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Nota de premsa 

 
 
CaixaForum Madrid presenta un recorregut per la situació de la infància arreu 
del món, i dels seus drets, a través de les fotografies d’Isabel Muñoz 
 

Infància 
Fotografies d’Isabel Muñoz 

  
El 1989 es va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que defineix 
els drets humans bàsics que tenen els nens i nenes a tot el món. Aquest 
tractat, que és el que ha estat ratificat per un nombre més alt d’estats i que és 
jurídicament vinculant, ara ha fet 20 anys, i l’UNICEF i l’Obra Social ”la Caixa” 
ho celebren amb una exposició que, amb la col·laboració del Ministeri d’Afers 
Estrangers i Cooperació, retrata la infantesa al món. Per això, la fotògrafa 
Isabel Muñoz, Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts 2009, Premi PhotoEspaña 
2009 i World Press Photo 2000 i 2005, ha viatjat a 20 països d’Europa, l’Àfrica, 
Àsia i Amèrica, captant amb la seva càmera les realitats vitals de les noves 
generacions. 
 
 

Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz es pot visitar a CaixaForum Madrid del 
16 de setembre de 2010 al 15 de gener de 2011. 

 
 
Madrid, 16 de setembre de 2010. L’UNICEF i l’Obra Social ”la Caixa” presenten a 
CaixaForum Madrid una exposició de retrats de la infantesa al món, commemorant el 
20è aniversari de la Convenció de Drets de l’Infant, amb la col·laboració del Ministeri 
d’Afers Estrangers i Cooperació. Inauguren la mostra a CaixaForum Madrid S.A.R. la 
Infanta Cristina, directora de l'Àrea Internacional de la Fundació "la Caixa"; Consuelo 
Crespo, presidenta d'UNICEF Espanya; Lluís Reverter, secretari general de la Fundació 
"la Caixa"; Isabel Muñoz, fotògrafa i autora de l'exposició, i Manuel Blanco, comisari i 
dissenyador de la mostra, entre d'altres autoritats. 
 

 
Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz vol conscienciar, a través de 68 imatges, 
audiovisuals i textos, sobre les realitats i els drets dels nens i nenes a tot el món. Es 
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tracta de retrats recollits a 20 països d’Europa, l’Àfrica, Àsia i Amèrica, que, a partir de 
casos particulars, ofereixen una panoràmica global de la seva situació actual. 
 
Convenció sobre els Drets de l’Infant 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el primer instrument internacional 
jurídicament vinculant que incorpora tota la gamma de drets humans: civils, 
culturals, econòmics, polítics i socials. El 1989 els dirigents mundials van aprovar a les 
Nacions Unides una convenció destinada exclusivament als infants, amb el 
convenciment que els menors de 18 anys necessiten unes atencions i una protecció 
diferents de les dels adults. Els dirigents mundials volien, a més, assegurar un 
document que reconegués que els nens i nenes tenen també drets humans. 

La Convenció defineix els drets humans bàsics dels nens i nenes: el dret a la 
supervivència i al desenvolupament ple, a la protecció contra abusos, maltractaments i 
explotació, i a la plena participació en la vida familiar, cultural i social. Els quatre 
principis fonamentals de la Convenció són la no discriminació; la dedicació a l’interès 
superior del nen; el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i el respecte 
pels punts de vista de l’infant. 

La infància en el món 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant continua sent un document insuficientment 
conegut, i els drets que recull encara estan molt lluny de convertir-se en realitat 
en molts racons del planeta. El seu 20è aniversari serveix per recordar que els drets 
de la infantesa estan ratificats però no garantits plenament, i per reflectir que s’han 
aconseguit grans avenços, però encara queda molt per fer. 

Cada dia, es continuen incomplint drets de milions de nens i nenes al món, i, com recull 
l’informe anual de l’UNICEF, Estat mundial de la infància, són molts els reptes que 
queden avui dia i que es reflecteixen en aquestes xifres: 

- Gairebé 24.000 menors de cinc anys es moren al dia per causes que, la majoria, 
es podrien evitar.  

- Es calcula que 150 milions d’infants de 5 a 14 anys són víctimes del treball 
infantil. 

- Només la meitat dels adolescents del món en desenvolupament van a l’escola 
secundària. 

- Més de 50 milions de nens i nenes no els inscriuen quan neixen, cosa que els 
condemna a ser invisibles per al món. 

- Més de 1.000 milions d’infants viuen en països o territoris afectats per conflictes 
armats. 

- Més de 4 de cada 5 infants del món viuen en països on la bretxa entre rics i pobres 
és cada vegada més gran, la qual cosa demostra que assolir els drets de la 
infància és, en gran part, una qüestió d’equitat i justícia social. 
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Exposició de gran format 
 
Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz consta de 37 mòduls d’1,80 metres d’alçària, amb 
fotografies a tots dos costats i text als laterals, que es distribueixen pel vestíbul i les 
terrasses de CaixaForum Madrid, guiant el visitant fins a la sala de l’exposició. La sala 
és recoberta de miralls i acull també els textos i els audiovisuals que contextualitzen i 
complementen la mostra. 
 
