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“Ajudar a 
trobar feina, 

especialment a 
les persones que 

més ho necessiten, 
és una de les 

millors feines 
que existeixen. Ho 

comprovem 
diàriament”

obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona

www.obrasocial.lacaixa.es
Dipòsit legal: B-18.597-2011
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Actualitat

U
n trastorn mental no 
defineix en absolut a qui 
el pateix. Es tracta d'un 

diagnòstic, però, més enllà d'això, 
totes les persones afectades són 
valuoses per a la societat i tenen el 
potencial laboral que els pot brindar 
la independència que necessiten per 
trobar-s'hi plenament integrats. 

L'ocupació és, sens dubte, un dels 
aspectes que més beneficis aporta a 
la salut i al benestar de les persones, 
ja que permet gaudir d'un projecte 
de vida autònom i participar amb tot 
el dret en la societat. Malgrat això, 
sovint les persones amb trastorns 
mentals es troben amb nombrosos 
obstacles a l'hora de trobar feina. 
“L'estigma i la discriminació que 
pateixen les persones amb problemes 
de trastorn mental provoca que es 
vulnerin amb freqüència els seus 
drets humans. A moltes d'elles se'ls 
neguen drets econòmics, socials i 
culturals, i se'ls imposen restriccions 
en l'ocupació i l'educació”, assegura, 
en aquest sentit, l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) en el seu 
Pla d'Acció sobre la Salut Mental 
2013-2020.

Des de l'Obra Social ”la Caixa” 
fa una dècada que treballem 
intensament per fomentar la 
contractació de col·lectius 
vulnerables, entre els quals hi ha el 
de les persones amb problemes de 
salut mental. Estem convençuts, i 
així ho corroborem any rere any, que 
totes elles tenen molt a aportar a la 
societat. Per aquest motiu, el 2013 
vam engegar el projecte d'integració 
laboral Incorpora Salut Mental, dirigit 
específicament a aquest col·lectiu 
amb l'objectiu d'ajudar-los a trobar 
feina. Al llarg de 2016, aquesta 
iniciativa ha facilitat més de 1.200 
de llocs de treball a tot Espanya. 

Mirall—

Aquesta xifra de contractacions és 
la més elevada que s'ha registrat des 
que es va posar en marxa el projecte, i 
suposa un increment molt destacable 
respecte dels 959 llocs de feina 
promoguts l'any 2015. 

L'èxit del projecte no seria possible 
sense la implicació i el compromís 
social de més de 6.500 empreses 
contractants. També és determinant 
l'acompanyament dels tècnics de 380 
entitats socials que treballen en xarxa 
en el marc del programa Incorpora.

En aquest número de la revista,    
tenim l'oportunitat de conèixer 
persones com Laura González, 
tècnica d'inserció laboral de la 
Fundació Dau, entitat col·laboradora 
del projecte Incorpora Salut Mental. 
La Laura treballa incansablement per 
eliminar l'estigma, que fa de “barrera 
invisible” i frena la incorporació al 
mercat laboral. I explica que “treballar 
ajuda les persones amb patologies 
mentals perquè normalitza la seva 
vida”. 

Perquè ajudar a trobar feina, 
especialment a aquelles persones 
que més ho necessiten, és una de les 
millors feines que existeixen. A l'Obra 
Social ”la Caixa” ho comprovem 
diàriament. —

Per isidre Fainé. President de la Fundació Bancària ”la Caixa”

La teva part d’‘Ànima’—
el suport als col·lectius més desfavorits, la promoció de
l’habitatge digne i la millora mediambiental són alguns
dels objectius dels programes impulsats per l’obra Social
”la Caixa”. Beneficiaris, voluntaris i treballadors formen una
xarxa de persones actives que volen millorar el nostre entorn
mitjançant projectes que beneficiïn tota la societat. recollir
l’impacte del seu treball comú des d’una perspectiva personal
i íntima és una de les motivacions de la nostra publicació, que
s’apropa a tots els que participen en l’ànima de l’organització,
i ens interessem per les seves experiències, per convertir-les
en un exemple per a tothom. —

Cartes i suggeriments:
alma@obrasocial.lacaixa.es 
Obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
www.obrasocial.lacaixa.es
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Toquen la glòria defensant 
la samarreta de la selecció 

espanyola després d’anys 
d’entrenament dur i d’una gran 
entrega personal. Participen en 
competicions internacionals i, 
fins i tot, arriben a representar 
el país als Jocs Olímpics. Però, 
una vegada el seu rendiment 
baixa i han de retirar-se de l’alta 
competició, què fan aquests 
esportistes? A què es dediquen? 
Com és el seu dia a dia? 
Normalitzar la seva vida no és 
una tasca fàcil, i menys quan no 
tots han aconseguit compaginar 
els estudis i els entrenaments, 
i el seu accés al mercat laboral 
es produeix tard, cosa que pot 
implicar dificultats per trobar 
una sortida professional malgrat 
la seva capacitat de treballar en 
equip, mantenir la concentració 
sota molta pressió o donar el 

millor de si en circumstàncies 
extremes. L’Obra Social ”la 
Caixa” i el Comitè Olímpic 
Espanyol han segellat un acord 
que promou, precisament, la 
integració laboral d’esportistes 
d’elit ja retirats que troben en 
una situació de vulnerabilitat. 
Així, entre 20 i 30 esportistes 
rebran assessorament i 
acompanyament amb l’objectiu 
de trobar feina. El projecte 
s’emmarca en el programa 
Incorpora, que es va engegar 
el 2006 i va facilitar 127.000 
llocs de treball a persones amb 
discapacitat, aturats de llarga 
durada, joves en situació de 
vulnerabilitat i immigrants, entre 
d’altres, gràcies a la col·laboració 
de 36.000 empreses. De fet, any 
rere any, han anat augmentant 
les contractacions, que ara com 
ara se situen en 11.633. —

Educació de qualitat
Més de 2,3 milions d’alumnes 
espanyols van accedir al llarg 
de l’any passat a l’oferta educa-
tiva de l’Obra social ”la Caixa” 
a través del projecte eduCaixa. 
La iniciativa proposa activitats 
i materials per complementar 
l’educació formal a les escoles 
–fins ara s’hi han sumat 8.887– 
amb l’objectiu que les noves 
generacions puguin ampliar les 
seves competències i desenvolu-
par els seus talents.  —

CaixaForum Sevilla 
La construcció de l’edifici que 
acollirà la seu de CaixaForum 
Sevilla endega la fase final. Pre-
visiblement, el nou centre cul-
tural obrirà les portes el febrer 
de 2017.  Mírame!, una exposició 
d’obres inèdites de la Col·lecció 
”la Caixa”, i una retrospectiva del 
pintor Hermen Anglada-Cama-
rasa seran les primeres propos-
tes que donaran la benvinguda 
als visitants.  — 

