
 

 

 

  

 
Nota de premsa 

 
La iniciativa forma part d’Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra 

Social “la Caixa” que, fins ara, ha facilitat més de 40.000 llocs de treball a 
persones en situació o risc d’exclusió social arreu de l’Estat 

    

Exposició solidària de David Delfín a 
CaixaForum Madrid 

 

• El dissenyador mostra el seu vessant més solidari després d’haver 

treballat durant dos mesos aspectes com ara la imaginació, la 

capacitat creativa i l’esperit crític i responsable amb un grup de joves 

en situació de vulnerabilitat, per tal de millorar la seva autoestima i 

l’autonomia personal.  

 

• La creativitat com a eina d’integració social presenta el procés i el 

resultat del taller de moda i creativitat dut a terme amb un grup 

d’adolescents beneficiaris d’Incorpora, el programa d’integració 

laboral de l’Obra Social “la Caixa”. 

 

• Una original i dinàmica instal·lació audiovisual, que inclou imatges 

dels nois al taller, treballs de referència de David Delfín i peces creades 

pels joves, oferirà al visitant una aproximació de primera mà a aquest 

projecte. 

 

• El taller és resultat de l’acord signat per ACME, “la Caixa” Banca 

Privada i Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu de 

fomentar entre els dissenyadors i els creadors de moda de tot Espanya 

la responsabilitat social corporativa adreçada a recolzar els col·lectius 

més desfavorits o en situació de vulnerabilitat. 

 

• Incorpora s’adreça prioritàriament a persones amb discapacitat, 

aturats de llarga durada, immigrants, joves en risc d’exclusió i víctimes 

de la violència masclista, entre altres col·lectius. Des que es va posar 

en marxa l’any 2006 ha facilitat més de 40.000 llocs de treball arreu 

d’Espanya gràcies al compromís de 17.112 empreses. 

 



Madrid, 17 d’octubre 2011.- La directora general adjunta de la Fundació “la 
Caixa”, Elisa Durán, el delegat general de ”la Caixa” Banca Privada a Madrid, 
Juan Llamas, la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, i el 
dissenyador de moda David Delfín han presentat l’exposició La creativitat  com 

a eina d’integració social, que es podrà visitar del 17 d’octubre al 13 de 
novembre.  
 

La mostra recull el procés i el resultat d’un taller de moda i creativitat que David 
Delfín ha impartit a joves que es troben en situacions personals o socials 
complicades i que formen part d’Incorpora, el programa d’integració laboral de 
l’Obra Social “la Caixa”. 
 
A través dels esbossos, els projectes i els dissenys en què han participat de 
manera activa, l’exposició és un tribut a l’esforç, la superació i el treball en 
equip d’aquest grup d’adolescents, després de la seva primera experiència amb 
el disseny i la conceptualització de l’univers de la moda. 
 
El taller, desenvolupat íntegrament per David Delfín amb els joves de 
l’Asociación Semilla (entitat que pertany al programa Incorpora), sorgeix 
gràcies a l’acord subscrit entre “la Caixa” Banca Privada i l’Asociación de 
Creadores de Moda de España (ACME) i també preveu la col·laboració entre 
ACME i el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” per impulsar 
actuacions de responsabilitat social corporativa. 
 
Un dels objectius del taller, a més de generar noves possibilitats entre els joves 
per mitjà del disseny i la conceptualització d’un projecte relacionat amb la 
moda, era despertar l’esperit creatiu, crític i responsable, incentivar el 
creixement personal i com a grup i aportar noves eines als joves perquè siguin 
capaços de fer noves aportacions a la societat. 
 
El dissenyador, amb l’exposició La creativitat com a eina d’integració social i 
mitjançant una instal·lació audiovisual i una sèrie de maniquins i dissenys, 
proposa un recorregut interessant i suggeridor per les diferents etapes del 
taller, tot combinant imatges i música. En conjunt, es transmet la visió més 
subjectiva de Delfín sobre el projecte que ha desenvolupat amb els joves i que 
va tenir com a punt de partida un joc: cadàver exquisit.  
 

El joc del cadàver exquisit consisteix a unir col·lectivament una sèrie de 
paraules o imatges. Amb aquest punt de partida, el projecte obligava a treballar 
en equip i crear imatges i peces al voltant de la idea d’“inserció”, per despertar 
l’imaginari dels participants amb alegria i motivació. Tal com afirma David 



Delfín, “aquesta mostra és resultat del que realment és important: 
l’experiència”.  
 
En el seu origen, és un joc en què un grup de persones inventa frases, dibuixos 
o collages aportant cadascú la seva creació a la del grup sense saber què han 
fet els altres companys. El resultat sol ser una original composició. Es tracta 
d’una tècnica que ha estat molt utilitzada en el món de l’art, sobretot pel corrent 
surrealista al començament del segle XX.  
 
