
                                                                                              

               

Nota de premsa 

 

Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials 2013 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina més de 350.000 
euros a 30 projectes d’arreu de l’Estat que 

impulsen la transformació i la cohesió social a 
través de l'expressió artística  

 

 

• Prop de 4.000 persones en situació de vulnerabilitat seran les 

beneficiàries directes de la Convocatòria d’Art per a la Millora Social 

2013, que en aquesta edició ha seleccionat projectes de l’àmbit de les 

arts plàstiques, la fotografia, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, la 

música i el videoart 

 

• El President de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

destacat el ferm compromís de l’entitat “amb totes aquelles iniciatives 

individuals o col·lectives que troben en l’expressió artística una font de 

transformació social i de foment de valors com la igualtat i la cohesió” 

 

 

Barcelona, gener de 2014.- L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 353.990 

euros a 30 projectes impulsats per artistes individuals o entitats culturals 

d’arreu de l’Estat que pretenen fomentar la transformació i la cohesió social 

entre els col·lectius més vulnerables utilitzant com a instrument l’expressió 

artística. Aquestes ajudes formen part de la Convocatòria d’Art per a la Millora 

Social 2013 del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials que 

convoca anualment l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és oferir suport a entitats culturals i a artistes 

plàstics, músics, actors, ballarins o escriptors que vulguin desenvolupar 

activitats culturals que impliquen la participació activa de qualsevol col·lectiu de 

persones, especialment les més vulnerables, amb l’objectiu d’afavorir 



processos de transformació social.  

 

Tipologia dels projectes 

 

Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria aposten per activitats 

vinculades a les arts plàstiques (3), la fotografia (9), el videoart (4), la 

música (2), la literatura (3), el circ (1), el teatre (4) i la dansa (4). De tots ells 

s’ha tingut en compte de manera especial que compleixin tres objectius: el 

foment del desenvolupament personal mitjançant la implicació en el procés 

creatiu de les persones a les quals va dirigit; la cohesió i la inclusió social a 

partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència que 

promouen valors com la interculturalitat i la tolerància i que poden ajudar a 

resoldre situacions de marginalitat; i la regeneració social de caràcter 

comunitari mitjançant activitats que contribueixin al desenvolupament de barris 

o grups socials i a reforçar conceptes com la identitat i l’autoconfiança, així com 

la millora de les capacitats organitzatives, de cooperació i d’autogestió d’una 

comunitat.  

 

El President de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat 

el ferm compromís de l’entitat “amb totes aquelles iniciatives individuals o 

col·lectives que troben en l’expressió artística una font de transformació 

social i de foment de valors com la igualtat i la cohesió”.  

 

Els projectes seleccionats, per províncies 

 

Els 30 projectes seleccionats en el conjunt de tot l’Estat en aquesta 

convocatòria es distribueixen en 7 províncies: Barcelona (18), Madrid (4), 

Lleida (3), València (2), Melilla (1), Múrcia (1) i Valladolid (1).  

 

Entre els requisits i criteris de valoració s’han considerat de manera favorable 

aspectes com el foment del treball en grup i la cooperació entre els participants 

i els professionals que intervenen en cada cas, especialment durant el procés 

de creació; que el grau de professionalitat dels impulsors de la iniciativa estigui 

reconegut i sigui destacable; o que l’activitat proposada respongui a criteris de 

qualitat i excel·lència artística.  

 

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”  

 

”la Caixa” aposta un any més per renovar el seu compromís social oferint 

suport a milers de projectes solidaris que pretenen donar resposta a les 

necessitats emergents de la nostra societat. El desenvolupament de programes 



de caràcter social, adequats a aquestes necessitats socials en l’actual context 

aglutina la major part de la inversió. La superació de la pobresa infantil, el 

foment del treball entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable 

de les persones grans i l’atenció a  les persones amb malalties avançades 

continuen sent les quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquestes, ”la Caixa” impulsa altres iniciatives dirigides a cobrir 

diferents carències i problemàtiques socials, com ara la prevenció del consum 

de drogues, l’accés a l’habitatge, el foment de la diversitat i la interculturalitat 

com un valor social positiu, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits o la cooperació internacional. Aquests objectius, a més del suport 

a l’educació i la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de 

la cultura com a instrument de cohesió social, completen els objectius 

essencials de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

 

 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial   

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 