 
Petites aportacions que 
marquen la diferència
El programa de Microdonatius 
busca oferir a la societat la possi-
bilitat de participar, amb petites 
aportacions, en els projectes 
principals de l’Obra Social ”la 
Caixa” i marcar la diferència. Da-
vant la pobresa infantil, la mort 
de nens als països més pobres, la 
falta d’investigació en malalties 
rares i moltes altres realitats, hi 
tenim elecció. Per sumar-s’hi i 
col·laborar-hi, només cal entrar a 
la pàgina web http://microdona-
tius.lacaixa.es. — 

Itineraris laborals per a 
exesportistes d’alt rendiment
L’Obra Social ”la Caixa” i el Comitè Olímpic Español s’uneixen per 
impulsar la integració laboral d’exesportistes d’elit en situació 
de vulnerabilitat a través del programa Incorpora

el director 
general de 
la Fundació 
Bancària 
”la Caixa”; 
Jaume Giró, 
i el president 
del Comitè 
olímpic 
español; 
Alejandro 
Blanco,  al 
costat dels 
medallistes 
olímpics Joan 
Lli, mihaela 
Ciobanu i 
Carolina 
Pascual
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Volem que els nens 
que formen part de 

CaixaProinfància puguin 
tornar a l’escola sense cap 
altra preocupació que la 
d’estudiar per construir un 
futur ple d’oportunitats. I fem 
extensible aquest compromís 
a tot el curs escolar, entenent 
l’educació com a motor de 
progrés individual i col·lectiu”, 
assenyala el president de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Isidre Fainé. Per tot això, el 
programa CaixaProinfància ha 
proporcionat a 35.857 escolars 
un kit bàsic de material per a 
la tornada a l’escola (llibreta, 

estoig, calculadora, una bossa 
d’esport, etc.).   
    A banda d’això, al llarg del 
curs, les famílies d’aquests 
nens en risc d’exclusió 
seran ateses en el marc 
del programa, per garantir 
l’èxit de l’escolarització dels 
més petits. Reforç escolar, 
suport psicomotor i atenció 
logopèdica i a la salut, són 
algunes de les ajudes que 
l’Obra Social ”la Caixa” 
facilitarà directament o a través 
d’entitats col·laboradores. Amb 
tot, el programa té prevista 
una inversió de 33,8 milions 
d’euros. —

L’Observatori Social ”la Caixa” ha estat creat per analitzar fenòmens socials 
i actuar davant els reptes de present i futur. El primer informe versa sobre l’educació

Amb l’objectiu d’estudiar i analitzar 
els nous fenòmens socials i la seva 

repercussió, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
creat un Observatori Social que, a banda de 
publicar un informe monotemàtic cada quatre 
mesos, facilitarà estudis, articles, entrevistes, 
indicadors i enquestes de forma contínua a 
la  pàgina web observatoriosociallacaixa.org. El 
primer dossier presentat se centra en el paper 
de l’educació com a motor socioeconòmic.  

“L’Observatori Social de ”la Caixa” serà la 
brúixola que ens guiarà per donar resposta 
als grans reptes que es plantegen en quatre 
punts cardinals: inclusió social, educació, 
ciència i cultura”, apunta el director general 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 
Giró. I afegeix: “Volem anticipar-nos a aquells 
corrents socials que s’albiren en l’horitzó, 
de vegades amagats després d’una allau de 
dades que només els experts són capaços 
de desgranar”. Experts com Miguel Requena, 
catedràtic de Sociologia de la UNED i autor 
del primer dossier elaborat per l’Observatori, 
sota el títol L’educació com a instrument per a 

la mobilitat social. L’informe analitza diversos 
indicadors, com l’Enquesta de Població 
Activa o l’Enquesta de Condicions de Vida de 
l’Institut Nacional d’Estadística, per concloure 
que la formació és, sense cap mena de dubte, 
una eina d’ascens en l’escala social que 
protegeix contra la desocupació i millora la 
qualitat de vida. —

Neix un nou observatori social

32 %

90

84% 

En xifres

dels escolars espanyols es 
van beneficiar el 2015 de les 
iniciatives eduCaixa

milions invertirà el 2019 
la Fundació Bancària ”la 
Caixa” en investigació

de les persones amb un 
trastorn de salut mental no 
tenien feina el 2014

els ajuts es complementaran durant el curs amb suport escolar

L’educació és la via més segura per trencar amb la desigualtat

La tornada més feliç
El programa CaixaProinfància facilita ‘kits’ bàsics amb 
material a més de 35.000 nens i nenes en risc d’exclusió 
social per garantir-los una bona escolarització
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Van acceptar un desafiament, van treballar 
àrduament entre les ments més innovadores i 

creatives, i van trobar solucions per millorar els seus 
propis projectes. I ara, podran, si ho desitgen, seguir 
desenvolupant la seva idea per fer-la realitat sota 
l’empara de la nova incubadora creada per l’Obra Social 
”la Caixa” i el seu programa eduCaixa. Aquesta és una 
de les principals novetats dels premis Desafiament 
Emprèn per a aquest any. 

La competició, creada a partir del KitCaixa Joves 
Emprenedors, permet a estudiants d’entre 15 i 20 anys 
posar a prova la creativitat, la capacitat d’autonomia, 
d’organització i de treball en equip, a l’hora de trobar 
solucions a les necessitats del seu entorn. Per tercer 
any consecutiu, aquest estiu els cinc equips guanyadors 
han viatjat a Silicon Valley per aprendre i desenvolupar 
el seu propi projecte en empreses capdavanteres 
mundials com Google o HP. Perquè tota l’experiència 
adquirida pugui agafar forma, ”la Caixa” ha ideat una 
nova incubadora que permetrà als participants i a tots 
els alumnes que hagin treballat amb el KitCaixa seguir 
desenvolupant els seus projectes i contactar amb 
possibles inversors. —

Desafiar l’edat i crear una 
empresa transformadora
”la Caixa” impulsa una incubadora per fomentar 
l’emprenedoria entre els joves de 15 a 20 anys

Al llarg de 2016, l’Obra Social ”la Caixa” ja ha 
facilitat 23.000 llocs de treball a través del  

programa Incorpora, que des de l’any 2006 treballa 
perquè persones en risc d’exclusió o en una situació 
de vulnerabilitat puguin entrar en el món laboral. 
Any rere any, la iniciativa millora les seves accions 
i ajudes per poder respondre a les necessitats tant 
dels usuaris com de les empreses. Aquest any, 
una de les prioritats consisteix a engegar els Punts 
d’Autoocupació Incorpora. 

