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Nota de premsa 

 
 

 L’Obra Social ”la Caixa” es converteix en 
benefactor del Museu del Prado 

 

 
• A través de l’Obra Social, ”la Caixa” fa un pas més en el compromís de 

col·laboració amb el Museu del Prado i es converteix en benefactor de 
la pinacoteca.  

 
• Fruit de l’acord, l’Obra Social ”la Caixa” aportarà al museu 2,5 milions 

d’euros durant els quatre anys vinents i finançarà l’organització i 
producció de quatre exposicions, compostes per fons del Museu del 
Prado, que s’exhibiran tant en els centres CaixaForum com en altres 
sales del territori espanyol en el marc del programa d’exposicions 
itinerants de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 
• La primera exposició, “Goya, llums i ombres”, es podrà visitar a 

CaixaForum Barcelona del 15 de març al 24 de juny de 2012 i Manuela 
Mena i José Manuel Matilla, conservadors del Museu del Prado, en 
seran els comissaris. Entre 2013 i 2015 es coproduiran tres 
exposicions més de contingut transversal.    

 
Madrid, 20 de juliol de 2011. El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé; el president del Real Patronat del Museu del Prado, 

Plácido Arango, i el director del Museu del Prado, Miguel Zugaza, han signat 

aquesta tarda un acord de col·laboració pel qual l’Obra Social ”la Caixa” es 

converteix en benefactor del Museu del Prado.  

 

”la Caixa” i el Museu del Prado renoven, d’aquesta manera, el compromís de 

col·laboració, que es va iniciar el juliol de 2009 amb la posada en marxa del 

programa educatiu ”la Caixa” - Museu del Prado. L’art d’educar. D’aquesta 

manera, ”la Caixa”, a través de l’Obra Social, passa a formar part del selecte 

grup d’institucions “benefactores” del museu, ja que es compromet a fer-hi una 

aportació de 2,5 milions d’euros distribuïda al llarg dels quatre anys vinents, 

amb l’objectiu de fomentar un coneixement més gran de les col·leccions 

artístiques de la pinacoteca a Espanya.  
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A més, en virtut de l’acord, l’Obra Social ”la Caixa” es compromet a participar 

en l’organització i producció d’exposicions, concebudes a partir dels fons del 

Museu del Prado, que es podran visitar tant en els diversos centres 

CaixaForum com en altres sales del territori espanyol en el marc del programa 

d’exposicions itinerants de l’entitat.  

 

El punt de partida serà l’exposició Goya, llums i ombres, una gran retrospectiva 

del creador aragonès que es podrà visita a CaixaForum Barcelona del 15 de 

març al 24 de juny de 2012. La mostra estarà comissariada per Manuela Mena i 

José Manuel Matilla, Cap de Conservació de Goya i Pintura del segle XVIII i 

Cap del Departament de Dibuixos i Estampes del Museu, respectivament. 

Formades per quasi un centenar d’obres –amb exemples tan destacats com La 

maja vestida, El parasol, Vol de bruixes, Encara aprenc- l’exposició acostarà 

per primera vegada als ciutadans i visitants de Catalunya una nombrosa i 

important selecció de la col·lecció del mestre que atresora el Prado, 

considerada la més important del món. Durant la seva estada a Barcelona, 

l’exposició sobre Goya conviurà amb la primera gran retrospectiva a Espanya 

sobre el mestre de la pintura romàntica francesa Eugène Delacroix, amb fons 

procedents del Museu del Louvre. 

 

De la mateixa manera, l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Prado 

coproduiran tres projectes expositius de contingut per definir a raó d’un per any 

durant els exercicis 2013, 2014 i 2015. Cada un d’aquests projectes es 

presentarà en un mínim de tres seus prèviament consensuades per les dues 

institucions.  

 

Aquest acord ratifica l’excel·lent relació entre les dues entitats, que es va iniciar 

el juliol de 2009 amb la signatura d’un acord per al desenvolupament i 

l’execució conjunta del programa ”la Caixa” - Museu del Prado. L’art d’educar, 

un ambiciós programa educatiu destinat al públic escolar i familiar en el qual ja 

han participat més de 100.000 persones i que ha servit de base per animar les 

dues institucions a ampliar el compromís i a estendre també geogràficament 

l’acció divulgativa i educativa del Prado amb la signatura d’aquest nou 

contracte.  

 
Per a més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 79 1296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Àrea de Comunicació del Museu Nacional del Prado 
Servei de Relacions amb els Mitjans 
913 30 28 60 / 23 73 / 29 41 / area.comunicacion@museodelprado.es 
Pàgina web: www.museodelprado.es 


