
 

 
 

Nota de premsa 
 

Sota la direcció d’Àlex Rigola, l’Obra Social ”la Caixa” presenta de forma 
inèdita al festival Temporada Alta una obra teatral protagonitzada 

 per persones immigrants de Salt amb l’objectiu d’afavorir processos  
de transformació personal i social  

 
L’Obra Social ”la Caixa” i el festival 

Temporada Alta donen veu a persones 
immigrants de Salt a través  
d’una representació teatral  

 
• El director i dramaturg català Àlex Rigola dirigeix aquest projecte de 

teatre comunitari que té com a actors principals persones 
immigrants de Salt. L’espectacle s’estrena el proper dissabte 30 de 
novembre al festival Temporada Alta 2013, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Salt.  
 

• Amb el títol Migranland, l’obra de teatre s’emmarca dins el programa 
Art per a la Millora Social de l’Obra Social ”la Caixa”, i també dins el 
programa Interculturalitat i Cohesió Social. Amb aquest projecte es 
té la voluntat de contribuir al desenvolupament personal dels 
participants i afavorir la seva cohesió social. 

 
• El muntatge de Rigola consisteix en un recorregut, un viatge físic i 

virtual en què els espectadors són alhora observadors i participants, 
i els actors, persones immigrants de Salt. L’argument aborda una 
temàtica social amb la intenció de donar a conèixer realitats 
properes però sovint desconegudes a partir del testimoni i les 
experiències dels participants-protagonistes. 

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

s’articula a partir d’activitats culturals de qualsevol disciplina 
artística en què participin de manera activa col·lectius socialment 
fràgils, amb la voluntat de millorar aspectes com ara el 



 

desenvolupament personal, la cohesió i la inclusió social, així com la 
regeneració social de caràcter comunitari. 

 
 
Barcelona, 26 de novembre de 2013. El director i dramaturg Àlex Rigola, el 
director artístic del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, i el director de 
l’Àrea de Cultura de l’Obra Social ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentat aquest 
matí a CaixaForum Barcelona el projecte de teatre comunitari Migranland. 
També han intervingut en la presentació dos dels actors de l’obra, Ibra 
Sembene Gueye i Balla Moussa Dieng, d’origen senegalès, que han pogut 
compartir l’experiència dels assajos amb els assistents.  
 
El projecte, dirigit per Rigola, sorgeix del programa Art per a la Millora Social 
que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”, i també del programa Interculturalitat i 
Cohesió Social. A través del festival Temporada Alta 2013, i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Salt, l’estrena de l’espectacle tindrà lloc el 
proper 30 de novembre a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt.  

 
Les paraules d’Àlex Rigola: «Migranland és un viatge» 
 
«Migranland és una aventura tant per als emissors com per als receptors. És la 
recerca mitjançant diverses formes d’expressió (música, vídeo, fotografia, 
escriptura, representació, instal·lacions, etc.) perquè diferents persones 
originàries d’altres països ens expliquin la seva experiència com a immigrants i 
la seva relació amb l’entorn en què viuen. Salt ha estat durant els últims anys 
una ciutat representativa dels conflictes de la immigració. I això ha passat 
segurament per una visió minoritària i distorsionada en què molts mitjans de 
comunicació han anat a la recerca dels extrems, deixant de banda la riquesa 
d’un territori on gent originària de diferents països s’agermana i on, malgrat les 
seves condicions econòmiques, s’enriqueix humanament. Ser estranger no és 
fàcil, i molt menys si arribes a un lloc on t’assenyalen com a font de problemes. 
Salt és una de les ciutats amb un índex d’immigració més alt d’Espanya, però 
això no és raó suficient per considerar la gran majoria de saltencs culpables 
dels conflictes provocats per uns pocs.  
 

»Benvinguts a aquest viatge, en què els protagonistes de la història no són de 
ficció. Personatges reals que ens explicaran bocins del seu viatge de vida amb 
un espectacle itinerant, i que transformaran l’espectador en un viatger que 
coneixerà experiències d’altres viatgers. Personatges reals que explicaran 
viatges reals i vitals, acompanyats del llegendari Ulisses, potser el més 
representatiu dels viatgers. I on l’Odissea marcarà el rumb d’aquestes històries 



 

per tenir la possibilitat de conèixer els ciclops, Calipso, les flors de lotus, Circe i 
els cants de sirenes dels nostres navegants. Migranland és un viatge.» 
 
 
L’Obra Social ”la Caixa” aposta per l’art i la cultura com a eines de 
transformació social i personal 
 
A l’Obra Social ”la Caixa” volem que, a través de l’art, les persones millorin el 
seu desenvolupament personal i social. En aquest context, impulsem el 
programa Art per a la Millora Social, que té com a finalitat donar suport a 
activitats culturals de qualsevol disciplina artística liderades per un artista en les 
quals participin de manera activa, i principalment intervenint en el procés 
creatiu, col·lectius socialment fràgils amb l’objectiu de millorar aspectes com 
ara el desenvolupament personal, la cohesió i la inclusió social, així com la 
regeneració social de caràcter comunitari. 
 
Beneficis que pot aportar la participació de col·lectius vulnerables en 
processos creatius 
 
Prenent com a referència l’estudi Use or ornament? The social impact of 

participation in the arts, elaborat per l’escriptor i expert en la pràctica d’arts 
François Matarasso, el programa Art per a la Millora Social posa en relació els 
objectius de Migranland amb els beneficis principals que pot aportar la 
participació en processos creatius. 
 
La participació en activitats culturals pot contribuir al desenvolupament 
personal en originar un canvi en l’àmbit individual en aspectes com ara la 
confiança en un mateix, l’educació, les habilitats i les aptituds, i el 
desenvolupament de les relacions socials. A la vegada, pot facilitar la cohesió 
i la inclusió social amb la creació, en un primer nivell d’anàlisi, d’espais 
neutrals de relació, intercanvi i convivència.  
 
En un segon nivell, les iniciatives de caràcter cultural poden facilitar la 
cooperació, l’associacionisme i el voluntariat, promoure la interculturalitat i 
reconèixer l’aportació de tots els sectors que componen la societat. De la 
mateixa manera, poden ajudar a resoldre situacions de marginalitat 
ocasionades per diferents motius com ara la discapacitat, la delinqüència, la 
raça o l’edat. 
 



 

En última instància, la participació en processos creatius pot promoure la 
regeneració social en l’àmbit personal o comunitari a través d’activitats que 
contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials en risc d’exclusió 
social. Així mateix, pot reforçar conceptes com ara la identitat i l’autoconfiança, 
i millorar les capacitats organitzatives i d’autogestió d’una comunitat. 
 
 
 

Més informació: 
Departament de comunicació Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: apuig@fundaciolacaixa.es / 934 044 095 / 626 282 905 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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