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La convocatòria Art for Change ”la Caixa” 
impulsa 19 projectes artístics per a la 

transformació personal i social 
 
“Noto que puc fer quelcom diferent, inventar-me coses 

noves, sense que ningú ens vegi diferents.”  
LINK AL VÍDEO  

 

Redacció, 8 de gener del 2020.- ”la Caixa” ha destinat prop de 400.000 

euros a 19 nous projectes seleccionats en la convocatòria que el programa 

Art for Change ”la Caixa” obre de forma anual. Aquesta convocatòria ofereix 

ajudes 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. 

 

El president de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé, destaca: “La 

cultura i l’art és una forma de comprometre’ns amb el món i la societat. Des de 

l’any 2007, el programa Art for Change “la Caixa” ha estat i seguirà essent una 

via de comprensió i expressió de la realitat, que propicia espais per a la 

reflexió, el diàleg, la convivència i la transformació.” 

 

A la convocatòria 2019 van presentar-se més 300 propostes d’artistes i 

entitats culturals d’arreu de l’Estat espanyol. De totes elles, han estat 

seleccionats 19 projectes que actuaran al llarg del 2020 a les províncies de 

Madrid, Barcelona, Lleida, València, León, Cádiz, Ourense i Gipuzkoa. Hi 

participaran més de 2.000 persones: veïns de barris vulnerables, escolars, 

persones grans, migrants i persones refugiades, dones treballadores de la llar, 

dones que es troben a la presó, joves interns, persones amb Parkinson, 

Alzheimer i altres demències, persones amb discapacitat intel·lectual, persones 

amb discapacitat visual i persones amb trastorn de l’espectre autista. Totes 
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elles tindran l’oportunitat de realitzar un procés de transformació personal i 

social a través d’una creació artística.  

 

A més, en alguns dels projectes també participen familiars, professionals i 

personal dels centres on resideixen els col·lectius, amb l’objectiu d’establir, 

sanar i enfortir relacions i transformar pràctiques i experiències quotidianes.  

Els 19 projectes han estat escollits perquè compleixen amb els tres objectius 

del programa: 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. 

 

MADRID 

Entitat: Asociación de profesionales de la danza en la Comunidad de Madrid 

Projecte: Taller coreográfico para personas con Parkinson 

Disciplina: Dansa 

Entitat: Universidad Carlos III de Madrid 

Projecte: Somas 5d 

Disciplina: Dansa 

Artista: Concha García Gonzalez 

Projecte: Sonoqualia 3.0: imágenes mentales e imaginación sonora 

Disciplina: Arts plàstiques 

Entitat: Fundación Música Creativa 

Projecte: Música Creativa 

Disciplina: Música 

Artista: Diana Romero del Hierro 

Projecte: MEA Fest: Sembrando Futuro 

Disciplina: Teatre 

Artista: Susana Jimenez Carmona 

Projecte: Querían brazos y llegamos personas 

Disciplina: Teatre 

Artista: Paloma Villar de Pablo 
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Projecte: También Estás Aquí 

Disciplina: Teatre 

 

Entitat: Nada Colectivo  

Projecte: Locus 

Disciplina: Arts plàstiques 

 

BARCELONA 

Entitat: Basket Beat: Esport, Art i Acció social 

Projecte: Arts Comunitàries i Escola 

Disciplina: Música 

Entitat: Fundació Joan Miró 

Projecte: Ssssonoritatssss 

Disciplina: Arts plàstiques 

Artista: Maider Fernandez Iriarte  

Projecte: Los de ahora 

Disciplina: Vídeo  

Entitat: Associació Sociocultural l’Altre Festival 

Projecte: Gallos de Pelea, Cabo San Roque, Matissos i l’Altre Festival 

Disciplina: Música 

Entitat: Fundació Setba 

Projecte: Traspassant Murs 

Disciplina: Arts plàstiques 

 

LLEIDA 

Artista: Albert Potrony Márquez  

Projecte: Geografia i Memòria: demència, resistència i solidaritat 

Disciplina: Arts plàstiques 

 

VALENCIA 

Artista: Pilar Almenar Vara 

Projecte Impresas 

Disciplina: Literatura 
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CÁDIZ 

Artista: África Martínez Ferrin 

Projecte: Savia nueva... vieja Sabia 

Disciplina: Dansa 

 

LEÓN 

Entitat: Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León 

Projecte: Rodando el límite. Autogestión y disparate 

Disciplina: Vídeo 

 

OURENSE 

Artista: Nuria Sotelo Rodríguez 

Projecte: Ser con 

Disciplina: Dansa 

 

GIPUZKOA 

Entitat: Centro Internacional de Cultura Contemporánea 

Projecte: Harrotu lleak 

Disciplina: Vídeo  

 

 

 

Art for Change ”la Caixa” 
L’art. Un camí per ajudar-nos a entendre la realitat, així como una vía per 

transformar-la  

 

”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 

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial


 

 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

 

 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org   
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
        @FundlaCaixa / @ariadna_puign 
 

 

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.  
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