L’objectiu d’aquest nou projecte consisteix a 
facilitar tant la creació, com la implementació i el 
finançament d’empreses a persones vulnerables. 
A la seva base hi ha la idea que la inserció social 
mitjançant l’autoocupació permet augmentar les 
possibilitats d’aquestes persones de sortir de la 
situació en què es troben.

D’altra banda, Incorpora seguirà treballant 
perquè persones amb discapacitat, víctimes 
de violència de gènere, joves en risc d’exclusió, 
immigrants, exreclusos i aturats de llarga durada, 
entre altres col·lectius amb dificultats vitals, 
puguin combatre la seva exclusió social mitjançant 
l’apoderament laboral. Fins avui, 8.723 empreses 
s’han implicat per fer-ho possible, amb l’ajuda de 
370 entitats socials, que són les encarregades 

Emprendre malgrat les dificultats personals
El programa Incorpora engega els Punts d’Autoocupació per assessorar, finançar i acompanyar 
persones en risc d’exclusió que estan decidides a convertir les seves idees en negocis viables

Incorpora ofereix  
a les empreses 
un servei gratuït 
d’assessorament i 
acompanyament per 
facilitar la inclusió 
laboral de persones 
en situació de 
vulnerabilitat

de desenvolupar el programa Incorpora. De fet, 
un dels pilars d’aquesta iniciativa són els tècnics 
d’inserció que treballen en tot el territori realitzant 
tasques de prospecció empresarial, formant 
els usuaris, creant oportunitats laborals i duent 
a terme un seguiment a les persones que han 
aconseguit una feina. Avui dia ja en són 734. —

els cinc equips d’alumnes premiats, al costat dels seus professors, en tornar de Silicon Valley
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Tuits, retuits, mencions, TT i #. 
et posem al dia del més destacat 
del Twitter de l’obra Social “la 
Caixa”!  

El + viral 

14 sept 2016
@FundlaCaixaCAT--> 
Gràcies per seguir el 

lliurament ‘kits’ escolars 
#CaixaProinfància: sorpreses, 
il·lusió i màgia #TornadaAlEscola

8 oct 2016
@FundlaCaixaCA -->
#LaDada del Dia Mundial 

#CuresPalliatives. Gràcies als 
professionals, entitats i voluntaris 
que atenen persones amb 
#malaltiesavançades 

El nostre Trending Topic

28 julio 2016
@FundlaCaixaCAT -->
Èxit rotund de la Gran 

Recollida de Llet amb 1,5 milions 
de litres recaptats. Gràcies! 

5 oct 2016
@FundlaCaixa -->
Des de Roma, agraïts pel 

suport rebut del Papa Francesc @
Pontifex_es al nostre programa 
#INVULNERABLES contra la 
pobresa infantil. 

27 oct 2016
@FundlaCaixaCAT-->
Comencem la celebració 

de 10 anys d’#IncorporalaCaixa 
amb les nostres entitats i 
empreses col·laboradores a 
#Tarragona

Parlen de nosaltres!

18 julio 2016
@Bancalimentos -->  
 La campaña de @

FundlaCaixa ha sido un éxito y 
ahora muchos niños tendrán un 
bigote gracias a vosotros 

14 junio 2016
@unicef_es --> @
FundlaCaixa ¡Gracias por 

apoyarnos para seguir salvando 
vidas cada año! 

7 sept 2016
@museodelprado --> 
#ElArtedeEducar es un 

programa creado en colaboración 
con @FundlaCaixa que atiende 
necesidades del colectivo escolar 

De  dta. a esq., i de 
dalt a baix: Jordi 
Portabella, Josefina 
Castellví, Joan 
massagué, Jaume 
Giró, Pedro Alonso, 
Victòria Camps, 
Pere Berga, Israel 
ruiz, Juan Ignacio 
Cirac, Josep Baselga, 
Isidro Fainé, Javier 
Solana, Valentí 
Fuster i Andreu 
mas-Colell

Obra Social 2.0

Segueix el nostre dia a dia més 
dos punt zero a @FundlaCaixa i 
@FundlaCaixaCAT!

Un consell assessor d’experts 
per a l’excel·lència de la investigació
La Fundació Bancària ”la Caixa” prioritza i multiplica les ajudes a la ciència

L
a Fundació Bancària ”la 
Caixa” crea un consell 
assessor amb experts en 

investigació de reputació internacional 
per impulsar la ciència espanyola. 
Presidit per Isidre Fainé, president 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
aquest nou comitè treballarà per 
l’excel·lència dels projectes als quals 
dóna suport l’Obra Social ”la Caixa”. 
De fet, una de les prioritats del Pla 

Estratègic de l’entitat és multiplicar els 
recursos destinats a la investigació, 
i elevar-los als 90 milions d’euros 
anuals el 2019. El consell assessor, 
format per autoritats científiques com 
Josefina Castellví o Josep Baselga, 
assessorarà la fundació i identificarà 
noves iniciatives en el camp de la 
investigació, entre altres funcions, per 
maximitzar l’eficiència i el retorn de les 
ajudes. —

La Col·lecció d’Art Contemporani de 
l’Obra Social ”la Caixa”  va néixer 

el 1986, encara que la seva gestació es va 
dur a terme durant dos anys. Avui, després 
de tres dècades creixent en nombre i 
qualitat d’obres, el fons disposa de 977 
peces de 401 artistes, que van des de 
quadres a produccions audiovisuals, sent 
el més important d’Espanya en mans d’una 
institució privada i un dels més importants a 
escala europea. També durant aquest temps, 
s’han realitzat 150 exposicions, de les quals 
126 en els centres de l’entitat. Tot plegat amb 
l’objectiu de trencar la barrera que separa el 

gran públic de la creació contemporània, de 
l’art i de la cultura. 

