
 

                                                                                          

Nota de premsa 

 
Més de 3.500 persones en situació de 

vulnerabilitat podran apoderar-se i 
transformar la seva realitat a través de l’art 

 

”la Caixa” destina prop de 350.000 euros a 29 projectes de 

tot Espanya seleccionats en la convocatòria d’Art per a la 

Millora Social 

Els participants viuran processos creatius a través de la 

fotografia, el teatre, el vídeo, les arts plàstiques i la dansa, 

entre altres disciplines 

 

 

•   L’Obra Social ”la Caixa” impulsa la convocatòria d’Art per a la 

Millora Social per donar suport a projectes d’artistes que posen les 

seves eines de treball al servei de persones en situació de 

vulnerabilitat. 

 

•   A través dels 29 projectes seleccionats aquest any, més de 3.500 

persones en situació de vulnerabilitat viuran processos de creació 

que els permetran transformar les parts del seu món intern que 

necessiten ser escoltades, vistes i sentides en art. 

 

•   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». 

 

 

 

 

 



 

Madrid, 12 de novembre de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” destinarà 

331.460 euros a 29 projectes impulsats per artistes individuals o entitats 

culturals de tot Espanya que vulguin contribuir a la transformació personal i 

social a través de l’expressió artística en persones que es troben en 

diferents situacions de vulnerabilitat: persones amb discapacitat, ciutadans 

d’entorns o barris desafavorits, joves i infants en entorns difícils, persones 

immigrants, reclusos i exreclusos, persones hospitalitzades, dones amb 

problemes socials greus, addictes o exaddictes, entre altres col·lectius.  

 

Aquests projectes són els seleccionats d’aquest any en la convocatòria d’Art 

per a la Millora Social que l’Obra Social ”la Caixa” obre anualment, juntament 

amb les seves altres sis convocatòries del Programa d’Ajudes a Projectes 

d’Iniciatives Socials. En aquesta convocatòria es poden presentar artistes 

plàstics, músics, actors, fotògrafs, ballarins o escriptors que vulguin implicar 

activament persones en situació de vulnerabilitat en processos de creació que 

els permetran transformar les parts del seu món intern que necessiten ser 

escoltades, vistes i sentides en art. L’objectiu final és que aquestes persones 

s’arribin a apoderar a través del descobriment i desenvolupament de la seva 

creativitat i de les seves competències, que adquireixin autoestima i 

capacitat de relació amb el seu entorn, i que aconsegueixin integrar-se 

degudament a la societat. Paral·lelament, aquests projectes ofereixen les 

mateixes oportunitats d’accés i participació en l’art i la cultura que la resta 

de persones.  

 

 
Més de 3.500 persones podran transformar les seves vides a través de l’art 

 

Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria aposten per activitats 

vinculades al teatre (4), la dansa (6), les arts plàstiques (3), la fotografia (6), 

el videoart (7), la música (1), la literatura (1) i el circ (2). 

 

En tots els casos, 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 mitjançat activitats que contribueixin al desenvolupament 

de barris o grups socials, al reforçament 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. 

 

Els 29 projectes seleccionats en el conjunt de tot l’Estat en aquesta 

convocatòria es distribueixen en vuit comunitats autònomes: Catalunya (19), 

Comunitat de Madrid (4), Andalusia (1), País Basc (2), Illes Balears (1), 

Comunitat Valenciana (1) i Astúries (1). 

 

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». 

 

 
Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

Durant el primer trimestre del 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha posat 

novament de manifest la raó última de l’entitat: la seva Obra Social. El 2015, 

sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de Jaume Giró, la 

Fundació Bancària ”la Caixa” manté el pressupost de la seva Obra Social en 

500 milions d’euros, la mateixa quantitat que en els set exercicis anteriors. 

Aquesta dotació situa l’entitat com la primera fundació privada d’Espanya i 

una de les més importants del món.  

 

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 

actuals, com la desocupació, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, 

concentra el gruix de la inversió, el 67,1 % del pressupost (336 milions 

d’euros); l’apartat cultural representa el 13,5 % (67 milions); els programes 

de ciència i medi ambient suposen l’11,2 % (56 milions); i el suport a 

l’educació i investigació, el 8,2 % (41 milions d’euros). Tot això ratifica una 

vegada més el compromís de l’entitat.  

 

El 2014, més de 9,5 milions de persones van participar en les iniciatives de 

l’Obra Social ”la Caixa” i se’n van poder beneficiar.  

 

 

 

 

 



 

Més informació: 

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

Ariadna Puig: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.org  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 


