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FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF
La missió de la Fundació Cruyff és promoure la pràctica esportiva i l’activitat física en nens i joves.
A dia d’avui la Fundació Cruyff ajuda a millorar la qualitat de vida de més de 300.000 nens i joves
de tot el món a través de tres projectes: el Pati14, els Cruyff Courts i projectes per a nens amb
discapacitat.
Mitjançant l’esport i el joc, els nens i joves aprenen a relacionar-se, milloren la seva capacitat
cognitiva i són més actius durant tota la seva vida. En col·laboració amb els nostres socis,
aconseguim que els nens facin exercici en més de dos-centes cinquanta escoles de primària amb
un Pati14 i a través de projectes esportius per a nens i joves amb discapacitat. És a dir, més de
cent mil nens i joves fan exercici setmanalment.

CRUYFF COURTS
Un Cruyff Court és una versió moderna del camps de futbol de tota la vida. És un lloc segur on
els nens juguen lliurement i els motiva a fer exercici. Però és molt més que un camp de futbol,
és una plataforma per que els nens aprenguin, per exemple, a respectar-se i on la responsabilitat
i la integració adquireixen forma jugant. Aprenen la importància de la solidaritat, fan amics,
descobreixen els seus talents i experimenten el significat de guanyar i perdre. Les experiències
que viuen els nens aquí contribueixen positivament al seu desenvolupament general. La
Fundació Cruyff ja ha construït més de dos-cents Cruyff a tot el món. En el marc de la visió de la
fundació de que no es pot excloure ningú, també es construeixen Special Cruyff Courts
dissenyats segons els requeriments dels nens i nenes amb diferents discapacitats, per a que
també puguin jugar lliurement.
Els Cruyff Courts també tenen una funció social: reuneixen als nens i joves mitjançant les
activitats que s’organitzen en el Cruyff Court. Això s’assoleix per exemple amb el projecte Herois
dels Cruyff Courts.

HEROIS DELS CRUYFF COURTS
Mitjançant Herois dels Cruyff Courts, la Fundació Cruyff ofereix als joves l’oportunitat de ser els
herois de la seva pròpia història.
L’objectiu del programa Herois dels Cruyff Courts és que els nois siguin un exemple a seguir dins
del seu barri i aconseguir una implicació consolidada amb el barri i amb el Cruyff Court. No
neixen essent herois sinó que ens en fem. El programa apunta a que els joves aprenguin a

organitzar esdeveniments esportius de forma autònoma. Mitjançant l’organització
d’esdeveniments, els joves tenen l’oportunitat de descobrir i desenvolupar els seus talents i se’ls
repte a que facin coses noves per a ells. Gràcies a que els joves aprenen durant aquestes
reunions les diferents facetes de l’organització, coneixen les seves qualitats, la seva autoestima
creix i poden desenvolupar directament les seves ambicions personals. Els joves que finalitzen
al curs exitosament reben un certificat i participen regularment en l’organització d’activitats del
barri.
Ja hi han més de mil joves que han seguit cursos impartits per cent cinquanta coaches certificats.
La formació dels coaches de la Fundació Cruyff és a càrrec del Johan Cruyff Institute. En
col·laboració amb els coaches, s’organitzen més de dos-cents esdeveniments l’any, incloent els
tornejos locals Cruyff Courts 6 vs 6.

CRUYFF COURTS 6vs6
El campionat “Cruyff Courts 6vs6” és un torneig escolar on participen nens i nenes de l’últim any
de primària, de 10 a 12 anys. És el mateix campionat a tots els Cruyff Courts d’Espanya i tenen
com a objectiu aconseguir la integració i la solidaritat dels nens i de les seves comunitats a través
del futbol. El campionat està estructurat en fases locals, semifinals i la final nacional. En algunes
ocasions també celebrem el torneig Cruyff Courts 6vs internacional que connecta Cruyff Courts
de tot el món.
Durant el torneig Cruyff Courts 6vs6, el lema “Respecta als altres” (que és una de les 14 regles
d’en Johan Cruyff) juga un paper molt important. Amb la finalitat de que tots els participants
demostrin que juguen amb respecte, firmaran la bandera del “Respecte” i es donaran la mà.
També a cada torneig s’entrega el premi al respecte a l’equip de nois i noies que demostrin joc
net. Una condició addicional del Cruyff Courts 6vs6 és que el torneig s’ha d’organitzar tant per a
nois com per a noies.
També és obligatori que els jugadors siguin companys de classe a l’escola i no companys d’un
club de futbol, ja que es tracta d’un torneig escolar.
A demés, cada ciutat contarà amb un pressupost de 300€ addicional per a cada fase, coberts per
l’organització.

EQUIPS Y ESQUEMES DE LES FASES REGIONALS “6VS6” 2019
Les ciutats que resultin guanyadores de la fase regional, jugaran la FINAL ESPANYOLA del torneig
Cruyff Courts 6vs6 que la fundació organitza. En aquest cas l’organització cobreix els costos dels
desplaçaments i dels menjars.