En l’actualitat, formen part de la col·lecció 
artistes tant nacionals com internacionals, 
com ara Antoni Tàpies, Perejaume, Cristina 
Iglesias, Mona Hatoum, Dora García, Olafur 
Eliasson, Joseph Beuys, Gerhard Richter o 
Steve McQueen. —

Tres dècades 
acostant l’art 
a la societat
La Col·lecció d’Art Contemporani de 
l’Obra Social ”la Caixa” compleix 30 
anys sent un referent europeu

L’exdirector general de ”la Caixa” i impulsor de la col·lecció, Josep 
Vilarasau, i Isidre Fainé, president de la Fundació  Bancària “la Caixa”
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“Encara existeix molt desconeixement al voltant de les malalties 
mentals. Per molts, les persones que les pateixen són violentes 
i agressives, no saben relacionar-se amb els altres i es passen 
el dia tancades a casa, però això no és així, perquè un mateix 
diagnòstic no afecta per igual a tothom”. Aquest és tan sols un 
dels molts clixés amb què, en paraules de Laura González, tècnica 
de la Fundació Dau per a la inserció laboral de persones amb 
trastorn mental sever, ha de batallar dia a dia aquest col·lectiu. 
“Però encara queda un altre prejudici més, i és la creença que 

són incapaces de treballar i de mantenir un lloc de feina, res més 
lluny de la realitat”, afirma. Des de Dau intenten canviar aquesta 
percepció, un dels grans estigmes que acompanyen les malalties 
mentals. “Demanem a les organitzacions que donin facilitats, 
perquè es tracta de gent, en la majoria dels casos, molt, molt 
formada”, assegura. “És un suport molt necessari. Treballar ajuda 
aquestes persones perquè normalitza la seva vida i perquè els 
fa sentir que aporten a la societat. No se’ls haurien de tancar 
portes”, conclou la Laura. —

“Treballar ajuda les persones amb patologies 
mentals perquè normalitza la seva vida”

Laura González
Tècnica d’inserció laboral de la Fundació Dau, entitat col·laboradora del programa Incorpora Salut Mental de l’Obra Social ”la Caixa”

Ànima— 
Quadern de 

l’Obra Social ”la Caixa”
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Històries amb Ànima

Inclusió laboral                     
El fort estigma que 
experimenten les persones 
amb trastorn mental és 
una “barrera invisible” que, 
entre  d’altres, frena la seva 
incorporació al mercat 
laboral, malgrat l’efecte 
rehabilitador i igualador 
que  suposa tenir una feina. 
Segons la Fundació FEAFES,  
només el  5 % de les persones 
diagnosticades amb un 
trastorn mental greu estan 
treballant. Amb l’objectiu 
d’incrementar l’ocupació 
d’aquest col·lectiu, l’Obra 
Social ”la Caixa” va crear el 
2013 el programa Incorpora 
Salut Mental. Avui, més de 
380 entitats socials formen 
part d’aquesta iniciativa, entre 
les quals  la Fundació Dau, i 
6.500 empreses contractants.   
Des de 2013, s’han fet gairebé 
5.000 contractacions a través 
d’aquest programa.    —

A Blai Sanahuja sempre li ha agradat aprendre. La informàtica 
és una de les seves passions, per la qual cosa va cursar un 
grau superior en aquesta matèria obtenint sempre les millors 
qualificacions. No obstant això, el trastorn esquizoafectiu que 
li van diagnosticar amb només 19 anys li va impedir continuar 
els estudis. Matemàtiques i Magisteri es van quedar pel camí. 
“No vaig tenir mai problemes de relació amb els companys. Ni 
amb ningú. El que passava és que no sabia què fer per sortir del 
buit que sentia, ni com aturar el que m’estava passant”, recorda. 

Els professionals mèdics i la medicació el van ajudar: “Vaig 
comprendre que no tenia per què quedar-me tancat a casa i 
que el primer que havia de fer era trobar feina”. Va conèixer la 
Fundació Dau i s’hi va apropar fa uns anys. Pocs mesos després, 
va ser contractat per l’empresa Decathlon, col·laboradora de 
l’entitat i on encara treballa. Avui, amb 34 anys, té una vida 
plena. “Jo mateix els vaig explicar als companys de feina que 
patia d’un trastorn mental. Per què havia d’amagar-ho?”, afirma. 
“Fer-ho no ens ajuda en gens”, sentència. —

“Jo mateix els vaig parlar de la meva malaltia 
als companys de feina. Per què amagar-la?”

Blai Sanahuja
Usuari de la Fundació Dau i treballador a l’empresa Decathlon
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Universitats, centres sanitaris, mitjans de comunicació, 
empreses de Recursos Humans... A l’entitat Obertament 
tenen molt clars els seus objectius: “Volem sensibilitzar, 
no només la població en general, sinó especialment els 
col·lectius que més poden aportar a la lluita contra l’estigma 
de la salut mental, com són els joves, els professionals 
sanitaris, els periodistes o els ocupadors”, assevera María 
Lomascolo, tècnica d’aquesta plataforma. Per aconseguir-
ho, a Obertament impulsen activitats, trobades i cursos 
de formació, i desenvolupen metodologies de treball i 

d’assessorament per possibilitar que les persones amb 
patologies mentals deixin de patir l’exclusió social a la 
qual es veuen abocades pel simple fet de tenir un trastorn. 
“Ràpidament, se’ls posa l’etiqueta de malalts mentals, quan 
la realitat és més complexa i molt més sensible”, assenyala 
la María. I en aquest canvi de mirada de la societat cap a la 
salut mental hi tenen molt a dir les mateixes persones que 
pateixen els prejudicis: “Els seus testimonis aporten històries 
que ajuden a fer visibles els problemes del seu dia a dia i a 
desmuntar mites”, reconeix. —

“Volem sensibilitzar els col·lectius que més 
poden aportar contra l’estigma”

María Lomascolo
Tècnica de foment de la participació de l’entitat Obertament, que compta amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”
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Històries amb Ànima

Quan, el 2008, li van diagnosticar una malaltia mental, la 
seva vida va canviar. “Va suposar haver de reenfocar-ho 
tot, recol·locar-me de nou”, recorda Isabel Gómez, activista 
(com es coneix els voluntaris) d’Obertament. En tornar a la 
feina després d’una baixa llarga, es va trobar amb la sorpresa 
que l’acomiadaven del seu lloc de treball com a executiva 
de vendes en una multinacional. “Així que, a banda d’haver 
de sortir-se’m dia a dia amb la meva malaltia, vaig haver de 
fer front al rebuig de la societat”. No obstant això, lluny de 
derrocar-la, el cop la va fer més forta. Va començar a formar-

se en matèries socials i a fer sentir la seva veu contra la 
discriminació de la salut mental. “Ho feia sola fins que em van 
parlar d’Obertament. I va ser fantàstic, perquè em vaig trobar 
amb una entitat que disposava de la infraestructura i els 
recursos que jo no tenia”. Actualment, la Isabel s’està formant 
en l’entitat per ser-ne portaveu en primera persona. “Entre 
altres coses, expliquem als mitjans de comunicació la nostra 
experiència i promovem que s’hi parli amb naturalitat de la 
salut mental, perquè ara com ara, per desgràcia, es fa massa 
alegrement”, assegura. —