L’exposició La creativitat com a eina d’integració social de David Delfín posa de 
manifest el compromís de l’Obra Social “la Caixa” a favor de les persones més 
necessitades, i dedica un interès especial a les demandes actuals de la 
societat, com ara el foment de l’ocupació.  
 
Marc Simón, director de l’Àrea d’Integració de l’Obra Social “la Caixa” destaca 
al seu torn “el valor afegit de la creació i de la imaginació en el marc d’Incorpora 
com a eina clau per a la integració laboral de col·lectius amb dificultats. Oferir 
possibilitats de formació en el sector del disseny, a través dels creadors més 
importants, contribueix sens dubte a fomentar l’ocupació a través de 
l’aprenentatge”. 
 
Per mitjà d’una xarxa de 488 tècnics d’inserció laboral, Incorpora, el programa 
d’integració laboral de l’Obra Social “la Caixa” ha facilitat, des que es va posar 
en marxa el 2006, més de 40.000 llocs de treball a persones en risc d’exclusió, 
gràcies al compromís de 17.112 empreses en el conjunt d’Espanya. 
 
Taller de David Delfin 

El taller va començar l’octubre de 2010 amb la presentació a càrrec del 
dissenyador dels seus treballs més destacats (desfilades, esbossos, etc.) i 
d’algunes claus dels seus dissenys. Aleshores, David proposava un repte: 
partint d’una matèria primera bàsica (samarretes blanques i peces que ja no 
serveixen) i d’uns coneixements pràcticament nuls de costura i confecció de 
roba, calia crear una peça nova. 
 
La sorpresa va aparèixer quan David es va adonar que el valor creatiu dels 
dissenys superava totes les expectatives. Les peces produïdes no solament 
representaven l’esforç, la superació i el treball en equip, sinó que eren reflex de 
la realitat que viuen els joves.  
 
El resultat va ser tan sorprenent que tant David com les entitats implicades, 
l’Asociación Semilla, l’Obra Social “la Caixa”, ACME i CaixaForum, no van 



dubtar del valor que tenia i van recolzar el projecte per donar-lo a conèixer a un 
públic més ampli.  
 
Evolució positiva de “la Caixa” Banca Privada 

La complexitat cada vegada més gran de la gestió dels grans patrimonis demana un 

assessorament financer totalment personalitzat, que s’inclou en l’oferta de banca privada de “la 

Caixa”. La consolidació de “la Caixa” Banca Privada ha permès incrementar els recursos 

gestionats i els valors en un 14% els darrers dotze mesos, fins als 36.438 milions d’euros. 

Aquesta evolució es fonamenta en la forta activitat comercial que duen a terme els gestors de 

banca privada (322 aproximadament), recolzats en els centres especialitzats (32 d’integrats a la 

xarxa) i la xarxa d’oficines, i ha permès que l’entitat se situï en la segona posició del rànquing.  

 

Amb aquest volum de patrimoni gestionat, “la Caixa” Banca Privada ha assolit una posició de 

lideratge en el sector de les entitats de banca privada i s’ha convertit en referent d’un mercat 

cada vegada més estret, en què la solvència d’una institució com “la Caixa” resulta decisiva per 

als inversors que se la plantegen com a entitat de referència per a la gestió de patrimonis. 

 

Sobre ACME 

L’Asociación de Creadores de Moda de España és una organització professional sense ànim 

de lucre, integrada per dissenyadors de totes les comunitats autònomes, amb seu a Madrid.  

 

Es va fundar l’any 1998 i actualment té associades 35 marques de disseny de moda, de les 

quals participen en aquest acord les següents: Ailanto, Alma Aguilar, Amaya Arzuaga, Ana 

Locking, Angel Schlesser, Antonio Alvarado, Custo Barcelona, Davidelfín, Devota & Lomba, 

Duyos, Francis Montesinos, Hannibal Laguna, Javier Larrainzar, Jesús del Pozo, José Miró, 

Juanjo Oliva, Lemoniez, Lydia Delgado, Miguel Palacio, Miriam Ocariz, Pedro del Hierro, 

Roberto Torretta, Roberto Verino, Victorio & Lucchino.   

 

Es tracta de l’única associació d’aquest caràcter d’àmbit nacional i europeu, amb projecció 

internacional, que existeix a Espanya. Els seus objectius són promoure el disseny de moda i les 

marques associades en els diferents vessants, sobretot els vessants creatiu i cultural i també 

l’econòmic, professional i empresarial, tant en l’àmbit nacional com en l’ internacional. Aquesta 

associació entén la moda com a valor cultural i econòmic alhora. 

 

Per obtenir més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundacionlacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
 


