Nota de prensa

La convocatòria Art for Change ”la Caixa”
impulsa 19 projectes artístics per a la
transformació personal i social
Madrid, 4 de febrer del 2019.- ”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.
A la convocatòria 2018 van presentar-se 364 propostes d’artistes i entitats
culturals d’arreu de l’Estat espanyol. De totes elles, han estat seleccionats 19
projectes que actuen a les províncies de Madrid, Barcelona, Girona,
Astúries, València, Sevilla, Granada i Ceuta. Hi participaran més de 4.000
persones en situació de vulnerabilitat que tindran l’oportunitat de realitzar un
procés de transformació personal i social a través d’una creació artística.

Utilitzen les arts plàstiques (2), la dansa (5), el teatre (5), la
literatura (2), la música (2), el vídeo (2) y la fotografia (1)
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.
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ENTITAT/ARTISTA

TÍTOL PROJECTE

DISCIPLINA

Província

1. Associació Cultural
Homesession Arts Visuals

Resonacias

Arts plàstiques

Barcelona

2. Comu Art Sense-Límits

Aquario Bcn

Dansa

Barcelona

Teatre

Girona

Literatura

Barcelona

Literatura

Barcelona

3. Clàudia Cedó Castillo
4. Connectats SCCL

LOVE. Un espectacle
d'Escenaris Especials
En Palabras [Relatos
migrantes]

5. Víctor Panicello
Monterde

Joves divers@s

6. Adrian Silvestre David

Nuestras Imágenes

Vídeo

Barcelona

7. Gema Gisbert

Proyecto C.Caterina "OLMO"

Dansa

Valencia

8. Associació Drap-Art

Mars de fuga, mars de cura

Arts plàstiques

Barcelona

9. Ísaías Griñolo Padilla

Avalancha: repensar Europa
desde Ceuta y Melilla

Vídeo

Ceuta

10. Ximena García Alonso

Un Cuerpo Propio

Teatre

Astúries

11. Asociación Compañía
Danza Vinculados

Cuerpo, Mujer y
Medioambiente
La Danza como expresión en
las personas con trastorno

Dansa

Granada

Danza

Madrid

Música

Barcelona

Dansa

Sevilla

Teatre

Barcelona

Teatre

Madrid

Música

Madrid

12. Asociación Dan Zass
13. Musicop SCCL

Projecte 4cordes

14. Trans-forma asociación
Mi Cole Baila 2018-2019
cultural
Teatre documental inclusiu i
accessible per al col·lectiu de
15. We Act Assoc
persones amb diversitat
funcional
16. Asociación Jóvenes al
Teatro contra el racismo
Teatro
17. Asociación Hablar en
Músicas Memorables
Arte
18. Documenta Photo*

Valientes Photon

Fotografia

Valencia

19. Asociación Cultural
Teatro La Boka*

El Espejo Gitano

Teatre

Aragó
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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».
A l’enllaç següent s’indiquen els passos i els requisits necessaris per presentar
un projecte a la convocatòria Art for Change ”la Caixa” 2019:
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/convocatoria

Art for Change ”la Caixa”
El arte. Un camino para ayudarnos a entender la realidad, así como una
vía para transformarla
”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.
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