Reflexió necessària                     
Les darreres estimacions 
de l’OMS apunten que 
una de cada quatre 
persones patirà d’un 
trastorn mental al llarg 
de la seva vida.  Una 
reflexió a fons condueix 
a no perdre de vista que 
ningú  no està exempt 
de patir un problema de 
salut mental en algun 
moment. I és una reflexió 
en la qual es recolza 
l’entitat Obertament per 
sensibilitzar la societat de 
la necessitat de posar fi 
als prejudicis i estereotips 
que envolten aquest 
àmbit. A Obertament 
es defineixen com “una 
aliança per a la lluita 
contra l’estigma en la salut 
mental”, i la seva feina 
compta amb el  suport de 
l’Obra Social  ”la Caixa”.  —

“Als mitjans de comunicació es parla massa 
alegrement de la salut mental”

Isabel Gómez
Activista (voluntària) de l’entitat Obertament  
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AMB LEs COsEs 
MOLT CLAREs — 

Elena Rodríguez ha estat a 
Espanya, en el marc d’una 
visita europea  impulsada 

per l’Obra Social ”la Caixa” 
per promoure la divulgació 
de bones pràctiques en el 
context del projecte que 

promou a Torotoro. I també 
per compartir la seva 

experiència dins de les 
associacions camperoles. 
La seva llengua nativa és 

el quítxua, per la qual cosa 
li costa expressar-se en 

espanyol. No obstant això, 
té les coses molt clares. 
La seva veu es fa  sentir 

per dir que, a poc a poc, la 
participació de la dona en 

la vida associativa està sent 
cada vegada més efectiva 

en la seva comunitat. “Però 
respectant els processos 
i els rols que existeixen 
a Bolívia.  ”la Caixa” ens 
acompanya en aquest 
camí, tenint sempre 

molt en compte la nostra 
realitat”. —



Sobre el terreny
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Elena Rodríguez és productora agrícola, 
però, a banda d’això, és dona en una 
comunitat que atorga molt poca veu 
a la participació femenina. Per aquest 
motiu, el projecte que al seu munici-
pi, Torotoro, impulsa l’Obra Social ”la 
Caixa” amb molt bons resultats, no tan 
sols promou la millora de la capacitat 
productiva de la població, sinó també la 
participació equitativa social i política 
de dones i joves a les organitzacions.

Vostè és una de les veus de la seva 
comunitat. Què la va motivar a entrar 
en moviments associatius camperols?
Era jove quan vaig començar. I ho vaig 
fer perquè desitjava anar cap endavant, 
com a dona, però també com a tre-
balladora. I això significava lluitar per 
millorar la nostra vida. Per fer-ho, vaig 
haver de formar-me i capacitar-me, 
en lideratge, en drets de les dones, 
en educació financera... i em vaig unir 
a diverses organitzacions, perquè és 
més fàcil canviar les coses si treballem 
conjuntament. 

I quins canvis socials els ha reportat el 
suport de l’Obra social ”la Caixa”? 
La formació que ens ofereix –en produc-
ció, gestió, comercialització i economia 
solidària– a poc a poc ens està ajudant 
a canviar les coses; sobretot, al fet que 
disminueixi la discriminació de dones 
i joves, que és enorme. El projecte 
promou que els joves s’integrin en el 
desenvolupament comunitari per-
què, realment, un dels problemes que 

existeixen al camp és la gran fractura 
entre els joves i els productors, i, pel 
que fa a les dones, que la desigualtat es 
redueixi.
 
La dona ho té fàcil per poder participar 
en la vida associativa?
En absolut! Perquè no es tracta només 
de llevar-se per anar a una reunió. Les 
nostres comunitats estan molt disper-
ses i no tenim transport, cosa que ens 
obliga a caminar, de vegades, una hora. 
A més a més, està el nostre paper, ben 
diferenciat respecte al dels homes, com 
a esposes i mares. Els marits, que han 
d’anar-se’n a treballar fora per comple-
mentar els ingressos, ens diuen: “Qui es 
quedarà a càrrec dels nens?”. Per això, 
als tallers, les dones hi van amb els fills. 
Però s’està incorporant la figura d’un 
professional que atengui els petits als 
tallers per facilitar la participació. 

En quina línia s’encaminen les millores 
productives que promou el projecte?
Ens ha ajudat aportant capacitació i 
assistència tècnica en producció agro-
ecològica, conservació de sòls, gestió 
de recursos naturals i incorporació 
d’aliments provinents de la diversifica-
ció agroecològica. Ens ajuda a orga-
nitzar-nos millor per produir d’acord 
amb allò que necessita el mercat, però 
sense deixar de banda la producció per 
al nostre consum. Per exemple, abans, 
a causa dels costos de transport, no ens 
era possible comercialitzar els nostres 
productes, per la qual cosa els exce-

dents es feien malbé i es donaven als 
animals o s’utilitzaven com a abona-
ments. Gràcies al projecte, a Torotoro 
s’han constituït associacions de produc-
tors que aprofiten aquests productes 
(guaiaba, llimona, papaia, moniato…) 
transformant-los en melmelades, sucs, 
gelats o fruites confitades. De la matei-
xa manera, amb ”la Caixa” vam veure 
allò que el mercat demanava era la 
polpa, per la qual cosa adquirim despol-
padores per incrementar la producció. 
I ara, volem beneficiar-nos també del 
turisme. La col·laboració entre entitats 
és important per pensar nous reptes. —

“Es més fàcil canviar 
les coses si 
treballem junts”
L’Obra social ”la Caixa” impulsa un projecte important de 
desenvolupament socioeconòmic al municipi bolivià de Torotoro, 
i Elena Rodríguez n’és una de les beneficiàries més actives.

Elena Rodríguez Amargo
Productora agrícola i activista en diverses associacions camperoles de 
foment del desenvolupament local a Torotoro (Bolívia)

2.000 pERsOnEs 
BEnEfICIAdEs — 
Torotoro és un municipi situat 
a gairebé 3.000 metres d’altitud 
pertanyent al departament 
de Potosí i integrat per 10 
comunitats. Amb una activitat 
econòmica centrada en 
l’agricultura, el suport de l’Obra 
Social ”la Caixa” ha contribuït 
a enfortir-ne les capacitats 
productives, així com la formació 
de les organitzacions de 
pagesos, especialment en gestió 
empresarial, i als ingressos de 
prop de 2.ooo persones en situació 
de pobresa. A més, unes 9.000 
persones es beneficien també, 
indirectament, del projecte. La 
iniciativa ha estat executada 
sobre el terreny pel Centro de 
Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), junt 
amb l’ONG valenciana CERAI. 
Nou voluntaris del programa 
CooperantsCaixa hi han 
participat.  —
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Agenda—
Recorrem algunes de les propostes artístiques i divulgatives que impulsa l'Obra Social ”la Caixa”

El Museu Thyssen-
Bornemisza celebra 25 

anys el 2017, i entre les activitats 
previstes per commemorar 
l'efemèride, el museu ha previst 
un viatge molt especial a 
Barcelona de 63 de les seves 
obres. De fet, 49 d'aquestes 
peces no han visitat mai la 
Ciutat Comtal i algunes, fins i 
tot, no han sortit mai del Palau 
de Villahermosa, seu del museu 
a Madrid. Sobre la base de 
l'acord de col·laboració entre 
l'Obra Social "la Caixa" i el 
Museu Thyssen-Bornemisza, 
Caixaforum Barcelona acull les 
obres fins al pròxim 5 de febrer. 
Ho fa també d'una manera molt 
especial: donant a conèixer Un 
Thyssen mai vist. 