Isabel Muñoz 
 
La fotògrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) és considerada una de les fotògrafes 
espanyoles més bones i més compromeses.  
 
Muñoz utilitza el retrat com a mitjà per apropar-se a diferents cultures i denunciar 
situacions injustes. Entre els seus treballs més coneguts destaquen les sèries sobre 
les maras de Guatemala, l’esclavitud, la tribu dels surma d’Etiòpia i el Sudan o els 
efectes del terratrèmol a Bam. 
 
La fotògrafa ha estat guardonada recentment amb la Medalla d’Or al Mèrit en Belles 
Arts. També ha guanyat el Premi Bartolomé Ros (2009) a la millor trajectòria 
professional espanyola en fotografia, PhotoEspaña (2009) i el World Press Photo en 
dues ocasions (2005 i 2000 World). Isabel Muñoz va obtenir a més la Medalla d’Or a la 
Biennal d’Alexandria (1999). 
 
Manuel Blanco 
 

Manuel Blanco, arquitecte, comissari i dissenyador d'aquesta exposició és catedràtic de 

l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid. Des del 

seu estudi a Madrid ha comissariat i dissenyat nombroses exposicions concebudes 

com a instal·lacions. 

 

Implicat en el projecte des del primer moment tradueix el seu contingut de 

conscienciació social sobre els drets del nen concebent una exposició en la qual les 

fotografies d'Isabel Muñoz cobren vida i els seus protagonistes, dempeus a escala real, 

es barregen amb el públic establint vincles amb ell, tot explicant les seves històries i els 

drets que els protegeixen.  
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L’Obra Social ”la Caixa”, amb la infància desafavorida 
 
L’Obra Social ”la Caixa” dedica en els seus programes una atenció especial a la 
infantesa, sobretot promovent la vacunació infantil, la salut i l’educació, i combatent la 
malnutrició dels infants més vulnerables. 
 
En aquesta línia, el Programa de Cooperació Internacional ha participat des del 1997 
en un total de 434 projectes de 62 països, amb una aportació de més de 56 milions 
d’euros. En destaquen el projecte d’Acció Humanitària, enfocat a eradicar la malnutrició 
infantil, i la iniciativa per a la Vacunació infantil, que contribueix a millorar la salut de les 
poblacions necessitades a les zones més vulnerables del planeta i en plena sintonia 
amb els objectius del nou Institut ISGLOBAL. 
 
Es calcula que una quarta part dels infants menors de cinc anys moren a causa de 
malalties que es podrien haver evitat amb vacunes noves o que ja estan actualment 
disponibles. En aquest sentit, ”la Caixa” és la primera sòcia privada europea de l’Aliança 
GAVI, que ja ha reduït en 5,4 milions el nombre de morts infantils a Àsia, l’Àfrica i 
l’Amèrica Llatina entre 2000 i 2008. Entre 2008 i 2009, més de 800.000 infants van ser 
immunitzats amb la vacuna pentavalent (diftèria, tètanus, tosferina, pneumònia-
meningitis i hepatitis B). 
 
D’altra banda, el Programa de Cooperació Internacional col·labora estretament des de 
l’any 2000 amb l’UNICEF en projectes d’educació i salut, a Togo, Burundi, el Sudan, 
Myanmar, l’Afganistan, El Salvador, Somàlia o Haití, amb l’objectiu que tots els nens i 
nenes del món tinguin garantits els seus drets i contribuir d’aquesta manera a la millora 
de les condicions de vida dels més petits i les seves famílies. En total, en els últims 10 
anys, la Fundació "la Caixa" ha col·laborat amb UNICEF en 9 projectes, amb una 
contribució de més de 2 milions d’euros. 
 
 
En aquest mateix àmbit d’actuació, però dins de les fronteres espanyoles, el programa 
CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa” té com objectiu pal·liar la situació precària 
de famílies amb menors en risc d’exclusió social, promovent un fons d’ajuts perquè els 
menors que viuen en situació de pobresa i les seves famílies puguin superar la situació 
de dificultat en què viuen i optar a un futur més esperançador. Fins avui, la iniciativa ha 
atès 158.000 nenes i nens, i un total de més de 91.000 famílies, amb una inversió de 
gairebé 131,2 milions d’euros. 
 
   
L’UNICEF 

El Fons de Nacions Unides per a la Infantesa, UNICEF, va ser creat el 1946, durant la 
postguerra de la Segona Guerra Mundial. Actualment, treballa en més de 150 països i 
territoris en desenvolupament, per aconseguir millorar les condicions de vida dels infants 
i que tots tinguin oportunitats de desenvolupament. 
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Els programes de l’UNICEF es basen en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
L’UNICEF, que és el proveïdor més important de vacunes als països en 
desenvolupament, dóna suport a la salut i la nutrició de la infantesa, el proveïment 
d’aigua i el sanejament adequats, l’educació bàsica de qualitat per a tots els nens i 
nenes, i la protecció dels infants contra la violència, l’explotació i la sida. 

