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Dossier de premsa 

 

CaixaForum Madrid presenta obres creades als segles XX i XXI per 
artistes que analitzen i qüestionen els sistemes de representació 

 
 

Cartografies contemporànies 
Dibuixant el pensament 

 

L’ésser humà cartografia el món en un intent de copsar la realitat en què 
viu. Des de sempre, els mapes han representat, traduït i codificat tot tipus 
de territoris físics, mentals i emocionals. La representació del món ha 
evolucionat en els darrers segles i, ara, amb la globalització i Internet, 
s’han transformat definitivament els conceptes tradicionals de temps i 
espai, així com els mètodes de representació del món i el coneixement. 
Amb aquest canvi de paradigma, els artistes contemporanis es qüestionen 
els sistemes de representació i ofereixen noves fórmules per classificar la 
realitat. Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament proposa un 
mapa de les cartografies elaborades per artistes dels segles XX i XXI, amb 
l’objectiu últim de convidar el visitant a interrogar-se sobre els sistemes de 
representació que fem servir i les nocions que hi són subjacents. 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, està 
constituïda per més de 140 obres de formats molt diversos —des de mapes 
i dibuixos fins a videoinstal·lacions i art digital—, procedents dels 
principals museus d’art contemporani, en què conviuen noms essencials 
com Salvador Dalí, Paul Klee, Marcel Duchamp, Yves Klein, Gordon Matta-
Clark, Richard Hamilton, Mona Hatoum o Richard Long; una àmplia 
representació d’artistes actuals que han subvertit el llenguatge cartogràfic, 
com Art & Language, Artur Barrio, Carolee Schneemann, Ana Mendieta, 
Erick Beltrán, On Kawara, Alighiero Boetti, Thomas Hirschhorn o Francis 
Alÿs; al costat de documents reveladors de figures d’altres camps com 
Santiago Ramón y Cajal, Lewis Carroll o Carl Gustav Jung. 
 

 
Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament. Organització i producció: 
Obra Social ”la Caixa”. Dates: del 21 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013. 
Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Comissariat: Helena Tatay.  
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Madrid, 20 de novembre de 2012. El secretari general de la Fundació ”la 
Caixa”, lluís Reverter, i la comissària Helena Tatay presidiran aquesta tarda la 
inauguració de l’exposició Cartografies contemporànies. Dibuixant el 

pensament, una gran exposició que presenta cartografies elaborades per 
artistes dels segles XX i XXI que interroguen i qüestionen els sistemes de 
representació que l’ésser humà ha fet servir durant segles per entendre el caos 
que és la vida. 
 
Aquesta exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, 
s’emmarca en la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a augmentar la 
capacitat de generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual. Alhora 
fer conèixer la creació contemporània trencant les barreres que sovint la 
separen del públic és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa —com han estat, recentment, L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i 

imatge en moviment, La modernitat desplaçada: trenta anys d’art abstracte 

xinès o les mostres dedicades a Hannah Collins, Omer Fast o Pierre Huygue—, 
sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art contemporani.  
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment 
per més de 900 obres, i en els seus fons figuren treballs dels artistes més 
importants dels últims trenta anys. La Col·lecció és avui un punt de referència 
artístic, com ho demostra el constant préstec d’algunes de les seves obres per 
a exposicions a tot el món, així com l’organització de nombroses exposicions 
als seus centres CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta 
del món. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb grans centres museístics 
del món —com ara el Musée du Louvre i el Museo del Prado—, per tal 
d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia s’emmarca l’acord amb el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la gestió coordinada 
dels fons d’art contemporani d’ambdues institucions i una política també 
coordinada d’adquisició d’obres, així com la coproducció d’exposicions a partir 
dels fons de les seves col·leccions. 
 
Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” parteix d’un concepte universal a 
l’hora de presentar la seva nova aposta en art contemporani: la necessitat 
humana d’entendre i representar el nostre entorn. 
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La voluntat última de l’exposició és, doncs, veure com els artistes 
contemporanis han utilitzat el llenguatge cartogràfic per subvertir els sistemes 
de representació tradicionals, oferir noves fórmules o qüestionar-se la mateixa 
impossibilitat de representació d’un món globalitzat i cada dia més caòtic. 
 

Cartografies contemporànies. Dibuixant el 

pensament reuneix més de 140 obres entre 
instal·lacions, videoinstal·lacions, pintures, 
dibuixos, projeccions, art digital, mapes, etc., 
procedents d’un ampli ventall d’institucions i 
galeries, entre les quals hi ha el MOMA, el 
Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía, l’IVAM, 
el MUSAC, el MACBA, la Fundació Joan Miró, el 
Hirshhorn Museum o la mateixa Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa”.  
 
 
 

Els artistes presents a l’exposició són: 
 
Ignasi Aballí 
Francis Alÿs 
Efrén Álvarez 
Giovanni Anselmo 
Art & Language 
Zbynék Baladrán 
Artur Barrio 
Lothar Baumgarthen 
Erick Beltrán 
Ursula Biemann 
Cezary Bodzianowski 
Alighiero Boettti 
Christian Boltanski 
Marcel Broodthaers 
Stanley Brouwn 
Trisha Brown 
Bureau d’Études 
Los Carpinteros 
Constant 
Raimond Chaves i Gilda 

Mantilla 
Salvador Dalí 
Guy Debord 
Michael Drucks 
Marcel Duchamp 
El Lissitzky 

Valie Export 
Evru 
Öyvind Fahlström 
Félix González-Torres 
Milan Grygar 
Richard Hamilton 
Zarina Hashmi 
Mona Hatoum 
David Hammons 
Thomas Hirschhorn 
Bas Jan Ader 
On Kawara 
Allan Kaprow 
William Kentridge 
Robert Kinmont 
Paul Klee 
Yves Klein 
Hilma af Klint 
Guillermo Kuitca 
Emma Kunz 
Mark Lombardi 
Rogelio López Cuenca 
Richard Long 
Cristina Lucas 
Anna Maria Maiolino 
Kris Martin 

Gordon Matta-Clark 
Ana Mendieta 
Norah Napaljarri Nelson 
Dorothy Napangardi 
Rivane Neuenschwander 
Perejaume 
Grayson Perry 
Santiago Ramón y Cajal 
Vahida Ramujkic 
Till Roeskens 
Rotor 
Ralph Rumney 
Edward Ruscha 
Carolee Schneemann 
Robert Smithson 
Saul Steinberg 
Hiroshi Sugimoto 
Willy Tjungurrayi 
Joaquín Torres García 
Isidoro Valcárcel Medina 
Adriana Varejao 
Oriol Vilapuig 
Kara Walker 
Adolf Wölfli 

 
 
 

Joaquín Torres García. Amèrica invertida, 
1943. © Joaquín Torres García, Museo Torres 
García 
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L’exposició, que s’obre amb les reflexions del cartògraf Franco Farinelli i acaba 
amb una entrevista al filòsof Alexander Gerner, també mostra algunes 
cartografies manuscrites del segle XVIII procedents de la Biblioteca Nacional. A 
més, en alguns àmbits promou el diàleg entre els artistes contemporanis i 
mestres d’altres disciplines, com Santiago Ramón y Cajal, Carl Gustav Jung o 
Lewis Carroll. 
 
 
Territoris físics, mentals i emocionals 

 
A l’ésser humà sempre li ha calgut projectar i construir estructures per entendre 
el caos que és la vida. Els mapes fragmenten la realitat i ens permeten 
presentar-la en forma de taules. D’aquesta manera, traduïm i codifiquem l’espai 
físic, però també el coneixement, els sentiments, els desitjos i les experiències 
vitals.  
 
