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L’Obra Social “la Caixa” celebra els 10 anys del 
seu programa de referència en l’ús de l’art i la 
cultura com a eines de transformació social 

 
 
 
 
 
 
 

En el marc de la celebració, la façana de CaixaForum 

Barcelona llueix un gran mural artístic il·lustrat pel grup 

d’artistes urbans, Boa Mistura, amb el missatge: 

 
MILLOREM LA SOCIETAT A TRAVÉS DE LA CULTURA 

 

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2017.- Avui ha tingut lloc a CaixaForum Barcelona 

la jornada de celebració del 10è aniversari d’Art for Change “la Caixa”. Un 

programa que l’Obra Social “la Caixa” va posar en funcionament el 2007, 

essent en aquells moments una iniciativa pionera i avui dia ja tota una 
referència a nivell internacional en l’impuls de projectes que utilitzen l’art i la 

cultura com a eines per a la millora personal i social. 

 

Ha inaugurat la jornada la directora general adjunta de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, Elisa Durán, qui ha convidat als presents a celebrar 

l’aniversari d’Art for Change “a través de tres dels elements fonamentals que 

defineixen aquest programa: la participació en processos creatius, 

l’accessibilitat a la cultura, i la reflexió sobre com prenen forma aquests 

projectes artístics de transformació social. I ha prosseguit afirmant que “la 

cultura, la seva promoció i divulgació, és una forma de comprometre’ns amb la 



 

societat que ens envolta. I l’art sempre ha estat un camí per entendre la realitat, 

ha propiciat i ha de seguir propiciant espais per a la reflexió, el diàleg i la 

convivència.” 

 

Elisa Durán ha estat acompanyada del col·lectiu internacional d’art urbà, Boa 
Mistura, que en commemoració als 10 anys del programa, ha realitzat una 

gran obra pictòrica que ocupa tota la façana de CaixaForum i que il·lustra el 

lema: Millorem la societat a través de la cultura. Aquesta creació ha requerit 

dos dies de treball comptant amb la participació de la ciutadania i de 
beneficiaris de projectes impulsats pel mateix Art for Change “la Caixa”. 

 

També han estat presents a l’acte de celebració els autors de 12 projectes 
seleccionats en la darrera convocatòria d’Art for Change “la Caixa”. Tots ells 

han participat al llarg del dia d’avui a l’#EXChange Forum, una jornada 

organitzada al mateix CaixaForum que ha ofert diferents tallers i taules de 

diàleg col·laboratiu amb l’objectiu que els artistes puguin compartir experiències 

dels seus treballs, conèixer els impactes que han tingut els seus projectes, 

aportar-se idees entre ells i implicar-se en els processos creatius dels altres.  

 

 

Art for Change “la Caixa” 
L’art. Un camí per ajudar-nos a entendre la realitat i també una via per 

transformar-la  

 

L’Obra Social “la Caixa” ha estat pionera en la recerca de noves formes 

d’entendre la cultura, vinculades a la gent. Les seves exposicions són un punt 

de trobada entre diferents tipus de públic i les seves activitats impliquen 

persones de diverses procedències i de totes les edats que prenen la iniciativa i 

tenen un paper actiu. Iniciatives en les que el públic i els creadors treballen 
junts per donar sentit a l’art. D’aquesta vocació, va néixer l’any 2007 Art for 

Change “la Caixa”, un programa que conjuga la creació artística i la 

transformació personal i social, fomentant la participació en processos creatius 

de qualsevol disciplina artística per afavorir la col·laboració i la inclusió de 

tothom, respectuós amb la diversitat i obert a aprendre i a escoltar la societat. 

 

En aquests 10 anys, el programa ha impulsat 327 projectes desenvolupats 
arreu de l’Estat, de la mà de 300 artistes i 140 entitats culturals, que han 

tingut la participació de més de 100.000 persones. I en els quals s’hi ha invertit 

més de 4 milions d’euros.  