Allunyant-se del criteri 
tradicional d'ordenació de la 
col·lecció –per escoles nacionals 
i segles–, el recorregut plantejat 
pel centre cultural barceloní 
presenta una dialèctica inèdita 
entre les obres. L'exposició es 
divideix així en cinc grans gèneres 
artístics occidentals: pintura 
religiosa, retrat, naturalesa 
morta, paisatge i paisatge urbà. 
En els cinc blocs, l'experiència 
artística se sosté en el joc que 
s'estableix entre els artistes i els 
seus estils, permetent prendre 
distància, entendre el pas del 
temps i els salts estètics entre 
les diferents èpoques. Vuit obres 

Un Thyssen 
mai vist,  
a Barcelona
CaixaForum Barcelona 
acull 63 obres del Museu 
Thyssen-Bornemisza, que 
celebra el 25 aniversari

@CaixaForum

@CosmoCaixa

cedides pel Museu Nacional d'Art 
de Catalunya procedents de la 
Col·lecció Thyssen-Bornemisza 
completen la mostra. 

Entre els artistes exposats, hi 
ha el Greco, Wassily Kandinsky, 
Canaletto o Camille Pissaro. Tots 
formen part de la col·lecció que va 

iniciar Heinrich Thyssen, gràcies 
a l'amor pel col·leccionisme que 
li va inculcar el seu pare August 
Thyssen, a principis del segle XX. 
A la fi dels anys 80, la família 
decideix emplaçar la col·lecció a 
Madrid, assegurant-ne el caràcter 
públic. —

Sobre aquestes 
línies: Habitació 
d'hotel (1931), 
d'eduard Hopper, 
museu Thyssen-
Bornemisza ©, 
madrid. A la dta.: 
imatge de l'exposició 
organitzada per 
CaixaForum 
Barcelona

Agenda 

Un Thyssen 
mai vist. Del 4 
de novembre 
de 2016 al 5 de 
febrer de 2017. 
CaixaForum 
Barcelona.
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Al costat de les 
obres del British 
museum també 
s'exhibeixen 
peces del museu 
Frederic marès 
o del museu 
nacional d'Art 
de Catalunya

Barbàrie, guerra, 
insalubritat, 

decadència, por i tristesa 
són alguns dels conceptes 
que habitualment s'associen 
a l'Edat Mitjana. No obstant 
això, el període que va de 
l'any 400 d. C. a l'any 1.500 
d. C., també va suposar una 
època de creació i innovació. 
De fet, en aquests més de mil  
anys d'existència, la identitat 
europea actual va assentar 
les seves bases. L'exposició 
Los pilares de Europa. La Edad 
Media en el British Museum, 
que acull CaixaForum Madrid busca precisament 
aportar una visió nova i diferent als canvis polítics, 
econòmics, religiosos i socials que hi van tenir lloc, i 
que expliquen l'Europa d'avui dia. 

La mostra inclou més de 260 obres del British 
Museum, amb el qual l'Obra Social "la Caixa" va 

L'Edat Mitjana, la base de la identitat europea comuna
Madrid —

En els darrers anys, més de 
14 milions de persones han 

fugit de casa seva i han abandonat 
els seus països per escapar 
de la guerra i de les violacions 
sistemàtiques dels drets humans, 
per aconseguir, així, un lloc segur. 
L'exposició The important thing. 
Retratos de una huida que ara acull 
CaixaForum Saragossa reflecteix 
la tràgica experiència a la qual es 
veuen abocats aquests milions de 
persones per posar fora de perill 
les seves vides i les seves famílies. 

La mostra, organitzada 

en col·laboració amb l'Alt 
Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats 
(ACNUR), presenta el treball 
realitzat pel fotoperiodista 
Brian Sokol, l'objectiu principal 
del qual és el de convidar la 
ciutadania a una reflexió profunda 
i sensibilitzar la mirada de l'altre 
davant els grans esdeveniments 
que assoten el món actual.

L'Omar (37 anys, Iraq) va 
fugir de Damasc amb la seva 
esposa i els seus dos fills la nit 
en què els seus veïns van ser 

assassinats. "Van entrar a la casa 
i van esquarterar el meu veí i els 
seus dos fills. Van arrossegar els 
cossos fins al carrer, on els vam 
trobar al matí". El més important 
que se'n va endur l'Omar va ser 
el buzq, un instrument musical. 
"Tocar m'omple d'un sentiment 
de nostàlgia i em recorda la meva 
terra natal. Per un moment, alleuja 
una mica les meves penes". 23 
testimonis més, de diferents punts 
del planeta, relaten, com l'Omar, 
com va ser la seva fugida i què és el 
més important que van emportar-
se amb ells. I vostè, sap què seria 
allò que arrossegaria amb si en un 
viatge sense tornada? —

Lo más importante para un viaje sin retorno
Saragossa —

el fotoperiodista americà Brian Sokol retrata 24 refugiats, testimonis dels horrors de la humanitat i protagonistes d'una fugida forçada

Agenda 
The most 
important thing. 
Retratos de una 
huida. Del 22 
de setembre de 
2016 al 15 de 
gener de 2016. 
CaixaForum 
Zaragoza.

segellar un acord el 2015. Moltes de les peces no 
han estat mai exhibides al nostre país. —

Agenda 
Los pilares de Europa. La Edad Media en el British 
Museum. Fins al 19 d'octubre de 2016 al 5 de febrer de 
2017. CaixaForum Madrid.
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La institució cultural més 
important de Porto s'ha 

convertit en la nova casa de 
Joan Miró. La Fundació Serralves 
acull fins al pròxim mes de gener 
l'exposició Joan Miró: Materialitat i 
Metamorfosi. Hi descobrim unes 80 
peces realitzades entre 1924 i 1981, 
que són propietat de l'Estat lusità 
després d'haver format part de la 
col·lecció privada del nacionalitzat 
Banc Portuguès de Negocis. Algunes 
d'aquestes obres no s'havien exposat 
mai al públic. El conjunt permet 
conèixer les dinàmiques de treball de 
Miró, així com el procés d'elaboració 
de les seves peces, i entendre el 
pensament de l'artista que hi ha 
darrere de totes. Es tracta d'un viatge 
exclusiu a la metamorfosi de Miró 
en les tècniques de dibuix, pintura, 
collage i tapís.

