
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
«Els alumnes vénen al taller de teatre amb un gran entusiasme i molt d’interès, i 

cada classe és una ebullició d’idees, creativitat, emocions i sentiments»,  
Institut Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 

 

Prop de 120 alumnes d’arreu de Catalunya 
viuen experiències teatrals i creatives  

a l’Encontre CaixaEscena de Barcelona 
20 joves d’una escola de Milà també participen  

a l’Encontre, fruit d’un acord d’intercanvis escolars  
entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Cariplo 

 
 

• El programa CaixaEscena de l’Obra Social ”la Caixa” dóna suport 

als professors i educadors compromesos que reconeixen el teatre 

com una eina molt valuosa per al desenvolupament social, cultural i 

cognitiu. L’objectiu final és estimular la creativitat i les capacitats 

d’alumnes i professors per contribuir a millorar el benestar 

personal i col·lectiu.  

 

• Durant l’Encontre, desenvolupat a CaixaForum Barcelona, els 

alumnes han presentat escenes de les obres que han estat 

treballant i han rebut un assessorament específic per a cada 

muntatge en concret, en una experiència de formació amb 

professionals de l’àmbit teatral, entre intèrprets i directors.  
 

• La valoració que en fan els participants és molt positiva, tal com 

reflecteixen les opinions que els professors comparteixen en el 

portal en línia de CaixaEscena. Per això, aquest any la demanda 

d’inscripció s’ha duplicat respecte de la temporada anterior, amb 

prop de 2.400 sol·licituds provinents de tot Espanya. 
 

• En el marc de l’intercanvi de joves acordat entre l’Obra Social 

”la Caixa” i la Fundació Cariplo, 20 alumnes italians de l’Institut 

Luigi Casale de Milà han conviscut i compartit les jornades teatrals 

de l’Encontre amb escolars catalans. 
 



 

 
 

 

 

• 118 nois i noies de l’Institut Banús (Cerdanyola del Vallès), l’Institut 

Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols), l’Institut Severo Ochoa 

(Esplugues de Llobregat), l’Institut Manuel Blancafort (la Garriga), 

l’INS Salvador Espriu (Salt) i l’Institut Menéndez y Pelayo 

(Barcelona) han treballat i posat en escena les seves 

interpretacions durant l’Encontre. 

 

 

Barcelona, 7 d’abril de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat aquest 

cap de setmana l’Encontre CaixaEscena 2014 a Barcelona, que ha tingut una 

implicació ben activa de 118 alumnes de sis instituts catalans, i la visita i la 

participació de 20 joves d’un institut de Milà. Tots ells van arribar divendres 

passat a CaixaForum Barcelona, on se’ls va donar la benvinguda i se’ls va 

explicar el programa de l’Encontre. Dissabte es van concentrar els tallers 

teatrals i, d’una manera absolutament pràctica, els membres de la companyia 

Egos Teatre van proposar alguns continguts artístics perquè els alumnes els 

incorporessin al seu muntatge. Al llarg del diumenge es van fer les 

representacions, en les quals els grups van mostrar un petit fragment dels seus 

treballs en procés. 

 

 

 

Dissabte al vespre, Miquel Desclot, poeta, traductor i autor de l’adaptació de l’obra La 

història d’un soldat d’Igor Stravinsky, va introduir la representació que els alumnes 

de l’IES Menéndez y Pelayo van fer a partir d’un text de  

Charles Ferdinand Ramuz. 

 

 

 

Fins ara, CaixaEscena ha ofert quatre itineraris temàtics diferents, de manera 

que els alumnes juguin a ser qui no són a través dels autors següents: 

Shakespeare, Goldoni, Calderón de la Barca i Karl Kraus. Però en aquesta 

edició la proposta és que els joves aboquin les seves inquietuds, els seus 

temes i els seus personatges a l’escenari. Un repte apassionant. Un viatge 

difícil entre allò que guarden dins seu i el públic. Per això, a l’Encontre 

CaixaEscena 2014 s’assessora pel que fa a les creacions pròpies, ja siguin 

textos de nova creació, adaptacions d’un clàssic o musicals. 

 

 



 

 

 

Tot i així, els encontres són el punt culminant de tot un treball que es duu a 

terme a l’aula al llarg del curs. CaixaEscena acompanya els professors i 

els educadors durant aquest procés d’activitat teatral mitjançant 

assessorament presencial, a la vegada que facilita una plataforma en línia que 

posa a la seva disposició les millors eines per fomentar que el teatre formi part 

de la vida escolar dels nois i les noies: https://caixaescena.org/ 

 

 

Primers intercanvis d’escenaris 

 

Fruit de la consolidació i la bona repercussió dels encontres arreu de l’Estat, 

CaixaEscena obre fronteres per compartir vivències teatrals amb escoles 

d’altres països. La primera experiència pilot ha tingut lloc a l’Encontre de 

Barcelona, amb l’acollida d’alumnes de l’Institut Luigi Casale de Milà, que han 

conviscut i compartit una part dels tallers teatrals amb escolars catalans. D’altra 

banda, el grup de l’IES Menéndez y Pelayo viatjarà a Milà del 25 al 27 de 

maig per presentar l’obra preparada en el marc de l’Encontre al Progetto Laiv 

Action (Festival dei Laboratori di Arti Interpretative dal Vivo), un projecte 

desenvolupat per la Fundació Cariplo que, en la mateixa línia que el programa 

CaixaEscena, fomenta el teatre a les escoles.  

 

Aquesta iniciativa d’intercanvi s’emmarca dins el conveni acordat per l’Obra 

Social ”la Caixa” i la Fundació Cariplo que recull la col·laboració i 

l’intercanvi de projectes culturals entre Italià i Espanya.  
 
