
 

                                                                                              

     

Nota de premsa 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina prop de 
350.000 euros a 30 projectes d’artistes 
que posen les seves eines de treball en 

mans de col·lectius vulnerables 
 

 

Prop de 6.000 persones en situació de vulnerabilitat tindran 

l’oportunitat d’expressar-se a través de la fotografia, el vídeo,  

les arts plàstiques, el teatre i la dansa, entre altres disciplines 

 

 

•   La convocatòria d’Art per a la Millora Social dóna suport a activitats 

culturals de qualsevol disciplina artística liderades per un artista, 

en què participin col·lectius socialment fràgils, amb la finalitat 

d’apropar-los a la cultura i, a la vegada, contribuir a afavorir 

aspectes com el desenvolupament personal, el reconeixement de 

les pròpies capacitats i la cohesió i inclusió social. 

 

•   El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

destacat la ferma aposta de l’entitat per convertir «el procés creatiu 

en una eina efectiva en l’apoderament de col·lectius vulnerables». 

 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 

344.630 euros a 30 projectes impulsats per artistes o entitats culturals de tot 

Espanya que apropen la cultura i fomenten l’expressió artística a persones en 

situació de vulnerabilitat. Aquestes ajudes formen part de la convocatòria 

d’Art per a la Millora Social 2014 del Programa d’Ajuts 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 i escriptors que posen les seves eines de 

treball en mans de persones que presenten problemàtiques socials o algun  



 

 

 

tipus de discapacitat intel·lectual o física. La voluntat principal és que aquestes 

persones puguin tenir les mateixes oportunitats d’accés i participació a l’art 

i la cultura que la resta de la societat i, a la vegada, que puguin viure un 

procés de transformació personal i social en el qual adquireixin autoestima i 

autoconfiança; descobreixin les seves habilitats i els seus talents i els posin al 

servei de la societat, i adquireixin més capacitat de comunicació relació i 

cooperació entre les persones, en una comunitat o grup social determinat. En 

definitiva, els projectes seleccionats en la convocatòria d’Art per a la Millora 

Social evidencien que l’art pot contribuir a l’apoderament d’aquestes 

persones.  

 

 

Tipologia dels projectes 

 

 

Els projectes seleccionats en la convocatòria d’Art per a la Millora Social 2014 

aposten per activitats vinculades a les arts plàstiques (1), la fotografia (5), el 

videoart (6), la música (7), el circ (1), el teatre (3) i la dansa (7).  

 

En tots s’ha tingut en compte d’una 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 per mitjà d’activitats que contribueixin al desenvolupament 

de barris o grups socials, al reforç de conceptes com la identitat i 

l’autoconfiança, i també a la millora de les capacitats organitzatives, de 

cooperació i d’autogestió d’una comunitat. 

 

A través d’aquests 30 projectes, prop de 6.000 persones de tot l’Estat en 

situació de vulnerabilitat tindran oportunitats de transformació i millora personal 

i social. Aquestes persones pertanyen a col·lectius de dones amb dificultats 

socials; joves en risc d’exclusió social; persones amb discapacitat 

intel·lectual o física; persones amb malalties mentals; persones internes; 

menors en situació de vulnerabilitat; persones immigrants i habitants de 

barris desafavorits.  

 



 

 

 

 

Els projectes seleccionats, per províncies 

 

 

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

convocatòria es distribueixen en 11 províncies: Barcelona (17), Madrid (2), 

Alacant (2), Saragossa (2), València (1), Balears (1), Lleida (1), Lleó (1), 

Múrcia (1), Navarra (1) i Las Palmas (1). 

 

Entre tots 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 sigui reconegut i sigui destacable, i que l’activitat proposada respongui 

a criteris de qualitat i excel·lència artística. 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat el 

ferm compromís de l’entitat «amb totes les entitats culturals i els artistes que 

troben en el procés creatiu una eina efectiva de transformació social i 

d’apoderament de col·lectius vulnerables». 

 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en la qual 

desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un 

dels trets més definitoris des del seu naixement el 1904, adquireix una 

dimensió més gran, i més diferencial, en les circumstàncies actuals. 

 

Tot i les dificultats, l’entitat mantindrà el pressupost de la seva Obra Social 

durant el 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els 6 

anys precedents. En aquest sentit, el 67    % del pressupost (334,9 milions 

d’euros) es destinaran al desenvolupament de programes socials i 

assistencials). La resposta a les problemàtiques socials més urgents i l’atenció 

a les persones més vulnerables continuen sent prioritats fonamentals. 

 

 



 

 

 

La creació d’oportunitats laborables a través d’Incorpora (que va promoure 

14.639 llocs de treball l’any passat), la lluita contra la marginació i la pobresa 

a Espanya (amb 58.000 infants atesos el 2013), l’accés a un habitatge digne  

 

(amb 18.000 pisos socials distribuïts a tot Espanya) i l’envelliment actiu i 

saludable mantenen la condició de línies d’actuació estratègiques per a l’Obra 

Social ”la Caixa”. 

 

El 2013, més de 8,7 milions de persones es van poder beneficiar de les 

42.546 activitats impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”, primera obra 

Social d’Espanya. 

 

 

 

Més informació: 

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

Ariadna Puig: 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 


