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Comença la segona edició del programa “Tennis amb Valors” 
 

 La Fundació Tennis Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona impulsen la segona edició de “Tennis 

amb valors”, on participaran 42 infants i joves dels barris de la Barceloneta i Torre Baró 

 

 El programa “Tennis amb valors” fa possible que infants i joves atesos per Càritas Barcelona puguin 

gaudir d’una sessió setmanal de tennis solidari en pistes municipals dels seus barris 

 

 “Els infants i joves són un dels col·lectius que més han patit les conseqüències socials i econòmiques 

de la pandèmia. Cal posar-hi una atenció especial”, ha apuntat el director de Càritas Diocesana de 

Barcelona, Salvador Busquets 

 

Barcelona, 29 de setembre de 2021 – Aquesta tarda, el pati de l’INS Pablo Ruiz Picasso de Torre Baró 

ha estat l’escenari escollit per donar el tret de sortida a la segona edició del programa “Tennis amb Valors”. 
En presència del director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i de Jordi Cambra, 

president de la Fundació Tennis Barcelona, les dues entitats han posat en relleu la importància de 

col·laborar en favor dels infants més vulnerables de la ciutat de Barcelona. 

 

El programa “Tennis amb valors” de la Fundació Tennis Barcelona fa possible que infants i joves atesos 

per Càritas Barcelona puguin gaudir d’una sessió setmanal de tennis solidari en pistes 

municipals dels seus barris, així com d’un berenar saludable. Totes les activitats són de caràcter 

gratuït, i tant el cost del material com dels monitors aniran a càrrec del Tennis Barcelona. Salvador Busquets, 

director de Càritas Diocesana de Barcelona ha volgut iniciar la seva intervenció agraint la col·laboració 

constant del Tennis Barcelona. “El Tennis Barcelona col·labora amb Càritas des de l’any 2009 

organitzant cursos, estades esportives per a grans i petits, extraescolars, colònies d’estiu o 

fent recaptes d’aliments”, ha indicat el director de Càritas.  

 

Des de l’any passat, el Tennis Barcelona va fer un pas més, i va decidir implicar-se en l’organització del 

programa de tennis per als infants dels centres oberts de Càritas. En la primera edició del programa (curs 

2020-2021), hi van participar 10 infants del Centre Obert que Càritas té situat a la Barceloneta. Per aquesta 

segona edició, s’ha decidit ampliar el nombre d’infants i joves participants, obrint el programa a Torre Baró. 

En total, hi participaran 42 infants i joves de Barcelona. 

 

“Durant el 2020, Càritas Barcelona va atendre a més de 10.000 infants i joves, un 41% del total 

de persones ateses a la diòcesi de Barcelona. Aquest és un dels col·lectius que més ha patit 

les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, i creiem que cal posar-hi una atenció 

especial”, ha indicat el director de Càritas. Busquets ha exposat que el 25% de les llars amb menors ateses 

per Càritas van veure com els fills/es tenien més dificultats per acabar el curs a causa de la pandèmia. Això 

posa en relleu la importància de les activitats extraescolars, per a què infants i joves puguin desenvolupar 

diferents capacitats físiques, intel·lectuals i emocionals, i que això els ajudi a superar els elements que 

obstaculitzen la igualtat d’oportunitats real. 

 

Per la seva banda, el president de la Fundació Tennis Barcelona, Jordi Cambra, ha volgut agrair la feina de 

Càritas, destacant els beneficis de la pràctica de l’esport en la salut i sobretot pel seu paper 

integrador. “Amb el programa “Tennis amb valors” volem apropar els valors d’aquest esport: el respecte, 
el compromís, la constància i el treball en equip. A més, fem l’activitat als barris on viuen aquests infants i 

joves, cosa que els permet apropar-se a un esport que, molt probablement, no estaria al seu 

abast”, ha indicat el president. Finalment, no ha volgut cloure la seva intervenció sense fer un agraïment 

explícit a la col·laboració i patrocini d’Endesa, l’aportació de productes de Cacaolat i la contribució de 
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l’empresa d’assegurances Ferrer&Ojeda, que facilita i cobreix tota la despesa dels equipaments tècnics que 

es necessiten per a dur a terme l’activitat. “Sense el recolzament de tots ells, el programa “Tennis amb 

Valors” no hauria estat possible”, ha conclòs. 
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