciativa de la Fundació Cruyff és fruit de l’aliança amb la Fundació 

”la Caixa” i la Fundació Barça per a la construcció, el manteniment i la 

dinamització d’un total de 15 Cruyff Courts a tot Catalunya, projecte en el 

qual es dona prioritat a zones desfavorides per fomentar la inclusió social 

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

En el cas del Cruyff Court Jordi Alba, hi col·labora també l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat. 

 

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

propòsit fomentar l’esport i inculcar valors com ara la responsabilitat, la 

integració, el joc en equip i la superació personal, i també aconseguir prevenir 

el sedentarisme i l’obesitat infantil. 

 

La instal·lació d’aquest Cruyff Court s’emmarca dins les actuacions que duu a 

terme l’Ajuntament de l’Hospitalet a través del Pla integral de regeneració 

urbana de les Planes-Blocs Florida, amb el qual es vol és garantir la millora 

de la qualitat de vida i la convivència del veïnat del barri mitjançant l’impuls de 

la integració, l’equitat i la cohesió social.  

 

El Cruyff Court Jordi Alba acollirà, en horari lectiu, l’activitat diària de 

dinamització de l’esport de l’Escola Balaguer i l’Escola Pau Casals, que no 

tenen espais adequats per a la pràctica esportiva. La resta de temps 

funcionarà com a pati obert amb pràctica esportiva lliure, i serà utilitzat per 

l’Esplai La Florida i l’Espai Jove Sidecar, entre d’altres.  

 

El camp inaugurat avui a l’Hospitalet de Llobregat se suma al Cruyff Court 

Manel Estiarte de Manresa, el Cruyff Court Sergi Roberto de Reus, el Cruyff 

Court Ronald Koeman de Sant Vicenç dels Horts, el Cruyff Court Andreu 

Fontàs de Banyoles, el Cruyff Court Ronaldinho de les Roquetes, el Cruyff 

Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, el Cruyff Court Hristo 

Stoichkov de Martorell, el Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès, 

i el Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. L’embrió d’aquest 

projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández de Terrassa, que 

va posar els fonaments de l’acord.  
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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, l’objectiu del 

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