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L’art com a provocació i la consciència  

vers el nostre planeta marcaran la 
temporada 2016-2017 de CaixaForum Lleida 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum 

Lleida per a la temporada 2016-2017, marcada per una oferta global 

dissenyada per a tots els públics. 

 

• Durant l’any 2015, les 48 exposicions programades als set centres 

CaixaForum van rebre més de 2,1 milions de visitants. CaixaForum 

Lleida va acollir més de 580 activitats l’any passat, que van rebre el 

suport de més de 60.000 visitants.  

 

• La nova temporada arrencarà amb l’exposició Mediterrani. El nostre 

mar, com mai l’has vist, una visió d’aquest mar des dels seus 

orígens, tot descobrint les seves particularitats biològiques i 

geològiques, i amb la novetat d’incloure elements en els quals el 

públic ha col·laborat directament.  

 

• CaixaForum Lleida acollirà també Gestos iconoclastes, imatges 

heterodoxes, una mostra d’art contemporani que convida els 

espectadors a reflexionar sobre el fenomen de la destrucció i el 

reaprofitament de les imatges, amb manipulacions que en canvien 

radicalment el sentit.  

 

• Com és habitual dins la programació de CaixaForum Lleida, hi 

haurà espai per a la sensibilització social, amb l’exposició My 

world, a l’entorn dels reptes a què s’enfronta la humanitat per 

millorar la vida de les persones i protegir el planeta.  

 

• CaixaForum Lleida oferirà un any més un elevat nombre d’activitats 

dedicades a tots els públics per tal que, més que mai, sigui un 

espai de trobada entre la cultura i la ciutadania. 
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Lleida, 8 de setembre de 2016. La nova temporada del centre cultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” a Lleida es regeix, un any més, per un principi clar: la 
unió entre cultura i ciutadania. El model únic a l’Estat que representa 
CaixaForum es concreta en la conceptualització d’exposicions específicament 
pensades perquè es puguin exhibir a tots els centres culturals de l’entitat.  
 
L’experiència CaixaForum va molt més enllà de les exposicions, amb una 
oferta d’activitats àmplia i global que inclou música, conferències i debats, 
jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de 
persones grans. 
 
CaixaForum disposa de set centres culturals situats a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Palma, Madrid i Saragossa, als quals se sumarà Sevilla a 
partir del mes de febrer del 2017.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar durant 2015 un total de 48 
exposicions a l’entorn de 30 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la 
xarxa de centres el 2015 va arribar a 2.159.000. CaixaForum Lleida va acollir 

el 2015 un total de 585 activitats, que van rebre el suport de 60.814 

persones. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” obre el pròxim 14 de setembre la nova temporada 
d’exposicions a CaixaForum Lleida amb una mostra dedicada a la ciència. Es 
tracta de Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist, una exposició que 
ens trasllada als orígens d’aquest mar, des que va esdevenir desèrtic fins que 
el moviment de les plaques tectòniques el va tornar a convertir en el mar que 
coneixem avui dia. També descobrirem les particularitats biològiques i 
geològiques que presenta, i veurem alguns dels programes actuals 
d’investigació científica que s’hi han centrat, ressaltant la necessitat de millorar-
ne la sostenibilitat. 
 

A continuació, l’Obra Social ”la Caixa” presentarà a CaixaForum Lleida 
l’exposició Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes, una reflexió sobre el 
fenomen de l’art com a provocació i revulsiu formada per obres fonamentals de 
la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani, obres de la Col·lecció del MACBA i 
del MNAC, i obres de joves artistes que no formen part de la col·lecció. 
Aquesta mostra s’emmarca dins el cicle Comisart, que fa possible que joves 
comissaris gaudeixin d’una oportunitat per desenvolupar les seves idees en 
contacte amb les obres dels grans artistes del nostre temps, i que alhora 
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permet a la comunitat artística i al públic descobrir noves veus crítiques i noves 
formes de viure l’experiència contemporània. 
 
La programació de CaixaForum Lleida inclourà també temes socials i 
d’actualitat que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de reflexionar 
sobre les necessitats de la ciutadania i de donar-hi resposta. El centre acollirà 
My world. Reptes per a un món millor, mostra organitzada conjuntament amb 
l’Organització de les Nacions Unides, que donarà a conèixer els nous Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a una museografia experiencial, els 
visitants coneixeran de manera participativa els testimonis de 25 persones 
anònimes de diferents països que dialoguen amb personatges coneguts, per 
presentar conjuntament aquests objectius. 
 
Com és habitual, el programa d’exposicions es completarà amb un seguit 
d’activitats que l’Obra Social ”la Caixa” porta a terme als centres CaixaForum i 
que ja s’han convertit en un referent en el panorama intel·lectual del nostre 
país.  
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DETALL DE LES EXPOSICIONS DE  

CAIXAFORUM LLEIDA 
 

 
TEMPORADA 2016-2017 
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Mediterrani.  
El nostre mar, com mai 

l’has vist 
 

Del 14 de setembre de 2016 al 5 de març 

de 2017 
 

 
 

 
 
L’exposició divulga i fomenta les vocacions científiques, alhora que afavoreix la 

participació activa de la societat i el debat científic 

  
Mediterrani significa ‘mar enmig de terres’, és a dir, un espai de connexió entre països, 
continents i cultures humanes diverses. És el segon mar interior més gran del món, de 

costes densament poblades. Per la seva mida i per la seva capacitat limitada de 
renovació, mostra una de les taxes de contaminació i de perill d’extinció d’espècies 
més elevades del planeta. La sostenibilitat del Mare Nostrum és, sens dubte, un dels 

reptes de futur més importants. La ciència està obtenint respostes, però necessita la 
conscienciació i la implicació de tothom per conservar-lo. 
 