Representar la Terra en un pla, projectar un objecte tridimensional en dues 
dimensions, va constituir una transformació formidable. Amb aquest procés 
adquirim la idea d’espai, que ha conformat el pensament europeu. Com indica 
el geògraf Franco Farinelli, des dels inicis del coneixement europeu no existeix 
cap altra forma de conèixer les coses que no sigui a través de la seva imatge. 
Difícilment podem anar més enllà de la seva aparença, de la seva 
representació. 
 
En el segle XVII es comencen a dibuixar sobre un pla classificacions i 
fenòmens. Els coneixements cartogràfics es combinen amb les habilitats 
estadístiques. D’aquesta manera sorgeixen els mapes de dades, que ajuden a 
visualitzar el coneixement i el transformen en ciència. Un segle més tard, 
vinculada a l’expansió colonial dels països europeus, es desenvolupa la 
cartografia científica. Al mateix temps, als salons francesos regits per dones 
apareixen les cartografies sobre sentiments. Des de llavors, els mapes 
representen i fan visibles tot tipus de territoris físics, mentals i emocionals. 
 
Ja en el segle XX la representació del món va canviar amb els avenços tècnics, 
com l’avió i la fotografia, que van permetre reproduir la realitat amb exactitud. 
D’altra banda, la comunicació immaterial —el telègraf i el telèfon— va produir 
«la crisi de l’espai», que tan bé va reflectir el cubisme. 
 
Amb Internet s’anul·len definitivament els conceptes tradicionals de temps i 
espai. L’espai contemporani és un espai heterogeni. Som conscients que vivim 
dins d’una xarxa de relacions i de fluxos materials i immaterials, però encara no 
tenim un model que representi aquesta articulació invisible i en xarxa. Vivim en 
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tensió entre allò que vam ser i podem pensar i allò nou que no sabem 
representar. 
 
Aquesta exposició presenta un tema de ramificacions inabastables. Partint de 
l’art, un microespai de llibertat on es poden repensar i replantejar els models de 
coneixement, proposa un mapa —arbitrari, subjectiu i incomplet, com tots els 
mapes— de les cartografies elaborades per artistes del segle XX i de l’actualitat, 
que ens convida a interrogar-nos sobre els sistemes de representació que 
usem i les nocions que hi són subjacents. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  

 
 

El llenguatge cartogràfic  

 
La reducció de la Terra a una imatge gràfica 
de dues dimensions va constituir una revolució 
tècnica i cultural. Va permetre transmetre els 
coneixements que s’anaven adquirint sobre el 
territori i, al mateix temps, interposant entre 
nosaltres i el món, va canviar la nostra relació 
amb la realitat i va conformar el coneixement 
europeu.  
 
Per poder representar el món i les coses, els 
projectem sobre l’espai abstracte de la 
geometria, que no té en compte els matisos ni 
les diferències qualitatives dels llocs. En 
aquest procés, l’espai geogràfic assumeix les 

propietats que pertanyen al seu suport material, el mapa. Com diu Karl 
Schlögel, en els mapes cartogràfics no hi pot haver res que s’assembli a una 
figura correcta; les coordenades rectangulars del mapa treuen les arrugues al 
món. 
 
El llenguatge de la cartografia tradueix la realitat del món, però, com tot 
llenguatge, imposa les seves regles i estableix límits. La representació 
transforma el caos del món en el seu contrari, en un espai lògic.  
 
Des de principis del segle XX, molts artistes han jugat amb el llenguatge 
cartogràfic (surrealistes), amb la seva sintaxi i la seva gramàtica (Lewis Carroll, 

Art and Language, Michael Baldwin i Terry 
Atkinson. Mapa de si mateix (Mapa d’una àrea de 
dimensions 12" × 12", indicant 2.304 quadrats de 
1/4" cadascun), 1967 

Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe 
Méaille  
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Art & Language), i han provocat un aparent absurd de la seva lògica (Stanley 
Brouwn, Artur Barrio). 
 
