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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta un nou cicle d’exposicions que, a partir de la 
seva col·lecció, ofereix una mirada polièdrica a la història de l’art recent 

 
 

 

 

 

 

 

Podem explicar i classificar l’art contemporani amb un relat únic i 
cronològic com s’ha fet amb tot l’art anterior? No seria més oportú 
plantejar una simultaneïtat de relats que permetin acostar-nos a la creació 
actual des de diferents punts de vista? Aquesta és el plantejament de Tres 

narratives, el nou cicle d’exposicions que presenta l’Obra Social ”la Caixa” 
a CaixaForum Barcelona a partir de la seva col·lecció d’art contemporani. 
El poeta, assagista, crític i director de museus Enrique Juncosa ha estat 
convidat per l’entitat per capbussar-se en la Col·lecció ”la Caixa” i oferir 
noves interpretacions sobre els fons de l’entitat. Juncosa s’inspira en 
algunes estructures narratives actuals del món de la literatura o el cinema 
per presentar un cicle de tres exposicions a partir de tres conceptes que 
uneixen l’obra d’artistes contemporanis. La primera de les exposicions, 
Participació, presenta les obres d’incorporació més recent a la col·lecció i, 
en termes generals, tenen en comú que, per copsar-les completament, es 
fa necessària la participació de l’espectador. El cicle es completarà amb 
dues mostres més a l’entorn dels conceptes de memòria i llenguatge. Les 
obres presents en aquesta primera mostra del cicle —algunes de les quals 
es poden veure a Barcelona per primera vegada— són dels artistes 
següents: Ana Laura Aláez, Apichatpong Weerasethakul, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Olafur Eliasson i Susy Gómez 
 

 

 
Tres narratives. Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani. Dates: Participació: del 2 d’octubre de 2014 al 15 de febrer de 2015. 
Memòria: de l’11 de març al 21 de juny de 2015. Llenguatge: del 17 de juliol al 27 de 
setembre de 2015. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Enrique Juncosa. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 30 de setembre de 2014. La subdirectora de l’Àrea de Cultura, 
Isabel Salgado, i el comissari Enrique Juncosa han presentat aquest matí 
l’exposició Participació, que s’inaugurarà demà i obrirà les portes al públic el 
dijous. Aquesta mostra és la primera de les tres que componen el cicle 

Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” Art Contemporani. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la 
creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és 
un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit cultural.  
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa, sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està 
formada actualment per gairebé un miler d’obres, i als seus fons figuren treballs 
dels artistes més importants dels últims trenta anys. La Col·lecció és avui un 
punt de referència artístic, com ho demostra el préstec constant d’algunes de 
les seves obres per ser exhibides arreu del món, així com l’organització de 
nombroses exposicions als centres CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, 
Europa i la resta del món.  
 
Els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com ara el Museu del 
Louvre i el Museu del Prado— per tal d’intensificar la seva acció cultural. En 
aquesta línia s’emmarca l’acord amb el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani  
de totes dues institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, 
així com la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves 
col·leccions. 
 
Amb el cicle Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” Art 

Contemporani, l’entitat continua apostant per tenir un espai permanent a 
CaixaForum Barcelona obert a noves interpretacions sobre els seus fons d’art 
contemporani, sigui a càrrec de comissaris emergents —amb el cicle Comisart 
que va començar la temporada passada— o bé convidant diferents referents 
internacionals en el món de la creació contemporània.  
 
En aquesta línia, la temporada 2012-2013, la Sala 2 del Centre Cultural i Social 
de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona va acollir el cicle d’exposicions Què 
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pensar, Què desitjar, Què fer, comissariat per Rosa Martínez. Després 
d’aquesta primera experiència, el segon cicle d’exposicions és a càrrec 
d’Enrique Juncosa (Palma, 1961), poeta, assagista, crític d’art, comissari 
d’exposicions i director de museus. 
 
Aquesta col·laboració suposa el retrobament de Juncosa amb l’Obra Social 
”la Caixa”, entitat amb la qual ja va col·laborar en la dècada dels noranta en 
l’organització d’exposicions, com ara les dedicades a Barry Flanagan i Malcolm 
Morley. Posteriorment, Juncosa ha estat subdirector de l’Institut Valencià d’Art 
Modern i del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i director de l’Irish 
Museum of Modern Art (Dublín). 
 
