
  

  Nota de premsa 

 

 

”la Caixa” és patró del museu bilbaí des de l’any 1999 
 

L’Obra Social ”la Caixa” col·laborarà 
amb el Museu Guggenheim Bilbao en el 

foment i la difusió de la cultura 
 

 

• El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, i el president del Comitè Executiu de la Fundació 

del Museu Guggenheim Bilbao, José Luis Bilbao, han signat 

aquest matí un conveni de col·laboració entre les dues 

institucions. 

 

• L’acord permetrà enfortir la relació ja existent entre totes 

dues institucions i preveu una aportació per part de l’Obra 

Social ”la Caixa” de 350.000 euros, durant el nou període de 

col·laboració establert en quatre anys.  

 

 

 

Bilbao, 30 de març de 2011. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i el president del Comitè Executiu de la Fundació del Museu 

Guggenheim Bilbao, José Luis Bilbao Eguren, han signat aquest matí un acord 

de col·laboració entre totes dues institucions. També han assistit a l’acte Juan 

Ignacio Vidarte, director general del Museu Guggenheim Bilbao, i Juan José 

Muguruza, director executiu territorial de ”la Caixa” a la zona Nord. 

 

En el marc de la seva política de col·laboració amb les grans institucions 

culturals espanyoles per al foment i la difusió del coneixement, l’Obra Social ”la 

Caixa” col·labora amb la Fundació del Museu Guggenheim Bilbao des de l’any 

1999, quan va entrar a formar part del Programa de Membres Corporatius en 

qualitat de patró. 

 

Amb el nou acord, les dues institucions estrenyen la col·laboració que ja tenen, 

que es concreta en l’aportació per part de l’Obra Social ”la Caixa” de més de 



350.000 euros. També s’estableix que l’entitat formarà part del Patronat de la 

Fundació del Museu Guggenheim Bilbao.  

 

 

”la Caixa”, amb els grans museus del món 

 

La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació del Museu 

Guggenheim Bilbao és fruit de la voluntat de totes dues institucions de 

col·laborar per impulsar la promoció del coneixement. 

 

Aquest acord s’emmarca en una nova línia d’actuació impulsada per l’Obra 

Social ”la Caixa” per promoure aliances estratègiques amb els grans centres 

museístics del món, a fi d’intensificar-ne l’acció cultural i fomentar sinergies 

entre diferents institucions de primer ordre internacional. Entre altres museus, 

l’entitat ja col·labora amb institucions com el Museu del Louvre per organitzar 

exposicions conjuntament; amb el Museu del Prado, on es du a terme un 

programa educatiu per al públic escolar i familiar, o amb el Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA) per gestionar coordinadament les 

col·leccions d’art contemporani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per obtenir-ne més informació: 

 

Museu Guggenheim Bilbao 

Idoia Arrate – 94 435 90 08 - iarrate@guggenheim-bilbao.es 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Izaskun Azcona – 94 435 62 48 – izaskun.azcona@lacaixa.es  

Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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