 
Tipus d’espai 

 
El coneixement de l’espai, la reflexió sobre la 
seva naturalesa com a representació 
col·lectiva i la necessitat de classificar i 
definir els diferents tipus de representacions 
espacials són característiques de la nostra 
època.  
 
La noció d’espai, que va conformar el coneixement europeu, ha impregnat totes 
les àrees del nostre pensament. Parlem d’espai personal, públic, simbòlic i de 
molts altres. L’espai és, avui, la metàfora més repetida dels nostres discursos. 
Segurament perquè sentim que a través de l’espai ens alliberem de la linealitat 
del llenguatge i l’escriptura. El pensament hi troba una expressió de la seva 
pluralitat i el seu dinamisme.  
 
Michel Foucault va definir la transformació de les nocions d’espai i temps a 
través de la idea dels espais «altres», que no són ni aquí ni allà: la trucada de 
telèfon o l’espai d’Internet, i també l’espai del mirall o l’espai sonor. 
 
La comunicació immaterial ha modificat la nostra noció de l’espai-temps. A poc 
a poc anem trobant en les imatges que ens envolten diferents formes de relació 
entre temps i espai. 
 
Aquest apartat mostra treballs d’artistes en què els espais i els temps 
s’enllacen de diferents formes. Hi ha espais socials fora del temps (Constant), 
països mentals (Evru), dislocacions de miralls (Robert Smithson), espais 
invisibles (Giovanni Anselmo), espais buits generats durant el temps que dura 
una pel·lícula (Hiroshi Sugimoto), espais sonors (Milan Grygar), un milió d’anys 
ordenats en un espai (On Kawara) i molts més encara. 
 
 
Cartografies socials i polítiques 

 
Lluny de ser simplement descriptius, els mapes imposen una estructura sobre 
el món, el descriuen en termes de relacions de poder i de pràctiques culturals. 
En l’època moderna, els mapes topogràfics i de dades han tingut un paper molt 
important en la constitució dels estats nació i els imperis. 

Edward Ruscha. De 9 a 5, 1991 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
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Els mapes topogràfics, que redueixen el món 
a un pla, ofereixen un espai «ideal» on 
l’estat territorial modern i les seves polítiques 
colonitzadores tracen línies rectes: les unes, 
per dibuixar fronteres abstractament, i les 
altres —línies de tren i carreteres—, per 
travessar-lo i incrementar la velocitat de 
l’intercanvi de mercaderies. 
 
Encara tenim arrelada la mateixa idea de 
l’espai territorial, mentre que els processos 
globalitzadors disminueixen les barreres 
espacials. D’altra banda, les dades dels 
patrons d’activitat i les relacions capitalistes 
planetàries —fluxos de capital, concentracions empresarials i les seves 
ramificacions geogràfiques i polítiques— són tan abundants que estem perduts 
en un magma d’informació. Vivim percepcions complexes. Immersos en 
mercats mundials de béns materials, missatges i migrants, ens cal acotar i 
definir la singularitat del territori que habitem. Els estats els necessiten per 
articular un valor cultural diferenciat, i nosaltres, per sentir i construir la nostra 
identitat. 
 
A través de la crítica del discurs geogràfic, alguns artistes qüestionen l’ordre 
polític i social existent. D’altres s’enfronten a la gran quantitat de dades sobre 
fluxos de capital, relacions de poder i esdeveniments polítics, tan difícils 
d’entendre, o organitzen diagrames i cartografies que els facin visibles. 
 

 
Cartografies del cos 

 
El cos és per a nosaltres la mesura del món. Amb 
el cos percebem i acotem l’espai del nostre 
voltant. Mesurem en peus o en pams i parlem de 
cossos celestes o de les artèries de la ciutat. 
 