Juncosa creu que el discurs tradicional sobre l’art, basat en escoles i 
moviments centralitzats en grans capitals artístiques, ja no serveix per donar 
compte de la complexitat del fenomen artístic contemporani. En canvi, la 
narrativa ha explorat la simultaneïtat, els temps paral·lels, les coincidències i 
les bifurcacions d’una manera potser només equiparable amb la física 
moderna. 
 
A partir d’aquesta idea, Juncosa ha preparat per a CaixaForum Barcelona un 
programa de tres exposicions entorn dels conceptes participació, memòria i 
llenguatge, que descriuen un itinerari des de l’expansió del fet compartit fins a 
la concentració i la intimitat de la forma. Amb relació a aquests tres conceptes, 
ha seleccionat obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’artistes com Olafur Eliasson, 
Douglas Gordon, Apichatpong Weerasethakul, Juan Muñoz, Doris Salcedo, 
Bruce Nauman i Richard Serra, entre d’altres. 
 
 
Tres narracions diverses de la història de l’art 

 
Hi ha un consens generalitzat sobre com s’ha d’ordenar l’art modern del 
segle XX, però només fins als anys seixanta. Des d’aleshores i fins a avui, l’art 
contemporani s’ha convertit en quelcom irreductible a una única narració que 
sigui capaç d’explicar-lo.  
 
Conviuen una gran varietat d’estètiques; es fan servir els anomenats «nous» 
mitjans artístics, però no han desaparegut les tècniques «tradicionals», com la 
pintura o el dibuix. Sorgeixen algunes formes d’art, ja ben establertes, que fins i 
tot neguen la validesa de l’objecte artístic, i n’hi ha d’altres que són híbrids de 
categories que abans van ser fixes i clares. Trobem artistes arreu del món, de 
l’Argentina a Tailàndia, passant per Benín, l’Iran o l’Índia, que incorporen les 
seves pròpies perspectives culturals i contextuals al discurs global.  
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S’ha fet impossible, sense ignorar intencionadament la realitat, elaborar una 
única narrativa que ho expliqui i ho abraci tot, i la idea mateixa de progrés s’ha 
vist des de fa alguns anys com una creença ni més ni menys que supersticiosa.  
 
El cicle d’exposicions Tres narratives s’ha concebut com «una possibilitat»: la 
de plantejar narracions diverses de la història de l’art recent, que es resisteix a 
ser interpretat com un relat únic. Es tracta d’un model plural inspirat en 
referents d’altres àmbits que han explorat estructures narratives complexes i 
entrecreuades, com ara les novel·les 2666 de Roberto Bolaño o The Hakawati 

de Rabih Alameddine en la literatura, el llargmetratge Mulholland Drive de 
David Lynch en el cinema o les òperes de l’irlandès Gerald Barry en les arts 
escèniques.  
 
Partint d’aquest marc teòric, el cicle es desenvolupa en tres exposicions 
successives, l’objectiu fonamental de les quals és mostrar com la participació, 
la memòria i el llenguatge han funcionat com a estratègies creatives i 
especulatives en les creacions artístiques de les tres darreres dècades. Per fer-
ho, les mostres es presenten en sentit cronològic invers i busquen línies de 
fuga, punts d’encreuament i de trobada per extreure noves narracions a partir 
de les obres que formen la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
Així, les obres incloses en la primera mostra, Participació, són les 
d’incorporació més o menys recent a la col·lecció. Exploren pràctiques 
dominants des de la darreria dels noranta que van, en la majoria de casos, més 
enllà de l’objecte artístic. En termes generals, el seu significat rau fora de les 
mateixes obres, i demana la participació de l’espectador.  
 
Les obres que s’inclouen en la segona mostra, titulada Memòria, moltes 
executades al començament dels anys noranta, són més importants com a 
detonant d’interpretacions que es desenvolupen a partir de la memòria, tant de 
l’artista com de l’espectador, que no pas com a objectes artístics, encara que la 
seva materialitat és encara important. La majoria tracten assumptes com la 
malaltia, la violència social o política, i diferents qüestions identitàries.  
 
En la tercera i última mostra, la titulada Llenguatge, el sentit de les obres rau en 
elles mateixes, i es tracta d’obres realitzades sobretot als anys vuitanta o bé, si 
són posteriors, que segueixen criteris explorats inicialment.  
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Participació: més enllà de l’objecte artístic 

 
Participació recorre al paradigma teòric de l’«estètica relacional», que indaga la 
capacitat de certes obres d’art per crear vincles entre l’obra i l’espectador, per 
instituir espais de trobada. L’artista funciona com a catalitzador, mentre que és 
el públic qui, com a col·lectiu, atorga sentit a cada peça interactuant-hi. Això  
és el que tenen en comú els artistes inclosos en l’exposició, un grup heterogeni 
de creadors que van sorgir entorn del canvi de segle. 
 
