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Art for Change ”la Caixa” destina prop 
de 350.000 euros a 18 projectes artístics 

de transformació social 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de gener de 2018. L’Obra Social ”la Caixa” destina 349.820 

euros a 18 nous projectes de tot Espanya seleccionats a la convocatòria d’Art 

for Change ”la Caixa”.  

 

 

Art for Change ”la Caixa” 
L’art. Un camí que ens ajuda a entendre la realitat, així com 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 exposicions són un punt de 

trobada entre diferents tipus de públic, i les activitats impliquen persones de 

diverses procedències i de totes les edats que prenen la iniciativa i hi tenen un 

paper actiu. Iniciatives en les quals el públic i els creadors treballen 

plegats 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, que fomenta la participació en processos 

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

de tothom, i que és respectuós amb la diversitat i obert a aprendre i a escoltar 

la societat. 

 

A través d’Art for Change ”la Caixa” es generen processos creatius liderats 

per un artista, en els quals participen col·lectius en situació de vulnerabilitat o 

persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de 

transformació social. 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.  

 

 

Convocatòria d’ajudes a projectes artístics de millora social 

 
A més de la creació de projectes propis, Art for Change ”la Caixa” convoca 

cada any ajudes 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, per tal de fomentar el paper actiu dels col·lectius que hi participen i dels 

professionals del món de la cultura.  

 

A la convocatòria 2017 es van presentar 224 propostes d’artistes i entitats 

culturals de tot Espanya. D’entre totes aquestes propostes, es van seleccionar 

18 projectes procedents de Madrid, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra, 

València i Las Palmas. Participaran en aquests projectes més de 2.000 

persones en situació vulnerable, que tindran l’oportunitat de dur a terme un 

procés de transformació personal i social a través d’una activitat artística.  

 

A l’hora de la resolució s’ha tingut en compte especialment que els projectes 

reuneixin tres requisits: el foment del desenvolupament personal del 

participant mitjançant la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la 

inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i 

convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a partir 

d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al 

reforç de conceptes com identitat i autoconfiança. 

 

Els 18 projectes seleccionats aposten per activitats vinculades a les arts 

plàstiques (4), la dansa (4), el teatre (3), la música (3), la fotografia (2), el 

vídeo (1) i el circ (1).  



 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat el 

ferm compromís de l’entitat «amb totes aquelles organitzacions culturals i 

artistes que troben en el procés creatiu una eina efectiva de transformació 

social i d’apoderament de col·lectius vulnerables». 

 

 

 

ENTITAT O ARTISTA PROJECTE DISCIPLINA 
ZONA 

D’ACTUACIÓ 

IMPORT 

CONCEDIT 

Asociación Campo 

Adentro 
Hierbajos reunidos Arts plàstiques Madrid 24.000 € 

Fundació Antoni Tàpies 
Werker 10-Community 

Darkroom 
Fotografia Barcelona 18.840 € 

Idensitat, Associació 

d’Art Contemporani 
Nexes Arts plàstiques Barcelona 20.000 € 

LaFundició sccl 
Fem una peli? Històries del 

Prat 11 
Arts plàstiques Barcelona 20.750 € 

Associació Sudansa Sudansa Dansa Barcelona 16.900 € 

Lorena Ros Sanz Photobox Fotografia Barcelona 19.240 € 

uTOpia Barcelona Patis interiors Teatre Barcelona 13.160 € 
Phonos Fundació 

Privada de Barcelona 

Musa: Música accesible 

para romper barreras 

invisibles 
Música Barcelona 11.500 € 

ARTransforma 
Compartides, el valor social 

de les arts 
Música Barcelona 23.330 € 

Associació ConArte 

Internacional 
El cos es cola Dansa Girona 23.320 € 

Izaskun Chinchilla 

Moreno 
Arte, espacio público e 

inclusión 
Arts plàstiques Lleida 17.330 € 

Andrea Jiménez García Transformando el ahora Teatre Madrid 15.490 € 

Amigos del CA2M Máscaras Vídeo Madrid 24.800 € 
Paloma Pedrero Díaz-

Caneja 

Una guarida con luz. Un 

proyecto teatral para la 

integración social 
Teatre Madrid 22.660 € 

Ados Teatroa S.L. 
Derechos humanos a 

escena 2017: El baile de los 
Dansa Navarra 25.000 € 



 

años 

Fundación Orquesta 

Filarmónica de Gran 

Canaria 

Proyecto de acorde – 

Música para la Inclusión 
Música Las Palmas 17.030 € 

Associació La Finestra 

Nou Circ 
Finestra inclusiva 2018 Circ València 14.370 € 

Eva María Moreno 

Salcedo 

¡A Quelar! Creación de un 

espectáculo flamenco por 

niños y niñas gitanas 
Dansa València 22.100 € 

 

 

 

 

A l’enllaç següent s’indiquen els passos i els requisits necessaris per presentar 

un projecte a la convocatòria Art for Change ”la Caixa” 2018:  

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

 

 

 

 
 
Més informació: 

 

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

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

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

 

 