L'exposició ha estat comissariada 
per un dels màxims experts en Joan 
Miró, el nord-americà Robert Lucar, 

i compta amb la col·laboració de 
l'Obra Social "la Caixa". Entre les 
peces que s'hi exposen, cal ressenyar 
sis de les seves pintures sobre 
masonite –un tipus de material– 
de 1936 i també sis increïbles 
sobreteixims –tapissos– de 1973. 

Redescobrint Joan Miró a Porto
Porto —

Una vegada finalitzi aquesta mostra, les obres de miró passaran a formar part d'una exposició permanent

Agenda 
Joan Miró: Materialitat i Metamorfosi. Fins 
al 28 de gener de 2017. Fundació Serralves, 
Porto.

Després de la mostra, les obres seran 
exposades de forma permanent, encara 
que es desconeix on s'ubicaran. —

Palma —

Fascinat pel color, Hermen Anglada-Camarasa es va 
interessar en els jocs que la llum li oferia a la ciutat de 

París per experimentar i plasmar en els seus llenços escenes 
quotidianes de la nit nocturna parisenca. El pintor va explorar 
diferents paisatges urbans que li van permetre plasmar 
l'espectacle de colors que van imprimir en la seva retina. Però 
l'estiu de 1904 va suposar un punt d'inflexió en la seva obra 
i, concretament, el viatge que va realitzar a València. Allà 
va descobrir multitud de festes populars, l'explosió de color 
de les quals el va seduir fins al punt que va esdevenir la seva 
nova inspiració.    

Durant el seu periple, va prendre notes, va fer esbossos i 
va comprar, fins i tot, vestuari, ornaments i instruments del 
folklore valencià que van viatjar amb ell fins al seu estudi 
parisenc per convertir-se la base de la nova temàtica de la seva 
obra. Valencia o La novia de Benimamet, obres presents en la 
nova exposició que acull CaixaForum Palma, mostren l'interès 
del pintor, no tant per la tradició, sinó per la força del color. —

La fascinació pel color d'Anglada-Camarasa

Agenda 
Anglada-Camarasa y las fiestas populares. Del 17 de setembre 
de 2016 al 3 de setembre de 2017. CaixaForum Palma.

Cabeza de valenciana 
joven ( c. 1907), 
Hermen Anglada-
Camarasa. oli sobre 
fusta. © Col·lecció 
"la Caixa" Anglada-
Camarasa
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Sabies que...
Segons un informe de l'ONG 
Save the Children, cada cop 
són més la nenes forçades a 
contraure matrimoni.

Encara que el 2003 es va arri-
bar a un pic de mortalitat per 
malària a l'Àfrica, s'ha reduït 
un 57  % entre  l'any 2000 i  el 
2015.

El 92 % de la població mundial 
viu en entorns contaminats.

El 4 de  novembre entra en 
vigor l'acord mundial de 
lluita contra el canvi climàtic, 
després de ser ratificat per 
almenys 74 estats.

700

37 %

15 

58,8 % 

milions de dones i nenes 
viuen en matrimonis a què es 
van veure forçades abans de 
la majoria d'edat.
Font: Save the Children

Font: The New England Journal of Medicine

Font: Organització Mundial de la Salut

Font: Organització de les Nacions Unides

han disminuït cada any, 
les morts per malària. El 
descens s'ha aconseguit 
gràcies, sobretot,  a les 
accions de control.

espanyols de cada 100.000 
moren a l'any de malalties 
causades per la pol·lució. 
En 2012, van morir 7.000 
persones.

de les emissions vinculades 
al canvi climàtic les emeten 
aquests 74 països, entre els 
quals es troba Espanya.

Per la seva capacitat limitada de renovar-se, avui el mediterrani 
mostra una alta taxa de contaminació que posa en perill multitud 
d'espècies

Fa sis milions d'anys es va assecar per 
complet, però avui dia és el segon mar 

interior més gran del planeta. Les seves aigües 
mantenen una temperatura estable d'uns 
20 °C i alberga, com a mínim, 17.000 espècies. 
És el mar Mediterrani, o el que és el mateix, el 
"mar enmig de terres". Molts s'han banyat en 
les seves aigües, bé sigui a la costa espanyola, 
o en la d'altres països que descansen en aquest 
mar, però pocs coneixen la idiosincràsia del 
Mediterrani. 

L'exposició Mediterrani. El nostre mar, com 
mai l'has vist, en revela les característiques –
històriques, científiques, biològiques, etc.– d'una 
forma innovadora per, al seu torn, sensibilitzar 
sobre els perills que avui l'amenacen. —

El Mediterrani, tan 
proper i desconegut

Lleida —

Analitzar el procés 
creatiu que hi 

ha darrere d'una acció 
aparentment senzilla, 
descobrir la biologia 
que amaga el fet de 
parlar, viatjar per 
l'Univers sense moure's 
de la butaca, saber 
si és possible crear 
organismes sintètics amb 
vida... El CosmoCaixa 
proposa una temporada 
d'exposicions, tallers, 
conferències i multitud 
d'activitats per acostar-
se a la ciència i a la 
investigació.

Una de les exposicions 
més innovadores arriba 
gràcies a Ferran Adrià 
i la Bullifoundation. 
Sapiens, comprendre per 
crear permet entendre 
la complexitat de 
tot procés creatiu i 

La ciència a l'abast de tothom 
Barcelona —

Agenda 
Mediterrani. El nostre mar, com mai l'has vist. 
Del 14 de setembre de 2016 al 5 de març de 2017.
CaixaForum Lleida.

Conferències i 
tallers tanquen 
l'àmplia oferta  
de la nova 
temporada 
expositiva del 
CosmoCaixa

d'innovació, bé sigui 
aplicat a la gastronomia 
o a l'educació. També 
la complexitat és l'eix 
central de la mostra 
Talking Brains, que 
desentranyarà les 
connexions del cervell 
implicades en la parla i el 
llenguatge. 

A més a més, el 
planetari presentarà 
un nou programa: Dark 
Universe, que proposa 
un viatge a 100 milions 
d'anys llum de la Terra. 

