
EXCHANGE FORUM
2ª EDICIÓ

EXCHANGE FORUM, la trobada que reuneix els projec-

tes seleccionats en la convocatòria d’Art for Change “la 

Caixa” de 2017 de l’Obra Social “la Caixa”, obre nova-

ment un espai de reflexió i diàleg des d’on compartir els 

aprenentatges i acostar-se als artistes, organitzacions i 

institucions que estan apostant per la transformació i 

l’impacte social.

El programa Art for Change “la Caixa” és una iniciativa 

en què l’art i la cultura s’utilitzen com a eines per a la 

millora social, i centra la seva atenció en col·lectius en 

situació de vulnerabilitat. Art for Change “la Caixa” ge-

nera processos creatius liderats per artistes, en què par-

ticipen tot tipus de persones en igualtat de condicions i 

oportunitats. Benvinguts!

DIMECRES 11 DE JULIOL DE 2018 
CAIXAFORUM BARCELONA 
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IMAGINA /
Taula rodona

Estem creant institucions, projectes i centres culturals per a les persones? 

Realment pensem en elles? Quins compromisos assumim des del sector 

cultural? Les institucions culturals, públiques i privades, els museus, les 

biblioteques ... fins i tot els projectes artístics independents tenen una 

responsabilitat de cara a la societat, tant dins dels murs dels seus recintes 

com fora d’ells. La seva influència s’ha d’estendre a l’entorn local i al pos-

sible diàleg amb altres institucions i territoris a escala global. La diversitat, 

la solidaritat i l’empatia són valors intrínsecs a ells mateixos, actius enca-

minats a donar poder, a estimular la creativitat i provocar experiències 

d’aprenentatge i co-creació. Això implica pensar aquestes institucions i 

projectes artístics com a laboratoris socials, com a catalitzadors culturals 

i, sobretot, com a espais de trobada.

OBRIR  
LES PORTES

COL·LABORA/
Espais de diàleg 

En els projectes Art for Change “la Caixa”, els artistes i les comunitats 

de persones afectades per una realitat social es donen la mà per activar 

processos de creació on la relació amb els contextos socials són el cen-

tre d’inspiració. Quins aprenentatges hi ha darrere de cada disciplina 

artística al posar-les en joc en aquests processos? Com es treballen els 

processos de creació col·laboratiu des de cada disciplina? Quins canvis 

es detecten en els participants? T’esperen 4 taules de diàleg perquè pu-

guis compartir les teves metodologies de treball i aprenentatges segons 

la teva disciplina artística.

LES PERSONES 
[ MAI ] CANVIEN 

ET CONVIDEM A PASSAR UN DIA AMB NOSALTRES I CONÈIXER ELS PROJECTES 

ARTÍSTICS I LES ORGANITZACIONS QUE ELS LIDEREN, PERÒ TAMBÉ A REFLEXIONAR 

I COMPARTIR LES TEVES IDEES. BENVINGUT!

EMOCIONA / 
Presentació de projectes  

Art for Change ”la Caixa”

A través del teatre, la dansa o la creació documental, en definitiva, des 

de qualsevol procés creatiu, som capaços de conèixer-nos millor a nosal-

tres mateixos, de redescobrir i veure amb uns altres ulls el nostre entorn 

més proper i de relacionar-nos d’igual a igual amb les persones que ens 

envolten, la qual cosa és de vital importància si volem viure en una soci-

etat plural. En aquest espai et convidem a conèixer als 18 responsables 

que han liderat la direcció artística de cada projecte i les històries de vi-

da dels seus participants.

CONEIXES A 
LA MARIA?  

CONNECTA /
Espai de NOworking!

Des del programa Art for Change “la Caixa” es desenvolupen un conjunt 

d’activitats de reflexió, diàleg i formació al llarg de tot l’any per construir 

la comunitat de professionals interessats en l’art i la cultura com a eines 

per a la millora social. En l’àmbit de la trobada Exchange Forum, et con-

videm a trobar-te amb artistes i professionals que com tu aposten per la 

transformació i l’impacte social des dels seus projectes i organitzacions.

COMUNITAT 
D’APRENENTATGE 
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aPROGRAMA EXCHANGE FORUM
Dimecres 11 de juliol de 2018. 

CaixaForum Barcelona: 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona.

16:00h Aula 1 

TAULA TEATRE / DANSA - Modera: Beatriz Daniel

. José Antonio Vitoria / Ados Teatroa

. Andrea Jiménez / Teatro En Vilo

. Iratxe Quintana / Compañía de Teatro Paloma Pedrero

. Antonio Masegosa / uTOpia. Barcelona

. Olga Sasplugas / Associació Sudansa

. Laura Alcalá / El cos es cola

18:00h Aula 1 

TAULA MÚSICA - Modera: Juanjo Grande

. Sonia Espí / Fundación PrivadaPhonos. UPF

. Nebojsa Milanovic / Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

. Eva María Moreno / Extremus Danza

16:00h Aula 2 

TAULA FOTO / VÍDEO - Modera: Pedro Vicente

. Lorena Ros Sanz / PhotoBox

. Rosa Eva Campo / Fundació Antoni Tàpies

. Pili Álvarez / Asociación de Amigos del CA2M

. Francisco Rubio / LaFundició

17:15h Aula 2 

TAULA INTERDISCIPLINÀRIA - Modera: Frederic Montornés 

. Ramón Parramón / Idensitat

. Alejandro Espallargas / Izaskun Chinchilla

. Cesar García / La Finestra Nou Circ

. Queralt Prats / Associació ARTransforma

10:30h  Acreditacions

11:00h    Benvinguda

 Sra. Elisa Duran, Directora General Adjunta de la Fundació Bancària “la Caixa”

11:10h  IMAGINA / OBRIR LES PORTES

Aula 1  Taula rodona

 ·Isabelle Le Galo, Delegada Adjunta Fundación Daniel & Nina Carasso

 ·Sílvia Duran i Jané, Directora de l’Àrea de Desenvolupament de públics. ICEC

 ·Manuel Segade, Director Centro de Arte Dos de Mayo. CA2M

 .Inés Enciso, Directora artística festival “Una Mirada Diferente”. Centro Dramático Nacional. CDN

 Modera: Àngel Mestres, Director Trànsit Projectes

12:30h EMOCIONA / CONEIXES A LA MARIA?  

Aula 1  Presentació dels Projectes Art for Change “la Caixa”

12:30h Projectes Música i Dansa

 De Acorde / MUSA / ¡A quelar!  / Sudansa  / El cos es cola

13:10h Projectes Teatre i Circ

 Patis Interiors / El baile de los años / Locos de amor / Una guarida con luz / Finestra inclusiva

13:40h Projectes Fotografia i Vídeo

 Nexes / Photo-box / Máscaras / Escuela de fotografía popular / Fem una pel.li? Històries del Prat 11

14:10h Projectes Interdisciplinaris

 Hierbajos reunidos / Arte, espacios público e Inclusión / Compartides, El valor social de les Arts

14:30h Pausa

16:00h COL·LABORA / LES PERSONES [ MAI ] CANVIAN   

    Taules de diàleg

18:40h  Aula 1 Relatoria Taules de diàleg. Conclusions i tancament

19:00h  CONNECTA / COMUNITAT D’APRENENTATGE

Terrassa Modernista Espai NOworking!   



Millorant la societat  
a través de la cultura