Les obres seleccionades presenten diverses formes de materialització 
d’aquesta relació participativa. En entrar a la sala, gairebé com una declaració 
d’intencions, Mientras las manos llueven I, la cortina de ferro galvanitzat de 
Susy Gómez, s’obre a manera de teló per dissoldre els límits entre l’espai de la 
representació i el del públic. Un públic que, a Mujeres sobre zapatos de 

plataforma, d’Ana Laura Aláez, és temptat a convertir-se en «actor» ocupant de 
manera imaginària l’espai dels cossos absents que sembla convocar la 
instal·lació. 
 
A Left is Right and Right is Wrong and Left is Wrong and Right is Right, 
videoinstal·lació de Douglas Gordon, el títol mateix indica que l’espectador és 
convidat a prendre una posició i triar una de les dues projeccions geminades. 
Un posicionament que, en el cas de l’obra d’Olafur Eliasson, Your Position 

Surrounded and Your Surroundings Positioned, afecta directament l’aspecte 
final de l’obra: caminant dins de la sala, l’espectador entra a formar part de 
l’obra en situar-se entre els feixos de llum i les parets sobre les quals es 
projecta. 
 
De manera similar, Dominique Gonzalez-Foerster, en l’enigmàtic ambient 
generat a Petite, congela una narració en un punt indeterminat que hem de 
completar i ens incita a indagar una història aliena, incompleta i inquietant. Es 
tracta d’una cerca d’implicació emocional en la narració, que Apichatpong 
Weerasethakul desenvolupa en un sentit diferent en el curtmetratge Primitive. 
I’m Still Breathing, on la bellesa hipnòtica de la cinematografia i el clima de 
celebració col·lectiva que reflecteix conviden a l’acció i a aquesta implicació 
emocional envers el que passa a la pantalla. 
 



 7

 

ANA LAURA ALÁEZ  
Mujeres sobre zapatos de plataforma (Dones 

sobre sabates de plataforma) 

1992 
Instal·lació: sis perruques dissenyades per l’artista i  
sis parells de sabates dels anys setanta 
185 × 332 × 29 cm 

 
L’obra de l’artista basca Ana Laura Aláez, Mujeres sobre zapatos de plataforma 

(1992), presenta una mena de casquets molt elaborats i de sabates de 
plataforma, tots de colors brillants i col·locats en dues fileres paral·leles, de 
manera que és evident que hi falta el cos que els podria utilitzar. Les lligadures 
estan a l’altura dels caps de les persones, i les sabates, a terra, convidant 
metafòricament l’espectador a fer-los servir, com si cadascú pogués triar el seu 
abillament en projectar-se en l’obra. Les dones del títol simplement estan 
suggerides en l’espai entre les lligadures i les sabates, de manera que són els 
espectadors i les espectadores els qui completen l’obra. Aláez també és autora 
d’unes obres que constitueixen una discoteca o una botiga de roba, mitjançant 
les quals fa referència als espais socials, la interactivitat de l’obra d’art i la 
necessitat que el públic hi participi de manera humorística i literal. 
 
 

APICHATPONG WEERASETHAKUL 
Primitive. I’m Still Breathing 

(Primitiu. Continuo respirant) 

2009 
Videoinstal·lació: projecció monocanal (color, so) 
Dimensions variables; 11 min 

 
L’obra d’Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandès que ha signat algunes 
de les pel·lícules més poderoses i significatives dels últims anys, és I’m Still 

Breathing, un videoclip per a la cançó del mateix títol de la banda de rock 
independent tailandès Modern Dog. Aquesta pel·lícula forma part d’un projecte 
més ambiciós titulat Primitive (2009), que va ser un encàrrec de la Haus der 
Kunst de Munic. Primitive està format per set instal·lacions de vídeo en 
diverses combinacions i dos curtmetratges, un dels quals és I’m Still Breathing, 
que poden funcionar tots sols. Els treballs que conformen Primitive van ser 
rodats a Nabua, una localitat del nord de Tailàndia on el govern d’aquest país 
va dur a terme una brutal repressió contra militants comunistes fa algunes 
dècades. Els actors són uns adolescents que van perdre la majoria dels seus 
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avantpassats durant la contesa política. I’m Still Breathing és una pel·lícula de 
gran impacte emocional on veiem els adolescents que van treballar en el 
projecte corrent a tota velocitat per intentar atènyer una furgoneta des de la 
qual van caient boles de foc i enfilar-s’hi. Tot plegat té un aire de celebració 
col·lectiva malgrat la tensió creada per la velocitat i les flames, que sens dubte 
té a veure amb l’atmosfera política de Tailàndia en els darrers anys. Les 
imatges, com tot el cinema de Weerasethakul, són d’una bellesa hipnòtica. 
 
