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La conscienciació vers el nostre planeta 
marca la temporada 2016-2017 a 

CaixaForum Girona, amb Sebastião 
Salgado com a protagonista principal 
 
• L’Obra Social ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum 

Girona 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 
Girona va acollir més de cinc-centes activitats entre setembre del 
2015 i agost del 2016, que van rebre el suport de més de 148.000 
persones. 
 

• La nova temporada tindrà com a plat fort l’exposició Gènesi, que 
presenta el projecte més excepcional i recent del fotògraf brasiler 
Sebastião Salgado. Un mosaic increïble on la natura s’expressa en 
tota la seva grandesa i bellesa, i alhora, un homenatge a la fragilitat 
del planeta.  

 
• La ciència també tindrà el seu espai dins de la programació 

d’enguany amb la mostra Experiment any 2100, que endinsa el 
visitant en l’aventura d’explorar, sempre des d’un punt de vista 
científic, com pot ser el nostre futur. 

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

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

world. En col·laboració amb les Nacions Unides, reflecteix els 
reptes als quals s’enfronta la humanitat per millorar la vida de les 
persones i protegir el planeta. 
 

• CaixaForum Girona consolida l’aposta per l’art contemporani amb 
Accés directe, cicle de petites exposicions que pretén acostar l’art 
del nostre temps a l’experiència del públic, a partir d’obres de la 
Col·lecció ”la Caixa”. Enguany, hi seran protagonistes obres 
d’Ester Partegàs i Miguel Ángel Rojas. 
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• CaixaForum Girona oferirà, un any més, un intens 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. 

 
 
Girona, 21 de setembre de 2016. La nova temporada del centre cultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” a Girona 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 en 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” va programar durant el 2015 un total de 48 exposicions 
al voltant de 31 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la xarxa de 
centres va pujar a 2.159.000 persones. CaixaForum Girona va acollir un total 
de 559 activitats, que van rebre el suport de 148.077 persones. 
 
Un dels plats forts de la nova temporada d’exposicions a CaixaForum Girona 
serà l’exposició Gènesi, que s’aturarà a la ciutat en el marc del seu periple per 
tot el món. Es tracta de l’emblemàtic treball del fotògraf brasiler Sebastião 
Salgado, que, durant vuit anys, va recórrer alguns dels paratges més recòndits 
del planeta per retratar la natura en estat pur. N’és el resultat una selecció de 
fotografies en blanc i negre amb les quals Salgado llança un missatge 
d’advertència sobre la fragilitat de la Terra i el perill de perdre, per l’acció 
humana, alguns paisatges majestuosos. 
 
La programació de CaixaForum Girona 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 
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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. 
 
Seguint amb la línia de consciència vers la societat i el món que ens envolta, 
CaixaForum Girona presentarà Experiment any 2100, una exposició que 
convida a debatre sobre el futur que vindrà, sempre des d’un punt de vista 
científic. La mostra ens introduirà en les anomenades megatendències, els 
grans canvis que es produeixen lentament en el si de la societat i que ens 
indiquen cap a on sembla que ens dirigim.  
 

CaixaForum Girona donarà continuïtat 
aquesta temporada a una de les 
apostes més recents i que no tenen 
lloc en cap dels altres centres de 
l’entitat: Accés directe. Aquest cicle 
de petites exposicions pretén acostar 
l’art del nostre temps a l’experiència 

del públic. Periòdicament es mostren obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani seleccionades perquè ens fan pensar en les relacions que 
establim amb el nostre context actual. Les mostres van acompanyades 
d’activitats adreçades a tots els públics.  
 
Enguany, la programació inclourà les obres d’Ester Partegàs i Miguel Ángel 
Rojas, que ens parlen de la capacitat de l’ésser humà per alterar químicament 
la natura. 
 
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 GIRONA 
 
 

TEMPORADA 2016-2017 
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A la regió de l’Alt Xingú, a l’estat brasiler de Mato Grosso, un grup de wauràs 
pesquen al llac Piyulaga, prop del seu poblat. Brasil, 2005.  
© Sebastião Salgado / Amazonas Images / Contacto 

Sebastião Salgado.  

Gènesi 
 

Del 26 d’octubre de 2016 al 5 de març de 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba a CaixaForum Girona el projecte d’aquest fotògraf brasiler que durant vuit 

anys ha explorat la bellesa de la natura arreu del món 

 

Gènesi és un mosaic increïble en què la natura s’expressa en tota la seva grandesa. 
Després de gairebé tres dècades de reflexió sobre els drames i les tragèdies de la 
humanitat, el reconegut fotògraf brasiler Sebastião Salgado va iniciar, el 2004, aquest 

projecte, de vuit anys de durada, centrat en la natura del nostre planeta. «Una oda 
visual a la majestuositat i la fragilitat de la Terra; una advertència sobre tot el que 
correm el risc de perdre», en paraules del mateix Salgado.  

 
La primera destinació de Gènesi va ser, l’any 2004, les Galápagos. Des d’aleshores i 
fins al 2012, Salgado va fer un total de 32 viatges per dur a terme aquest recorregut 

pel món verge, amb parades a l’Antàrtida, Madagascar, Botswana, el parc de Virunga 
a la triple frontera entre el Congo, Ruanda i Uganda, Alaska, l’altiplà del Colorado als 
Estats Units, la Sibèria i la selva de l’Amazones, entre d’altres.  

 
L’exposició arriba a CaixaForum Girona com a part d’una itineració internacional. Està 
formada per cent fotografies en blanc i negre i mostra paisatges, animals i persones 

que han estat capaços de fugir de la influència del món modern en regions polars, 
boscos i sabanes tropicals, deserts abrasadors, muntanyes dominades per glaceres i 
illes solitàries.  

 

 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Lélia Wanick Salgado 
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Experiment any 2100.  
Què ens espera a la Terra 

del futur? 
 

Del 5 d’abril al 6 d’agost de 2017 
 

 
 

 
L’exposició endinsa el visitant en l’aventura d’explorar, sempre des d’un punt de 

vista científic, com pot ser el nostre futur 

  

La mostra Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? arriba a 
CaixaForum Girona per convidar a investigar, des d’un punt de vista científic, el nostre 
futur, tot identificant les anomenades megatendències, els grans canvis que es 

produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla que 
ens dirigim. 
 

Quants serem, com viurem, de què viurem o com podrem afrontar els grans 
desafiaments que se’ns presenten són algunes de les preguntes a les quals s’intenta 
donar resposta a Experiment any 2100. Explorarem el futur estudiant quatre grans 

tendències per al segle XXI: Superpoblació, Megaciutats, Recursos naturals i Societat 
del coneixement, sense oblidar que entre tots podem aconseguir un futur millor.  
 

El futur es construeix dia rere dia, com a suma de les decisions i accions individuals. Si 
els escenaris que s’albiren són negatius, es pot canviar de rumb per evitar-los, perquè, 
en definitiva, el futur és a les nostres mans. Per veure com es pot construir la imatge 

del que ha d’arribar segons l’opinió dels visitants, l’exposició disposa d’una sèrie 
d’interactius en els quals es mostra com seria el futur segons les decisions que 
cadascú pren.  

 

La mostra es basa en els estudis prospectius duts a terme per l’Agència Europea del 
Medi Ambient i que van ser publicats en l’informe The European Environment, State 

and Outlook 2010. Assessment of Global Megatrends.  
 
 

Organització i producció: Àrea de Recerca i Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa” 
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My world. 
Reptes per a un món millor 

 

Del 28 de setembre de 2016 al 15 de gener 
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 escala 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. Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: mnvelasco@lacaixa.es / 609 317 856  

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

 