 

CaixaEscena, un espai interdisciplinari 

 

CaixaEscena és un projecte educatiu que dóna suport a professors i 

educadors que es plantegin el teatre com una pràctica que afavoreix el 

desenvolupament social, cultural i cognitiu dels joves. Un repte que obre 

l’aula a les emocions, a la imaginació, a l’esforç compartit i al descobriment i 

l’acceptació de totes les capacitats. Els encontres CaixaEscena tenen com a 

objectiu l’aproximació dels professionals del teatre als joves per compartir 

experiències i afavorir la pràctica teatral als centres escolars com a eina 

educativa. Un altre dels objectius és aconseguir que tant alumnes com 

professors prenguin consciència de les seves pròpies capacitats i les expressin 

per potenciar la seva creativitat i estimular el desenvolupament personal.  

 

Així, diferents ciutats acullen durant un cap de setmana aquests tallers de 

teatre per a joves. La companyia Egos Teatre és l’encarregada d’acompanyar 

els joves durant aquestes jornades i aportar-los diferents continguts artístics per  



 

 

 

tal de potenciar i millorar els muntatges preparats pels alumnes i que es 

representen el darrer dia de la trobada. 

 

 

El teatre com a eina de desenvolupament social i personal 

 

Aquest any, la demanda de participació s’ha duplicat respecte de la 

temporada anterior, amb prop de 2.400 sol·licituds de tot Espanya i 

provinents de més territoris. Aquest augment, més enllà que constitueixi un èxit, 

reflecteix l’interès que mostren cada vegada més centres educatius per 

fomentar el teatre a l’aula. A diferència dels concursos o festivals, els 

encontres CaixaEscena volen fomentar l’intercanvi d’experiències i grups, 

l’empatia i l’actitud de respecte com a públic en un entorn de treball teatral.  

 

Les reflexions compartides al portal en línia de CaixaEscena pels professors 

són una prova més que en aquest projecte troben resposta a les seves 

inquietuds pedagògiques. A través de les seves opinions es pot constatar 

que el teatre contribueix al creixement personal, a l’augment de 

l’autoestima i al desvetllament de les capacitats dels escolars participants, 

sobretot dels que passen per situacions vitals difícils o viuen en entorns 

desfavorables. 

 

Professor de l’Institut Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 

 

«Els alumnes vénen al taller de teatre amb un gran entusiasme i molt d’interès, 

i cada classe és una ebullició una mica desbocada d’idees, creativitat, 

emocions i sentiments. També estan molt il·lusionats per participar en els 

encontres per aprendre i créixer amb i a través del teatre.» 

 

Professora de l’Institut Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) 

 

«Al nostre centre hi ha un percentatge considerable d’alumnat d’origen 

immigrant. També som un centre d’integració per a alumnes amb necessitats 

educatives especials. Alguns d’ells s’han sentit rebutjats a l’aula per diferents 

raons, i al grup de teatre han trobat un entorn acollidor on ningú és jutjat pel 

seu aspecte ni per les seves dificultats. Han après a treballar en equip i cada 

dia són més autònoms i tenen més iniciativa.» 

 

 

 

 



 

 

 

Professora de l’Institut Manuel Blancafort (la Garriga) 

 

«El procés de creació artística s’enriqueix quan es pot nodrir de la creació 

col·lectiva. Per això els encontres permeten veure altres estils d’interpretar un 

mateix personatge, un mateix sentiment i, en definitiva, una posada en escena. 

La immersió en el món teatral és essencial per anar dipositant uns valors que 

no es perdin mai.» 

 

Professor de l’INS Salvador Espriu (Salt) 

 

«El nostre centre té un nombre molt elevat d’alumnes immigrants. Les 

condicions socioeconòmiques són complicades, per això aquesta activitat 

organitzada per CaixaEscena suposa una bona oportunitat per gaudir d’un 

context diferent del que viuen cada dia. El teatre suposa per a ells un mitjà 

d’aprenentatge cultural i artístic.» 

 

Professor de l’Institut Menéndez y Pelayo (Barcelona) 

 

«Participar a l’Encontre estimula els alumnes a millorar en el treball teatral, en 

la creativitat i en l’adquisició de coneixements tant lingüístics com artístics. 

Poder actuar en públic és imprescindible, i els tallers que s’ofereixen són una 

gran oportunitat per fer-ho. A més, el reconeixement d’altres grups que fan el 

mateix és clau a l’hora de valorar el treball fet.» 

 

 

La ruta de CaixaEscena 2014 

 

Andalusia (Sevilla) – Del 7 al 9 de febrer 

Extremadura (Mèrida) – Del 7 al 9 de febrer 

Canàries (Santa Cruz de Tenerife) – Del 14 al 16 de febrer 

Aragó (Saragossa) – Del 21 al 23 de febrer 

Comunitat Valenciana (Xàtiva) – Del 21 al 23 de febrer 

Castella-la Manxa (Almagro) – Del 28 de febrer al 2 de març 

Comunitat de Madrid (Madrid) – Del 28 de febrer al 2 de març 

Regió de Múrcia (Múrcia) – Del 14 al 16 de març 

Navarra (Pamplona) – Del 28 al 30 de març 

Catalunya (Barcelona) – Del 4 al 6 d’abril 

Astúries (Oviedo) – Del 25 al 27 d’abril 

Galícia (Santiago de Compostel·la) – Del 25 al 27 d’abril 

 

 



 

 

 

 

Més informació (premsa, entrevistes i reportatges): 

 

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  

https://caixaescena.org/ 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