 
El Fons de Nacions Unides per a la Infància és Premi Nobel de la Pau (1965) i Premi 
Príncep d’Astúries de la Concòrdia (2006). 

 
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) 
 
L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), 
entitat adscrita al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria 
d'Estat de Cooperació, és l'òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació 
internacional per al desenvolupament. El seu objecte és el foment, la gestió i l'execució 
de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament dirigides 
a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible en 
els països en desenvolupament 
 
L'AECID treballa perquè els drets de la infància siguin iguals a tot el món, animant als 
governs dels països socis a protegir mitjançant una legislació eficaç, promovent la 
participació de nenes i nens en una ciutadania activa i millorant els seus drets bàsics 
com l'accés a l'educació, la salut i la igualtat. 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García: 91 330 73 17/ 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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ELS MITJANS PODEN REPRODUIR AQUESTES FOTOGRAFIES I LES INFORMACIONS 

REFERIDES A AQUESTA EXPOSICIÓ 
 

ÉS OBLIGATORI INCLOURE EL COPYRIGHT CORRESPONENT CADA VEGADA QUE 
S’UTILITZA ALGUNA D’AQUESTES IMATGES 

 
 SI VOLEU REBRE LES FOTOS EN ALTA RESOLUCIÓ, ENVIEU UN MAIL A:  

jagarcia@fundacionlacaixa.es / mteixido@fundaciolacaixa.es 
 

 
 

 
FOTO ID: ÀSIA 
COPYRIGHT: © Isabel Muñoz 
Luis, Salvador, Armando i JM amaguen la cara i 
els seus noms de veritat, per preservar la seva 
identitat. Posen al capvespre a Puerto Galera, 
Filipines, un paradís natural en què aquests nens 
poden tornar a jugar i a ser nens, després d’haver 
estat rescatats de situacions d’explotació sexual. 
 

 
 
FOTO ID: AMÈRICA 
COPYRIGHT: © Isabel Muñoz 
 
Sebastián Alonso, un noi de 13 anys que viu enmig de 
la pobresa i la inestabilitat a Colòmbia, però que rep un 
gran suport de la seva comunitat. 
 
 
FOTO ID: ÀFRICA 
COPYRIGHT: © Isabel Muñoz  
 

Mariama Sanda té 14 anys i vuit germans i germanes. 
Treballa d’assistenta domèstica deu hores al dia a 
Niamey, Níger. 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO ID: EUROPA 
COPYRIGHT: © David López Espada 
 
Isabel Muñoz a Nemrut, Turquia, fotografiant infants 
kurds. Nens i nenes de 20 països han participat en 
aquest projecte, amb motiu del 20è aniversari de la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
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INFÀNCIA. Fotografies d’Isabel Muñoz 
Del 16 de setembre al 15 de gener de 2011 
  
CaixaForum Madrid 
Baseu del Bretó, 36 
28014 Madrid 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 
Inauguració: Dimarts 16 de setembre, a les 12:30h 
 
Activitats entorn de l’exposició: 
 
• Per a públic escolar: 
- Tallers educatius 
 
• Per a públic familiar: 
- Visita autoguiada 
- Cicle de cinema  
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel.: 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
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ACTIVITATS A L'ENTORN DE L'EXPOSICIÓ 

 

 

Cicle de cinema familiar 

 

Quatre pel·lícules d'animació sobre nens i nenes de tot el món, per veure 

en família. 

Edat recomanada: a partir de 3 anys. 

Del 3 al 8 de gener de 2011. 

 

Dimarts, 3 de gener 17.30 h  

Kirukú i les bèsties salvatges Michel 

Ocelot i Bénedicte Galup  

Animació, França, 2005, 75 min 

 

Dimarts, 4 de gener 17.30 h  

El meu veí Totoro  

Hayao Miyazaki  

Animació, Japó, 1988, 100 min 

 

Divendres, 7 de gener 17.30 h  

Azur i Asmar  

Michel Ocelot 

Animació, França, 2006, 85 min 

 

Dissabte, 8 de gener 17.30 h  

La profecia de les granotes 

Jacques-Rémy Girerd  

Animació, França, 2003, 90 min 

 

 

Tallers escolars 

 

Del 18 d'octubre al 4 de novembre 

 

Taller Infància  
De dilluns a divendres a les 10.00 h i 11.30 h 

El taller "Infància" busca ser el punt de trobada entre els nens del món 
representats en l'exposició i els participants, amb l'objectiu de mostrar tot allò 
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que uneix a tots els nens i nenes del món: els drets de la infantesa. 
 
Nivells: Cicle Mitjà i Superior de Primària ESO i FPGM 

Aforament: màxim 30 nens/grup  
Preu: 18 € / grup  

Inscripció: www.laCaixa.es/ObraSocial  o a través de: 

reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es  
 

 
Activitat autoguiada  

Del 16 de setembre al 15 de gener de 2011 

De dilluns a Diumenge, de 10 h a 20 h  

Amb l'objectiu de conèixer  els drets de la infantesa, en aquesta activitat ens 

aproparem a la realitat dels nens i a nenes de tot el món. 

Activitat autònoma i gratuïta. 
 