Una àmplia agenda 
d'activitats per a tots els 
públics complementa la 
temporada expositiva. —
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Ànima— Quadern de l’Obra Social ”la Caixa”

Cristina García Rodero explica que es 
va colar en set casaments i que, en una 
d’aquestes celebracions, es va enamo-
rar de la bellesa de Shirvani. Va haver 
d’accedir a retratar tota la seva família 
fins a aconseguir la fotografia que real-
ment volia: la núvia vestida de groc que 
subjecta un sac ple d’arròs, un senyal 
que el nou matrimoni no passarà mai 
gana. Aquesta imatge ha estat triada 
per obrir l’exposició Terra de somnis, que 
presenta una selecció de 80 fotografies 
realitzades per Rodero a Anantapur, 
a l’Estat d’Andhra Pradesh, una de les 
zones més pobres de l’Índia. El pro-
jecte, un encàrrec de l’Obra Social ”la 
Caixa”, en col·laboració amb la Funda-
ció Vicente Ferrer, va portar la fotògrafa 
a retratar, durant un mes i mig, el dia a 
dia d’aquestes persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat. Les seves 
fotografies també busquen donar veu 
a les dones i mostrar el paper transfor-
mador que exerceixen en les comuni-
tats rurals.

Duresa i esperança
“He volgut explicar el drama que viuen 
moltes famílies, però he tractat de 

fer-ho sense ferir les persones fotogra-
fiades. I, sobretot, he intentat explicar la 
veritat”, diu Rodero. 
Aquesta veritat fa referència a proble-
mes com els avortaments selectius 
per raó de gènere, la discriminació i el 
maltractament a la dona, les dificultats 
per accedir a un sistema sanitari, la 
capacitat destructiva de malalties com 
la sida i la pòlio, l’elevat índex de suïci-
dis que es produeixen a la zona... 
Però, alhora, és una veritat que llança 
llum sobre la important tasca desenvo-
lupada per la Fundació Vicente Ferrer 
que, entre altres accions, distribueix 
aliments a més de 40.000 persones, 
disposa d’un programa de nutrició, 

compta amb centres i residències per 
atendre nens que pateixen discapaci-
tats, i ofereix ajuda econòmica als més 
joves perquè no deixin d’estudiar.

El poder de la gent
Rodero també ha trobat en els seus  
retrats l’eina perfecta per submergir-se 
en els colors i els paisatges d’Anan-
tapur, i per apropar-se a les persones 
que hi habiten. “Anava de la mà de la 
Fundació Vicente Ferrer i això va fer 
que tots m’obrissin les portes perquè 
treballés amb llibertat. Es generava 
confiança, amistat, rialles... Això em va 
permetre establir contacte amb molta 
gent, persones de les quals t’enamo-
res per la seva proximitat, senzillesa i 
generositat”, diu l’artista. 
Amb aquesta mateixa senzillesa i 
proximitat s’ha desenvolupat aquest 
projecte en què totes les fotografies 
sorgeixen de l’emoció de Rodero, 
“impressionada per les realitats que 
contempla, dures però també esperan-
çadores”, explica Elisa Durán, direc-
tora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”. I és que, la possibilitat de 
somiar i esperançar-se, d’accedir a 
un món millor, es fa patent a Terra de 
somnis. “L’exposició pretén donar una 
visió constructiva i positiva, i mostrar 
com es pot tirar endavant en situaci-
ons socialment i econòmicament molt 
difícils”, comenta Durán. De la mateixa 
manera, Jordi Folgado, director general 
de la Fundació Vicente Ferrer, conclou: 
“És una exposició de somnis i espe-
rances. Amb la nostra feina, hem creat 
esperança de canvi en la seva societat, 
però encara ens queden milers de 
llogarets en les quals estem comen-
çant a treballar, i d’altres que ens estan 
esperant”. —

“Em vaig 
enamorar 
d’aquestes 
persones per 
la senzillesa” 
L’Obra Social ”la Caixa” continua apostant per projectes en què 
conflueixen l’art i la realitat social. En aquesta ocasió, ha comptat 
amb la fotògrafa Cristina García Rodero per mostrar, a través del seu 
objectiu, la vida dels habitants d’Anantapur, una de les regions més 
pobres de l’Índia, i el treball de la Fundació Vicente Ferrer.

Cristina García Rodero
L’exposició fotogràfica Terra de somnis es pot visitar a CaixaForum 
Barcelona fins al 8 de gener, després es traslladarà a CaixaForum Madrid

Accions per transformar l’Índia  —
Des de 2001,  l’Obra Social ”la Caixa” ha col·laborat en més de 20 projectes  
d’ajuda humanitària i de desenvolupament socioeconòmic a l’Índia, benefi-
ciant gairebé 370.000 persones. Cinc d’aquests projectes  han comptat amb 
un company de viatge especial:  la Fundació Vicente Ferrer, que des de 1969 
treballa de manera compromesa per transformar les zones més empobrides 
d’Andhra Pradesh i Telangana,  al sud-est  del  país.   “La pobresa i el patiment 
no hi són per ser entesos, hi són per ser resolts”, deia Ferrer.  I seguint les seves 
paraules, l’Obra Social  ”la Caixa” contribueix a la  millora de les condicions de 
dones, nens i altres col·lectius vulnerables . —
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La mirada  —
La fotògrafa Cristina García 
Rodero (Ciudad Real, 1949)  
ostenta el privilegi de  ser la 
primera espanyola que  va 

entrar a la prestigiosa agència 
fotoperiodística Magnum.  

El seu reconegut treball 
Espanya oculta, que forma 

part de la col·lecció de l’Obra 
Social ”la Caixa”,  la  va portar 

durant quinze anys , entre 
1974 i 1989, a immortalitzar 
els ritus i festes populars 
espanyols, i deixar així un 
magnífic testimoniatge 

sociològic de la transformació 
que va viure el nostre  

país.  Segons Elisa Durán, 
directora general adjunta 
de la Fundació ”la Caixa”, 
Rodero va ser convidada 
a  participar en el projecte 

Terra de somnis per “la  seva 
empatia i la seva capacitat 
per accedir amb respecte a 
la vida de les persones. Més 

que el document periodístic, 
ens interessava la seva 

mirada”. La fotògrafa ha rebut 
guardons destacats:  el World 
Press Photo  (1993), el Premi 

Nacional de Fotografia (1996), 
FotoPres ”la Caixa” (1997)  i 
la Medalla d’Or al Mèrit en 
les Belles Arts (2005), entre 

d’altres. —

L’exposició presenta  una selecció de 80  
fotografies,  de les més de 60.000 que 
rodero va realitzar durant la seva estada a  
anantapur (Índia). “darrere de cadascuna 
de les fotografies hi ha una història personal 
amb noms i cognoms”, apunta elisa durán
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