Al llarg de la història són abundants els mapes 
cartogràfics amb formes humanes. L’equivalència 
entre Terra i cos es va desenvolupar socialment 
en el segle XVIII com una part del nou ideal de 
representació del territori topogràficament. El 
Romanticisme, en canvi, cerca en la naturalesa, 

Lothar Baumgarthen. Mapa amb avions, 1968. 
Gentilesa de l’artista i Marian Goodman Gallery, Nova 

York i París 

Richard Long. Una línia feta caminant, 
1967. Col·lecció Dorothee i Konrad Fischer  
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sublim i inquietant, els ecos dels seus sentiments i les imatges del jo. Per al 
subjecte, l’equivalència cos-Terra s’estableix partint del cos com a part del 
sentit còsmic de l’existència. 
 
En el segle XX, la fusió cos-Terra ens ha deixat imatges de petjades 
encarnades en el fang (Ana Mendieta), de cossos marcats pel mapa (Adriana 
Varejão) i del rastre del cos en moviment sobre la tela (Yves Klein). 
 
Però la cartografia topogràfica és sempre el dibuix d’una forma sense vida, que 
no representa allò que respira i es mou, com tampoc el territori o la ciutat 
transitada i experimentada (Bas Jan Ader). Quan recorrem l’espai, es trenca la 
fixesa del subjecte de la cartografia, que en desplaçar-se desperta la seva 
emoció. Les cartografies realitzades mitjançant el moviment del cos, com el ball 
(Loïe Fuller) o la performance (Carolee Schneemann), dibuixen mapes 
evanescents, en temps real, en l’espai de la representació. 
 
 
Cartografies d’experiència i vida  

 
Si intentem fer una cartografia de la nostra vida i recorrem a la memòria, 
trobarem una barreja de cases i ciutats, fets quotidians i esdeveniments socials, 

pors i desitjos, que es fonen en una amalgama 
etèria on ressonen els ecos de les nostres 
relacions. En intentar ordenar-la sobre el temps 
lineal que regeix el món o dibuixar-la en un pla, 
ens adonem que els límits entre dins i fora, 
personal i social, que establim per separar l’ésser 
humà del món, esdevenen porosos o 
desapareixen. 
 
En els mapes que representen la nostra vida no hi 
ha fronteres entre el que és sentit i el que és real, 
ni es distingeixen els territoris socials dels 
personals. Per això molts artistes pleguen el 
temps viscut en els espais de mapes topogràfics 
comuns (Grayson Perry, Zarina Hashmi, 
Guillermo Kuitca) o utilitzen postals corrents per 
registrar els seus moviments quotidians i 

repetitius (On Kawara). Altres artistes dibuixen els paisatges del seu viatge 
interior a la recerca d’Amèrica (Raimond Chaves i Gilda Mantilla) o fan una 
cartografia interna de desolació filmant els llocs buits de l’extermini a Uganda 
(Zarina Bhimji). 

Saul Steinberg. Autogeografia, 1966. The 
Saul Steinberg Foundation, New York. 
Gentilesa de The Pace Gallery, Nova York. © 
The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights 
Society (ARS), Nova York 
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Cartografies de l’intangible 

 
Esborrats per la racionalitat europea i classificats com a esoterisme, 
l’astrologia, el misticisme i l’ocultisme, entre d’altres, han quedat arraconats 
durant segles als llimbs de la cultura oficial, al costat de tot allò que 
sobrepassava els límits espaciotemporals o que no es podia demostrar 
empíricament. 
 
Per al filòsof esotèric Rudolf Steiner, l’objecte del coneixement no és repetir de 
manera conceptual alguna cosa que existeix, sinó crear una esfera 
completament nova que, combinada amb el món que ens arriba a través dels 
sentits, constitueix i completa la realitat.  
 
En el segle XX, la psicoanàlisi va obrir la primera esquerda en la concepció de 
l’ésser humà com a subjecte racional en atorgar protagonisme als somnis i a 
l’inconscient. Paral·lelament, la teoria de la relativitat formulava que el temps i 
l’espai depenen de la velocitat i la massa, i la quàntica, la impossibilitat de 
mesurar amb una precisió absoluta. 
 
