
 

 

 

Nota de premsa 

 

El programa de l’Obra Social ”la Caixa” Art per a la Millora Social obre  

el termini de la convocatòria per a la presentació de projectes,  

que s’inicia el 9 de maig i acaba el 29 del mateix mes 

 

Apostem pels artistes més extraordinaris: 
Creativitat artística i expressió  

de talents per a la millora integral 
 de persones amb discapacitat 

 i/o en risc d’exclusió social 
 

• A l’Obra Social ”la Caixa” volem que, a través de l’art, les persones 

millorin el seu desenvolupament personal i social. Amb aquest 

objectiu obrim una convocatòria d’ajudes a iniciatives que 

afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a eines d’intervenció social. 

 

• La convocatòria Art per a la Millora Social té com a finalitat donar 

suport a entitats culturals i a artistes plàstics, fotògrafs, músics, 

actors, ballarins, escriptors, etc. que desenvolupin activitats 

culturals que impliquin la participació activa de qualsevol col·lectiu 

de persones amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació 

personal i social. 

 

• També s’hi poden presentar projectes de creació comunitària 

adreçats a qualsevol col·lectiu de persones que fomentin l’accés a 

la cultura a través de la participació i contribueixin al 

desenvolupament de barris o grups socials. 

 

 
Barcelona, 6 de maig de 2013. Les arts plàstiques, la música, el teatre, la 

dansa i la literatura es poden utilitzar com a eines per assolir objectius que 

transcendeixin la dimensió específicament artística.  

 



Per aquest motiu, l’Obra Social ”la Caixa” ofereix la convocatòria d’ajudes a 

projectes Art per a la Millora Social, amb la voluntat d’afavorir l’ús de l’art i la 

cultura com a eines de transformació social.  

 

Aquesta convocatòria s’adreça a entitats culturals i artistes, tant individuals 

com col·lectius, que presentin un projecte que tingui com a finalitat treballar 

amb col·lectius en risc d’exclusió social o marginalitat, o amb persones amb 

discapacitat.  

 

De la mateixa manera, també s’hi poden presentar projectes de creació 

comunitària adreçats a qualsevol col·lectiu de persones que fomentin l’accés a 

la cultura a través de la participació i contribueixin al desenvolupament de 

barris o grups socials. 

 
Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a entitats culturals i 

artistes plàstics, fotògrafs, músics, actors, ballarins, escriptors, etc. que 

desenvolupin activitats culturals que impliquin la participació activa de qualsevol 

col·lectiu de persones amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació 

social, millorant aspectes com el desenvolupament personal i ajudant a 

involucrar persones d’un barri o d’una comunitat en un procés de regeneració o 

millora ambiental.  

 

Aquestes iniciatives de caràcter artístic han de prioritzar especialment la 

intervenció dels participants en el procés creatiu de l’activitat. Les entitats 

socials no poden presentar projectes a aquesta convocatòria.  

 

El programa de l’Obra Social ”la Caixa” Art per a la Millora Social obre el 

termini de la convocatòria per a la presentació de projectes d’aquest any 2013 

des del dia 9 de maig fins al 29 del mateix mes.  

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905/ apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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