
 

 
 

Nota de premsa 

 
Oberta la convocatòria d’Art per a la millora social 
2015 perquè artistes i entitats culturals presentin 
projectes artístics i socialment transformadors 

 

L’Obra Social “la Caixa” aposta per l’art que transforma la 

vulnerabilitat de les persones en el seu potencial vital i creatiu 
 

 

• La convocatòria d’Art per a la millora social dóna ajuts a projectes 

culturals de qualsevol disciplina artística liderats per artistes que posen 

les seves eines de treball en mans de persones amb discapacitat i/o en 

risc d’exclusió social. 

 

• Els projectes presentats han de tenir l’objectiu d’apropar les persones 

participants a la cultura a través d’una activitat artística que contribueixi 

en seu el desenvolupament personal; posi en valor i potenciï les pròpies 

capacitats, i fomenti la inclusió social. 

 

• Per això, l’Obra Social “la Caixa” impulsa la convocatòria d’Art per a la 

millora social 2015, que restarà oberta fins el 29 de maig.  

 

• 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 persones en situació de vulnerabilitat”. 

 

 
Barcelona, 13 de maig de 2015.- Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa 

i la literatura poden assolir objectius que transcendeixen la dimensió 

específicament artística. Conscient del gran poder transformador personal i social 

que pot adquirir el procés artístic, l’Obra Social ”la Caixa” impulsa la 

convocatòria d’Art per a la millora social 2015, que fins el 29 de maig restarà 

oberta per rebre propostes artístiques amb una intenció social.  

 

Aquesta és una oportunitat per a totes aquelles entitats culturals i artistes plàstics, 

músics, actors, ballarins i escriptors que vulguin posar 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 en el qual 

aconsegueixin 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.  

 

Les activitats artístiques proposades han d’oferir als seus destinataris: 

 

∇ Participar en l’art i la cultura i entrar-hi en contacte. 

∇ Tenir veu en primera persona. 

∇ Visibilitat en l’àmbit social. 

∇ Igualtat de condicions i d’oportunitats. 

∇ Adquisició de mitjans per enfortir les seves capacitats personals i socials. 

 

Les iniciatives han de prioritzar especialment la intervenció dels participants en el 

procés creatiu de l’activitat, i només poden ser presentades per equipaments i 

entitats culturals o artistes. Les entitats de caire social no poden entregar 

projectes a aquesta convocatòria, però ho poden fer a les convocatòries que ofereix 

l’Obra Social ”la Caixa” a través del programa d’Ajuts a Iniciatives Socials. 

 

 

Els projectes seleccionats en la convocatòria d’Art per a la millora 

social evidencien que el procés artístic pot contribuir a  

l’apoderament de les persones 
 

 

El programa d’Art per a la Millora Social posa en relació  els seus objectius amb els 

principals beneficis que pot aportar la participació en activitats artístiques tant 

a nivell individual com col·lectiu. 

 

Personalment, pot produir canvis en aspectes com la confiança en un mateix, les 

habilitats o aptituds, i el desenvolupament de la persona. Aquests beneficis 

individuals poden contribuir a un canvi social més gran: a través del reforçament de 

la confiança, especialment de grups minoritaris o en situació de vulnerabilitat, el 

foment de la comunicació i la contribució a la cohesió social. De la mateixa 

manera, la participació en projectes artístics pot afavorir la relació entre les 

persones i l’entorn; oferir espais neutrals de relació, d’intercanvi i de convivència, 

i millorar les capacitats organitzatives i de cooperació d’una comunitat o un grup 

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 persones en situació de vulnerabilitat”. 
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