Actualment, metges i neuròlegs investiguen la influència dels estats mentals i 
emocionals sobre el cos. I la física proposa models de difícil ratificació 
experimental, com la teoria de les cordes, que amb 10 i fins a 26 dimensions 
trenquen la nostra percepció tridimensional de l’espai. 
 
Aquest apartat ofereix cartografies que fan visibles aspectes intangibles. 
Mostren estructures de dimensions no sempre indagades, mapant el que és 
vibracional, el suprasensible, el multidimensional, l’inconscient i els somnis. 
 
 
Cartografies conceptuals 

 
Quan dibuixem mapes conceptuals o diagrames, busquem donar estructura a 
preguntes i problemes no resolts. Ordenem les nostres formulacions dibuixant 
una lògica de relacions, amb punts d’intersecció, nusos, buits, connexions i 
desconnexions; d’aquesta manera anem articulant el nostre pensament fins a 
donar-li forma i fer-lo visible. 
 
Les relacions entre idees o coses apareixen més clarament perquè establim 
una dinàmica i assenyalem les forces de canvi que s’estableixen entre elles, 
cosa que ens permet entendre l’efecte de les unes sobre les altres. Si la 
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cartografia topogràfica és estàtica, aquests mapes registren canvis i 
transformacions.  
 
Els mapes conceptuals realitzats mitjançant imatges 
(l’origen mític dels quals en el món de l’art és l’Atlas 

Mnemosyne d’Aby Warburg) són instruments que 
ajuden a pensar noves relacions reticulars i a 
construir nous models d’ordenacions i sentits.  
 
El pensament diagramàtic i reticular s’ha potenciat 
amb l’aparició de les xarxes tecnològiques. Internet 
ha accentuat la producció de coneixement i la seva 
difusió, i la interacció permet crear noves realitats 
personals i col·lectives.  
 
Actualment utilitzem els mapes conceptuals i els 
diagrames com a eines per entendre la complexitat 
de les transformacions del nostre entorn. 
 
En un moment de canvi accelerat, innovacions tècniques, metamorfosis 
urbanes, transformacions socials i conflictes polítics, necessitem mapes nous 
que ens ajudin a visualitzar aquesta transformació.  
 

Kris Martin, Globus terraqüi, 2006. 
Coleção Teixeira de Freitas, Lisboa, 

Portugal. Gentilesa de Johann König, 
Berlín; Sies + Höke, Düsseldorf. 

Fotografia: Ludger Paffrath, Berlín 
 



 12 

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ  

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dimarts 20 de novembre, a les 19 h 
Figura 1: la vida 

A càrrec d'Helena Tatay, comissària de l’exposició 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 

Dilluns, a les 18 h 
Dimarts i dijous, a les 19 h 
Dimecres i divendres, a les 13 h 
Dissabte, diumenge i festius, a les 11 h i a les 18 h 
Reserva de places mitja hora abans de l'inici de les visites 
Places limitades. 

 
 
 

 
Espai educatiu (+7) 

Un espai dedicat a les famílies en el qual es proposen activitats a 
l’entorn de diferents idees extretes de la mostra. 
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 h a 20 h 
Activitat autònoma 

 
 
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Els dimarts (a partir del 27 de novembre) a les 17 h 
 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions 
d’una manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores per a una visita 
tranquil·la, que permet aprofundir el que més interessa a cada grup, per 
després compartir impressions en una tertúlia distesa i acompanyada d’un cafè. 
 
Activitat adreçada a persones més grans de 60 anys. Horari: 17 h. Durada: 2 
hores. Places limitades. Inscripció prèvia, al tel. 91 330 73 00 
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Cartografies contemporànies 
Dibuixant el pensament 

 
Del 21 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013 

 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
24 i 31 de desembre, tardes tancat 
25 de desembre, 1 i 6 de gener, 
tancat 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid  
 
 
 
 
 

Servei d'atenció al visitant 
91 330 73 00 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


