
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L'Obra Social "la Caixa" presenta 

projectes audiovisuals realitzats i 

protagonitzats per persones sense sostre  
 

 

• El programa Art per a la Millora Social de l’Obra Social “la Caixa” ha 

organitzat un Taller de Vídeo Art i Autoretrat amb persones sense 

sostre de diferents centres d'acollida de Barcelona. Els participants 

han desenvolupat els seus propis curtmetratges duent a terme un 

treball individual i emocional.  

 

• L'objectiu de la iniciativa és utilitzar l’art i la cultura com a eina 

d’intervenció social i creixement personal i contribuir així a la 

integració de les persones en risc d'exclusió. 

 

• Els participants han exposat les obres audiovisuals resultants del 

taller i han explicat les seves sensacions durant l'experiència i el seu 

agraïment per haver tingut aquesta oportunitat.  

 

 

Barcelona, 8 de gener de 2013.- El programa Art per a la Millora Social de 

l'Obra Social "la Caixa" ha dut a terme un projecte amb onze persones sense 

sostre que han desenvolupat un taller d'autoretrat a través de la vídeo 

creació. Els participants provenen dels diferents centres d'acollida que 

depenen de l'Ajuntament de Barcelona.  

 

El taller, que han impartit tres artistes durant dos mesos a CaixaForum 

Barcelona, ha donat com a resultat una sèrie de vídeos individuals de tres 

minuts protagonitzats per les mateixes persones sense sostre. A través 

d'aquests, els participants han expressat amb tota llibertat les seves 

experiències vitals, creences i emocions tot deixant anar la seva creativitat. 

 

Aquest matí un grup de participants han presentat les peces de videoart a 

CaixaForum Barcelona juntament amb Glòria Cid, responsable de la 

iniciativa de l'Obra Social "la Caixa", que ha exposat que els objectius del 

projecte de videoart per a persones sense sostre es basen en "afavorir l'ús 



de l'art i la cultura com a eines de transformació social i personal", i "incidir 

principalment en col·lectius en risc d'exclusió social, marginalitat o en 

persones amb discapacitat".  

 

L'acte ha conclòs amb les sensacions que han explicat les persones sense 

sostre participants del taller, que han agraït l'existència d'aquest projecte. 

"Aquest taller m’ha ajudat a conèixer-me més a mi mateix i a descobrir 

facetes de mi que ignorava”, ha estat l'expressió literal d'un d'ells. 

 

Amb el programa Art per la millora Social de l'Obra Social "la Caixa", es dóna 

l'oportunitat de fomentar el desenvolupament de les persones amb 

condicions difícils a tots nivells, i de produir en elles un canvi individual en 

aspectes com ara la confiança en un mateix, l'educació, les habilitats, les 

aptituds i les relacions socials, tot creant espais neutrals de relació, 

intercanvi, convivència i tolerància.  

 

 

 

 

 Per a més informació:  

Departament de Premsa de l’Obra Social “la Caixa” 
Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

  


