
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’acord referma la col·laboració entre ambdues institucions amb la voluntat de 
promoure la cultura com a eina de transformació social 

 
 

L’Obra Social "la Caixa" i L’Auditori 
segellen una aliança per apropar  

la música a tots els públics  
 
 

• L’Obra Social "la Caixa" i el Consorci de L'Auditori i l'Orquestra han 

signat avui un conveni de col·laboració per al desenvolupament de 

diferents propostes musicals, especialment de caràcter pedagògic, 

amb la finalitat comuna d'apropar la música a tots els públics. 

 

• Segons estableix l'acord signat avui, l'entitat financera destinarà 

135.000 euros anualment a aquesta finalitat. 

 

• L’acord contempla, entre d’altres iniciatives, l’organització conjunta 

de concerts de caràcter participatiu així com adreçats al públic 

escolar pensats per apropar la música al públic més jove com a 

eina d’integració i convivència. 

 

 

Barcelona, 26 de juny de 2012. –La directora general adjunta de la Fundació 
"la Caixa", Elisa Durán, i el director de serveis de L'Auditori, Josep Maria 
Amorós, han signat avui un acord de col·laboració amb l’objectiu de fomentar 
l’apropament de la música a tot tipus de públics.  
 
L'acord signat avui entre l'Obra Social "la Caixa" i L'Auditori representa un 
consolidació de la relació històrica entre ambdues institucions. Des de l'any 
1999, les dues entitats col·laboren regularment en l'organització d'activitats 
musicals i pedagògiques. 
 
Ara, amb aquest nou acord, ambdues institucions impulsaran un ampli ventall 
d’iniciatives conjuntes dirigides a l’organització de propostes musicals per a 



totes les edats, posant especial èmfasi en les activitats de caràcter 

pedagògic.  
  
L’Obra Social "la Caixa" destinarà anualment 135.000 euros al projecte, que 
permetrà consolidar diferents línies de col·laboració desenvolupades en els 
últims anys sota la premissa de promoure la cultura i, en concret, la música, 
com una eina de transformació social.  
 
 
Concerts participatius i escolars 

 
Entre els projectes conjunts destaca l’organització de concerts participatius i 
escolars. Els concerts participatius de l'Obra Social "la Caixa" són un important 
projecte pedagògic que ofereix a les persones aficionades a la música coral 
l'oportunitat de participar en una emotiva celebració col·lectiva de la música, al 
costat de músics i intèrprets professionals de reconegut prestigi internacional.  
 

Des de l’any 2008 anualment l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya i l’Obra Social “la Caixa” han presentat conjuntament un concert 
participatiu amb obres com  Carmina Burana de K. Orff, o el Requiem de 
Mozart. 

 
Demà mateix tindrà lloc un nou concert participatiu organitzat entre l’Obra 
Social "la Caixa" i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
(OBC), protagonitzat per més de 370 cantaires que interpretaran l’emblemàtica 
peça Ein deutsches Requiem, de Brahms. 
 
Amb l’objectiu d’apropar la música al públic més jove, l’Obra Social col·labora 
amb L’Auditori en la difusió dels seus concerts escolars. Enguany aproparà el 
concert Els colors del metall a set ciutats de l’Estat espanyol.  La col·laboració 
s'emmarca dins un històric programa de l'Obra Social "la Caixa" que té per 
objectiu apropar la música –des de la música clàssica a les músiques del món- 
al públic infantil i juvenil mitjançant produccions especialment dissenyades per 
tal que els escolars gaudeixin d'espectacles plens de música, màgica i diversió. 
Alhora, es proposen un seguit d'activitats de naturalesa interdisciplinària que 
els alumnes podran dur a terme a l'escola abans i després de l'audició. 
 
 



 
La música, element de transformació social 

 
Un dels àmbits d'actuació de l'Obra Social "la Caixa" es la divulgació de la 
cultura, amb el convenciment que aquesta pot ser un element fonamental per al 
progrés de la societat. Promoure el coneixement de les persones es una 
poderosa eina per a fomentar la cohesió i la transformació social i per aquest 
motiu, l'entitat treballa per ajudar a superar les barreres que encara avui 
separen a algunes persones i col·lectius de l'art i de la música.  
 
És en aquest sentit que pren importància l'acord signat avui, ja que permetrà 
intensificar les accions conjuntes per apropar la música a tota la ciutadania. A 
més, l'acord signat avui s'inscriu en la línia d'actuació impulsada per l'Obra 
Social ”la Caixa” els últims anys per promoure aliances estratègiques amb 
grans institucions de l'àmbit cultural, amb la finalitat d'intensificar la seva acció 
cultural i fomentar sinèrgies amb centres de primer ordre nacional i 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”   
Josué García: 93 404 61 51 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
Responsable de Premsa L'Auditori  
Georgina Garcia: 93 247 93 00 ext. 363 / 649 48 31 14 / premsa@auditori.cat 
http://www.auditori.cat  
   