 

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER  
Petite (Petita) 

2001 
Videoinstal·lació d’un canal: DVD (color, so) i  
estructura d’alumini amb plafons de vidre, linòleum,  
llum i manta. 520 × 1.032 cm. 15 min 

 
Petite (2001) és una instal·lació que combina una estructura arquitectònica amb 
una projecció. Consisteix en un espai rectangular, format per plafons de vidre 
refractari, que conté a l’interior uns quants objectes funcionals (un llum, una 
taula i una manta) que donen al conjunt un cert aire domèstic i familiar. Sobre 
un dels vidres es projecta la imatge d’una nena malenconiosa, asseguda a terra 
i perduda en els seus pensaments mentre contempla aquest interior gairebé 
buit i penombrós. Sovint se cita una declaració de Gonzalez-Foerster en la qual 
l’artista diu que aspira a convertir els seus espectadors en alguna cosa 
semblant a uns detectius, que davant les seves obres se sentin obligats a fer 
una recerca, que sentin curiositat per unes històries que no són les seves. Tot 
el que veiem com a espectadors de la seva obra se’ns presenta com si fossin 
claus, en un vocabulari o llenguatge diferent del nostre però que requereixen la 
nostra contribució per donar-los un sentit. L’atmosfera gairebé onírica d’aquest 
treball, en el qual no sabem què li ha passat a la nena, tot i que sembla obvi 
que realment alguna cosa li ha succeït, té a veure amb aquesta voluntat de 
creació d’un punt de partida per a la narració o la poetització. Gonzalez-
Foerster és una artista que tot sovint fa servir referències literàries, d’escriptors 
com ara Roberto Bolaño, Enrique Vila-Matas o Robert Walser. 
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DOUGLAS GORDON 
Left is Right and Right is Wrong and Left is  

Wrong and Right is Right (L’esquerra és  

correcta i la dreta és incorrecta, i l’esquerra   

és incorrecta i la dreta és correcta) 

1999 
Videoprojecció de dos canals: DVD (blanc i negre,  
so). Dimensions variables. 92 min 

 
En aquesta obra, Gordon hi fa servir com a matèria primera un thriller no gaire 
conegut, rodat en blanc i negre, del director Otto Preminger, Whirlpool (1949), 
que es va estrenar a Espanya com a Vorágine. Per a la seva realització, 
l’artista va separar acuradament la seqüència de fotogrames que conformava la 
pel·lícula segons fossin parells o imparells, per crear dues noves seqüències 
que després es projectarien l’una al costat de l’altra, invertint la de l’esquerra 
per crear una imatge doble d’aparença simètrica que remet al famós test de 
Rorschach. En són el resultat dues pel·lícules noves i diferents, ja que les 
separen unes fraccions de segon, encara que semblin gairebé iguals i la imatge 
doble que creen sembli simètrica. La seva visió és hipnòtica i remet a l’efecte 
dels llums estroboscòpics, i pot provocar atacs epilèptics en els espectadors 
que pateixen aquesta malaltia, o si més no així s’indica en un cartell quan l’obra 
s’exposa. 
 
 

OLAFUR ELIASSON 
Your Position Surrounded and Your 

Surroundings Positioned (La teva posició  

envoltada i el teu entorn posicionat) 

1999 
Focus HMI-Daylight, alumini, acer i transformadors.  
Dimensions variables 

 
L’obra d’Olafur Eliasson Your Position Surrounded and Your Surroundings 

Positioned (1999) es va presentar per primera vegada al Dundee Contemporary 
Arts, al Regne Unit. Com molts dels treballs d’aquest artista, té alguna cosa 
d’experiment científic. Presenta unes bandes verticals de llum intensa que es 
mouen com escanejant les parets de l’espai que la conté. Originen la llum dos 
punts fixos, que són com dos llums o llanternes de forma cilíndrica, formats 
entre altres coses per transformadors i situats l’un davant de l’altre. La llum que 
projecten es mou activada pels corrents d’aire que circulen al voltant i per la 
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calor que desprenen els mateixos llums. Quan un espectador entra a l’espai 
escanejat per la llum, forma immediatament part de l’obra, ocupant un espai 
entre l’origen de la llum i la superfície en què es projecta. Tots els seus 
moviments produeixen ombres i canvis, i la seva presència altera també la 
temperatura i, per tant, els corrents d’aire. Qualsevol lectura de l’espai depèn 
de l’espectador i dels seus moviments, de manera que esdevé el centre de la 
percepció. L’espectador probablement necessitarà uns instants per entendre 
què passa al seu voltant. L’obra d’Eliasson destaca que els nostres sentits són 
fonamentals per entendre i analitzar les coses que ens envolten, i que perquè 
l’obra existeixi es necessita l’espectador. 
 
