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Nota de premsa 

 
 

Els Encontres 2013 de CaixaEscena conviden a alumnes i professors a treure 
el millor de sí mateixos i a compartir emocions a través del teatre 

 
 

Més de mil adolescents de tot Espanya 
presenten els seus espectacles musicals 
inspirats en les avantguardes artístiques 

 
 

• El programa CaixaEscena de l'Obra Social "la Caixa" impulsa el 

teatre com a una metàfora educativa que permet incidir en les 

persones i cohesionar el treball en grup per afavorir el 

desenvolupament cultural. L'objectiu final és estimular la creativitat 

i els talents d'alumnes i professors per contribuir a la millora del 

benestar personal i col·lectiu. 

 

• Durant els Encontres, els alumnes presenten escenes de les obres 

que estan treballant i reben assessorament especial sobre cada 

muntatge en concret, en una experiència única de convivència 

teatral amb dramaturgs, actors, escenògrafs i professors. 

 

• Madrid, Múrcia, Saragossa, Navarra, Oviedo, Santiago de 

Compostel·la i Sevilla seran les ciutats que acolliran els encontres 

durant caps de setmana consecutius. 

 
 
Barcelona, 26 de febrer de 2013 -.  Aquest cap de setmana passat han 
començat els Encontres de CaixaEscena a Barcelona i seguiran la seva ruta 
per tot Espanya durant els mesos de febrer, març i abril. Seran més de 1.000 
els estudiants adolescents que participaran en aquest programa de l'Obra 
Social "la Caixa". CaixaEscena és un programa participatiu que dóna suport a 
professors i educadors que es plantegen el teatre com a pràctica per al 

desenvolupament cultural, social i pedagògic dels joves. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Els Encontres CaixaEscena tenen com a objectiu l'aproximació dels 
professionals del teatre (dramaturgs, actors, directors, músics coreògrafs, 
escenògrafs) als joves, per compartir experiències i afavorir la pràctica 

teatral als centres escolars com a eina educativa. Així com també ho és 
aconseguir que tant alumnes com professors prenguin consciència i expressin 
el seu talent per potenciar la seva creativitat i estimular el desenvolupament 
personal. 
 
Així, les diferents ciutats acolliran durant un cap de setmana als joves per 
realitzar tallers d'interpretació, cant i coreografia. La companyia Egos Teatre 
serà l'encarregada d'acompanyar els joves durant aquestes jornades i donar 
contingut artístic amb la finalitat de potenciar i millorar el muntatge que els 
alumnes preparen i que seran representats l'últim dia de la trobada. 
 
CaixaEscena ofereix quatre itineraris temàtics per triar: Shakespeare, Sainets, 

Commedia dell'Arte, teatre i música d'entreguerres. De cada un, es 
proposen peces teatrals especialment seleccionades, documentació històrica, 
sinopsi de les obres, propostes per treballar els textos a partir de temes propers 
als adolescents, suggeriments musicals, escenogràfiques, de vestuari i de 
caracterització, bibliografia, i filmografia relacionades. Tot això a través d'una 
completa plataforma en línia que posa a l'abast dels professors les millors eines 
per fer que el teatre formi part de la vida escolar dels nois i noies: 
https://caixaescena.org 
 
 
La ruta de CaixaEscena 2013 

 
Madrid (Alcalá de Henares) - de l'1 al 3 de març 
Múrcia (Águilas) - del 8 al 10 de març 
Aragó (Saragossa) - del 15 al 17 de març 
Navarra (Arantza) - del 22 al 24 de març 
Astúries (Oviedo) - del 12 al 14 d'abril 
Andalusia (Sanlúcar La Mayor) - del 26 al 28 d'abril 
Galícia (Santiago de Compostel · la) - del 26 al 28 d'abril 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Per a més informació (premsa, entrevistes i reportatges) 

 
Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa" 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ https://caixaescena.org/ 
 
Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