 



 

A través d’Art for Change “la Caixa” es generen processos creatius liderats 
per un artista, en què participen tot tipus de persones, especialment col·lectius 

en situació de vulnerabilitat. Amb l’impuls d'aquestes iniciatives s’ofereix als 

participants l'oportunitat d’entrar en contacte amb l'art i la cultura, es fomenta la 

igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a l'apoderament de 

persones o grups a través d'un procés artístic.  

 

Fins ara, el programa ha desenvolupat iniciatives en molts casos inèdites a 

l’Estat espanyol. En són exemples Migrandland, el muntatge teatral dirigit per 
Àlex Rigola, on van participar 45 persones immigrants; Political Mother, un 

espectacle dirigit per la companyia anglesa del coreògraf Hofesh Shechter, en 

el qual van ballar 64 persones sense cap experiència prèvia; la mostra Una 

expo més, que ha viatjat pels diversos centres CaixaForum mostrant obres 

fetes per diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat; el projecte Cantem el 
Messies, a través del qual han cantat més de 1.200 infants provinents 

d’entorns vulnerables al Palau de la Música; Nadal en Re, tres instal·lacions 

artístiques de gran format fetes pel col·lectiu Basurama amb materials reciclats, 

penjades a les façanes dels CaixaForums de Barcelona, Madrid i Saragossa, o 

l’exposició Bàlsam i Fuga, comissariada per Mery Cuesta, d’obres d’interns 

de diverses institucions penitenciàries de Catalunya al costat de peces de la 

Col·lecció d’Art Contemporani “la Caixa”.  

 

Art for Change “la Caixa” parteix del fonament que la participació en l'art aporta 

beneficis tant a nivell individual com col·lectiu. En l’àmbit personal pot 

produir canvis en aspectes com la confiança en un mateix, les habilitats o 

aptituds, i el desenvolupament de la persona. Aquests beneficis particulars 

poden contribuir a un canvi social més gran: a través del reforç 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. 

 

Convocatòria d’ajuts a projectes artístics de millora social 
 
A banda de la creació de projectes propis, Art for Change “la Caixa” convoca 
anualment ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que promocionin 

activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i 

les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió 

social, tot fomentant el paper actiu dels col·lectius participants i dels 

professionals del món de la cultura.  



 

 

Actualment es troben en procés de selecció els 226 projectes presentats a la 

convocatòria 2017, la qual es va tancar el mes passat. Per conèixer els 17 
seleccionats a la convocatòria 2016 que ja tenen tot un any de recorregut, 

adjuntem al final un annex* amb l’explicació i imatges de cada un d’ells. 

 

A través del següent enllaç s’indiquen els requeriments i els passos per a poder 

presentar projectes a la Convocatòria Art for Change “la Caixa” 2018: 

https://obrasociallacaixa.org/ca/cultura/art-for-change/convocatoria  

 

 

Boa Mistura 
Cinc caps. Deu mans. Només un cor 

 

 

Boa Mistura (significa bona barreja) són un equip multidisciplinari amb arrels 

del grafit nascut a finals del 2001 a Madrid. El seu treball es desenvolupa 

principalment a l’espai públic, amb l’objectiu d’il·lustrar missatges positius i 
inspiracions en diferents llengües i cultures. Han realitzat projectes a 

carrers, murs, ponts i barraques de Sudàfrica, Brasil, Mèxic, Estats Units, 

Regne Unit, Geòrgia, Algèria, Noruega, Sèrbia o Panamà. Sovint conviden als 

ciutadans i veïns de les comunitats perquè participin a la pintada, per tal 

d’afavorir la convivència, la creativitat i la il·lusió per un projecte artístic 

conjunt que acaba donant llum i color al territori.   

 

L’equip el conformen cinc joves de 34 i 35 anys que es van fer amics quan en 

tenien 15 pintant les parets del seu barri. “Estimem el que fem. Entenem la 

nostra feina com a una eina per transformar el carrer i crear vincles entre les 

persones. Sentim una responsabilitat per i amb la ciutat i el temps en el que 

vivim.” 

http://www.boamistura.com/  
 
 
Per a més informació 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  

@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 
 