 

SUSY GÓMEZ 
Mientras las manos llueven I (Mentre les mans  

plouen I) 

1998-1999 
Xapa de ferro galvanitzat, llautó i plàstic 
340 × 240 cm 

 
Mientras las manos llueven I (1998-1999), de Susy Gómez, és una gran cortina 
de ferro galvanitzat d’una sèrie de dues. Totes dues es van exposar per 
primera vegada a la galeria Soledad Lorenzo de Madrid el 1999. Aleshores es 
van instal·lar a l’entrada de la galeria, de manera que impedien la visió, des 
d’allí, de la resta de l’exposició. Els espectadors les havien de voltar per entrar 
a la sala. Aquesta artista mallorquina sovint fa servir elements teatrals com a 
recurs expressiu; molts dels seus vídeos, per exemple, són enregistraments 
elaborats de diferents performances. A més, algunes de les seves obres, com 
una fotografia trencada o uns papers arrugats i després escampats per terra, 
són el resultat d’accions de contingut dramàtic. Susy Gómez fa servir tècniques 
i formes sempre canviants. Les cortines metàl·liques que comentem aquí 
suggereixen, en qualsevol cas, una separació entre espais, un teló teatral i, 
alhora, que el seu sentit és al darrere. L’espai expositiu, una vegada que el 
visitant hi ha entrat, esdevé un escenari on l’espectador es converteix en actor, 
concretament en l’actor de la interpretació del que l’envolta. A més, es reflecteix 
a la superfície irregular de les cortines que, encara que són de ferro, presenten 
un acabat platejat. Les cortines ens remeten a les vestidures de la pintura 
clàssica, suggerint tal vegada el pes de la tradició que finalment s’aparta, com 
en un joc.  
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ  

 
 
VISITA INAUGURAL 

Dimecres 1 d’octubre, a les 19 h 
A càrrec del comissari de la mostra, Enrique Juncosa 

 
 
 
VISITA COMENTADA PER A GRUPS ESCOLARS 

De dilluns a divendres, horari a convenir. 
Visites adaptades als diversos nivells escolars. Preu per grup: 25 €. Cal 
inscriure-s’hi prèviament, a través del telèfon 934 768 630 o l’adreça electrònica 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
 
 
TALLER «DISTÀNCIA CURTA» 

De dilluns a divendres.  
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del telèfon 934 768 630. Preu per grup: 
25 € 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Dissabtes | 19 h 
 
Visites comentades per al públic general. Preu per persona: 3 €. 50 % de 
descompte per als clients de ”la Caixa”. Places limitades.  
 
Visites concertades per a grups de màxim 25 persones. Cal inscriure-s’hi 
prèviament, a través del telèfon 934 768 630. Preu per grup: 60 €. Els grups 
amb guia propi també han de reservar dia i hora. 
 
Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals. Grups de 
mínim 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del telèfon 
934 768 630. 
 
Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral. 
Grups de mínim 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del fax 
934 768 635 o l’adreça electrònica seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es. 
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Del 2 d’octubre de 2014 al 15 de febrer de 2015 
 

Memòria: de l’11 de març al 21 de juny de 2015 
Llenguatge: del 17 de juliol al 27 de setembre de 2015 

 
 
CaixaForum 
Centre Social i Cultural 
Av. de Francesc Ferrer i  
Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona 
Tel. 934 768 600 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obert cada dia. Horaris: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Nadal, tancat els dies 25 de 
desembre, i 1 i 6 de gener 
24 i 31 de desembre i 5 de gener, 
horari especial, de 10 a 18 h 
 
Preus: 
Entrada a les exposicions: 4 € 
Menors de 16 anys, entrada gratuïta 
Clients ”la Caixa”, entrada gratuïta i 
50 % descompte en les activitats 
 
Compra d’entrades i activitats, a les 
taquilles de CaixaForum i a 
CaixaForum.com/agenda 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