L’exposició Mediterrani ofereix una visió d’aquest mar des dels seus orígens, 
descobreix les particularitats biològiques i geològiques que presenta, i mostra alguns 
dels programes actuals d’investigació científica que s’hi han centrat, com el Sistema 

d’Observació i Predicció Costanera, situat a les illes Balears, el primer laboratori 
submarí i un petit robot que recull mostres del fons marí, entre d’altres. El públic podrà 
sentir els sons que emeten els cetacis i descobrir que fa uns sis milions d’anys aquest 

mar es va assecar i es va convertir en un desert, i que més endavant, gràcies a un 
moviment de plaques tectòniques, es va tornar a transformar en el mar Mediterrani. 
Constitueix una innovació de l’exposició la introducció d’elements en els quals el públic 

ha col·laborat directament.  
 
 

Organització i producció: Àrea de Recerca i Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa” 
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Gestos iconoclastes, imatges 

heterodoxes. 
Comisart. Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa” 

 

Del 6 d’abril al 23 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 

Rogelio López Cuenca, Dior, 1997. Col·lecció ”la Caixa”  
d’Art Contemporani. Rogelio López Cuenca, Creative Commons 

 
 

La mostra reflexiona sobre l’art com a provocació i revulsiu i s’emmarca dins de 

Comisart, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris emergents  

  
Per què s’ataquen certes imatges? Com es pot representar allò que es venera? I 
denigrar el que es rebutja? Es pot dir que hi ha una imatge «ortodoxa»? Quin paper ha 

tingut la iconoclàstia en els girs de la modernitat? Quin paisatge es dibuixa ara, a l’era 
de la guerra de les imatges? Aquestes qüestions actualitzen un debat antic, i 
l’exposició ofereix diferents respostes a partir del treball d’artistes contemporanis que 

advoquen per la reflexió sobre aquest fet i la seva violència explícita, i també els qui 
han optat per la «resignificació» de símbols i d’obres d’art precedents a través de 
diferents mitjans, des de la citació irònica fins a la paròdia.  

 
Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes, del jove comissari Carlos Martín (Granada, 
1979), convida els espectadors a reflexionar sobre el fenomen de la destrucció i el 

reaprofitament de les imatges, amb manipulacions que en canvien radicalment el 
sentit. Ho fa amb peces provinents de la Col·lecció ”la Caixa”, la Col·lecció del MACBA 
i el MNAC, que porten el segell d’artistes com Miroslaw Balka, Equipo Crónica, Lucio 

Fontana, Raymond Hains, Sherrie Levine, Rogelio López Cuenca, Manuel Millares, 
Pedro G. Romero, Pere Portabella i Valeska Soares, entre d'altres. 
 

L’exposició s’emmarca dins el programa Comisart, creat per l’Obra Social ”la Caixa” el 
2012, que vol fer conèixer el treball de joves crítics i comissaris d’art, i oferir-los la 
possibilitat de desenvolupar un projecte d’exposició a partir dels fons de l’entitat. 

 

Comissariat: Carlos Martín 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 
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My world 
Reptes per a un món millor  
 

Del 24 de maig al 23 juliol de 2017  

 
 
 
 
 

 

L’exposició reflecteix els principals reptes als quals s’enfronta la humanitat en els 

pròxims anys per contribuir a millorar la vida de les persones i protegir el planeta  

 
  
El 27 de setembre de 2015, les Nacions Unides van anunciar els nous Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) formulats després d’un procés de participació 
ciutadana a nivell global. L’objectiu principal dels ODS és millorar la vida de les 
persones i contribuir a protegir el planeta per a les generacions futures. 

 
L’exposició My World. Reptes per a un món millor, organitzada amb la col·laboració de 
la Campanya de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, vol donar a conèixer els nous ODS, però sobretot motivar i involucrar-hi els 
visitants, a través d’una museografia participativa i experiencial. Així, els visitants 
entraran en un espai on, a través d’una instal·lació audiovisual, coneixeran testimonis 

de 25 països que plantegen necessitats a les quals s’han d’enfrontar en el seu dia a 
dia, establint un diàleg amb personatges famosos que han presentat els nous ODS. 
Els mateixos visitants hi podran participar plantejant en el «podi de les Nacions 

Unides» els temes que creguin que són fonamentals per millorar les condicions de vida 
de totes les persones. 
 

L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa de Cooperació Internacional, 
treballa des del 1997 amb el compromís d’ajudar a eradicar la pobresa a les 
poblacions més vulnerables de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. El programa es 

desenvolupa sobre el terreny i a través d’exposicions com aquesta, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania. 
 

Organització: Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de la Campanya de les 

Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


