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L’entitat i l’Ajuntament de Màlaga signen un acord de col·laboració en matèria 
cultural per als propers tres anys  

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” invertirà a 
Màlaga, fins al 2020, més de 4 milions 

d’euros destinats a promoure activitats 
culturals 

 
 

• L’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a Màlaga un 

conveni per incrementar significativament la col·laboració entre 

totes dues institucions en matèria d’acció cultural al llarg dels 

propers tres anys. 

 

• ”la Caixa” invertirà 4 milions d’euros en el desenvolupament 

d’activitats culturals a la ciutat entre 2018 i 2020. D’aquesta partida, 

2,55 milions d’euros es destinaran a propostes promogudes pel 

mateix Ajuntament, i 1,5 milions d’euros més a impulsar iniciatives 

pròpies de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

• Amb aquest acord, l’entitat intensifica el seu compromís amb la 

ciutat de Màlaga i reforça el seu impuls a la cultura com a motor 

estratègic del municipi.  

 

• Segons ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Isidre Fainé, «amb aquest acord reafirmem la nostra aposta 

decidida per la ciutat de Màlaga. A través de l’Ajuntament, volem 

contribuir a l’important projecte de promoció de la cultura que està 

fent el consistori per situar-la com un dels eixos fonamentals pel 

progrés i el desenvolupament de la ciutat en els propers anys». 

 

 

 

Màlaga, 2 de febrer de 2018. L’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i el 
president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat un 
conveni que defineix la col·laboració entre totes dues institucions en matèria 
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cultural durant els propers tres anys. L’acord estableix que la Fundació 
Bancària ”la Caixa” dedicarà a acció cultural a la ciutat un total de 4,05 milions 
d’euros entre 2018 i 2020. 
 
Aquesta inversió té un doble objectiu. En primer lloc, la realització d’activitats 
culturals promogudes per l’Ajuntament a la ciutat de Màlaga. Amb aquesta 
finalitat, l’entitat destinarà un total de 2,55 milions d’euros: 700.000 euros el 
2018, 850.000 euros el 2019 i 1 milió d’euros el 2020. 
 
L’Ajuntament, en consonància amb les línies estratègiques de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, proposarà les activitats culturals que s’integraran en aquest 
acord. Durant el 2018, totes dues institucions col·laboraran preferentment en 
les activitats que desenvolupen la Agencia Pública para la Gestión de la Casa 
Natal de Picasso i altres equipaments museístics i culturals, el Teatro 
Cervantes i el Festival de Málaga - Cine en Español. 
 
En segon lloc, el conveni també recull el compromís de la Fundació Bancària 
”la Caixa” per portar a terme una programació cultural de producció pròpia a la 
ciutat, per un import d’1,5 milions d’euros al llarg dels propers tres anys. 
 
Segons ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, «amb aquest acord reafirmem la nostra aposta decidida per la ciutat de 
Màlaga. A través de l’Ajuntament, volem contribuir a l’important projecte de 
promoció de la cultura que està fent el consistori per situar-la com un dels eixos 
fonamentals per al progrés i el desenvolupament de la ciutat en els propers 
anys». 
 
L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, ha agraït la contribució de la 
Fundació Bancària "la Caixa" al dinamisme de Màlaga, i ha recordat que es 
tracta d'una de les fundacions més importants del món. Així mateix, ha 
subratllat que no només col·labora amb l'Ajuntament en l'àmbit de la cultura, 
que és una de les apostes estratègiques de la ciutat, sinó que porta a terme 
una acció social molt important ajudant a associacions, menors en risc 
d'exclusió social, famílies amb pocs recursos, dones víctimes de violència de 
gènere i immigrants, sent l'entitat bancària que més aporta. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” s’ha implicat activament en la política en pro de la 
cultura que ha impulsat l’Ajuntament de Màlaga en els últims anys, en 
considerar la programació cultural com una part essencial de la seva 
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planificació estratègica per al futur. Es tracta d’una aposta d’innovació social 
que està resultant un èxit, amb iniciatives com el Festival de Málaga - Cine en 
Español; la Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga; el Museo 
Carmen Thyssen Málaga, o la Fundación Picasso Museo Casa Natal, entre 
moltes altres. 
 
Aquesta aposta per la cultura com a motor de canvi individual i transformació 
social és plenament compartida per ”la Caixa”, que disposa d’un sòlid bagatge 
en la divulgació de la cultura i el coneixement gràcies a l’organització 
d’exposicions i activitats a tot el territori espanyol. 
 
En l’àmbit cultural, la Fundació Bancària ”la Caixa” és present a Màlaga des de 
fa 25 anys, quan, el 1993, es va organitzar per primera vegada la denominada 
Carpa de la Ciència. Des de llavors l’entitat ha programat a la ciutat un total de 
48 exposicions, entre les quals destaquen els projectes dedicats al cinema de 
Georges Méliès, la mitologia simbolista d’Auguste Rodin, la vida a Roma amb 
Romanorum Vita o Les aromes d’al-Andalus. També s’han organitzat diversos 
projectes del programa Art al Carrer, que han portat a la ciutat les monumentals 
escultures d’Henry Moore i les fotografies de Sebastião Salgado. 
 
Igualment, la institució ha portat a terme col·laboracions amb la majoria 
d’entitats i iniciatives culturals de la ciutat, com ara el Teatro Cervantes; el 
Festival de Málaga - Cine en Español; la Fundación Manuel Alcántara; la 
Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga, o la Fundación Picasso 
Museo Casa Natal. En aquests moments col·labora precisament amb el Museo 
Picasso Málaga —en la coproducció de l’exposició Warhol. L’art mecànic, que 
es va inaugurar ahir a CaixaForum Madrid— i amb el Museo Carmen Thyssen 
Málaga, on fins al 25 de febrer es pot visitar la mostra Juan Gris, María 

Blanchard i els cubismes (1916-1927), feta amb la col·laboració de ”la Caixa”. 
 
La implicació en matèria cultural se suma a la constant contribució de la 
Fundació Bancària ”la Caixa” a la ciutat de Màlaga en matèria social, científica i 
educativa. L’entitat porta a terme nombrosos programes, entre els quals 
destaquen els destinats a la lluita contra la pobresa infantil, a la millora de la 
qualitat de vida de les persones grans o amb malalties avançades, al foment de 
l’ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i a la promoció d’habitatges 
de lloguer social. 
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Més informació:  
 

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

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org 
Óscar Álvarez: 629 532 853 / oscar.alvarez.f@caixabank.com  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


