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Objectius

— Contribuir al progrés de la

societat i el benestar de les

persones.

— Promoure activitats de

divulgació, formació i

investigació en els àmbits

educatiu, científic i cultural.

— Fomentar i donar suport al

talent jove.

El suport al talent i el foment

de la cultura formen el nucli

estratègic de l’activitat

desenvolupada per la Fundació

Banc Sabadell. El nostre

compromís… Continuar llegint

V
Valors

Proximitat

Acompanyem entitats i

persones i som a prop de les

seves necessitats.

Excel·lència

Promovem l’excel·lència i la

capacitat d’innovació generada

pel talent i l’esforç.

Innovació

Fomentem la innovació entesa

com la capacitat de llegir el

present per avançar-se al

futur.

À
Àmbits d'actuació

Suport al talent

Acompanyem les persones

amb talent i donem suport a la

innovació i l’excel·lència en la

recerca i el coneixement.

Foment de la cultura

Promoure activitats de

divulgació, formació i recerca

en els àmbits educatiu,

científic i cultural.

Organitzadors de prestigiosos

guardons

— Premi Fundació Banc

Sabadell a la Investigació

Biomèdica

— Premi Fundació Banc

Sabadell a la Investigació

Econòmica

— Premi Fundació Banc

Sabadell a les Ciències i

l’Enginyeria

No entenem la cultura sense

el talent ni el talent sense la

cultura. Ambdós són pous de

coneixement que es

retroalimenten i multipliquen el

progrés social.

C
Criteris d'actuació

Col·laborem amb projectes

que compleixen uns requisits

determinats:

— Adequació del projecte a la

missió i els àmbits de la

Fundació.

— Grau d’impacte de les

propostes en nombre de

beneficiaris.

— Prestigi de la institució

organitzadora.

— Contribució positiva al valor

de la marca Banc Sabadell.

G
Gestió de

la Fundació

L’administració de la Fundació

correspon al patronat, òrgan

que la representa i que està

plenament facultat per portar a

terme les activitats

fundacionals establertes pels

Estatuts i el Codi de bon

govern. A
Activitats 2017

— Activitats destacades

— Totes les activitats

— Descarregar memòria 2017

en PDF



Talent i Cultura

El suport al talent i el foment de la cultura formen el nucli estratègic de l’activitat
desenvolupada per la Fundació Banc Sabadell. El nostre compromís amb aquests
àmbits d’actuació s’ha consolidat i ha continuat creixent durant l’any 2017 i s’ha
concretat amb el nostre suport i la nostra col∙laboració amb diferents entitats que
impulsen projectes d’aquesta índole. Un nombre ampli de persones són
beneficiàries d’aquests projectes, que suposen una oportunitat magnífica per
desenvolupar el seu talent de múltiples maneres: introducció en circuits culturals
nacionals o internacionals, formació per part d’experts de reconegut prestigi,
inspiració i motivació en conferències o incorporació al món laboral, entre d’altres.

Els projectes i les col·laboracions a les quals
hem donat suport durant l’any 2017 s’han

caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia,
serietat i proximitat amb les entitats i els

beneficiaris

Per aquesta raó, no entenem la cultura sense el talent ni el talent sense la cultura.
El coneixement i el talent són els fonaments del progrés de la societat. Ambdós
són pous de coneixement que es retroalimenten i multipliquen el progrés social. I
això es fa evident en la nostra aposta pel talent de persones de menys de 40 anys a
través de beques i premis.

Des d’aquesta perspectiva, els projectes i les col∙laboracions a les quals hem donat
suport durant l’any 2017 s’han caracteritzat per la seva excel∙lència, eficàcia,
serietat i proximitat amb les entitats i els beneficiaris. Exploració i continuïtat han
estat els vectors sobre els quals ha pivotat la nostra actuació enguany. Exploració
quant al suport a projectes diferencials, que busquen contribuir al progrés social i
que estan alineats amb la nostra voluntat transformadora i d’adaptabilitat al canvi
i al futur. Continuïtat quant a la col∙laboració amb entitats que fa temps que
desenvolupen projectes molt sòlids, d’una llarga trajectòria i la relació de les quals
amb la fundació està molt consolidada.

Aquesta memòria pretén ser un instrument útil
que serveixi per conèixer els projectes que la

Fundació Banc Sabadell impulsa

Creiem que aquesta combinació és una fórmula d’èxit que ha de permetre afrontar
amb garanties els reptes futurs aprofitant els progressos aconseguits en el present.

En definitiva, aquesta memòria pretén ser un instrument útil que serveixi per
conèixer els projectes que la Fundació Banc Sabadell impulsa, les entitats amb les
quals cooperem i les persones que es veuen beneficiades d’aquesta col∙laboració.



Reflexions sobre la realitat de la dona

La VII trobada de ‘Mujeres que transforman el mundo’,
converteix Segòvia al centre d'espai de reflexió debat i
denúncia de la realitat de la dona en diferents parts del món.

Reuneix a conegudes activistes, moltes d'elles premis Príncep d'Astúries de
Cooperació i premis Nobel de la Pau, artistes, literates, filòsofes, actrius,
periodistes i corresponsals destacades. 
L'objectiu és obrir debat i crear un fòrum protagonitzat per dones. 



‘Murillo i Sevilla. 400 anys del naixement d’un
pintor universal’

Sevilla acull una àmplia programació cultural en
commemoració del pintor Bartolomé Esteban Murillo a través
d'exposicions, itineraris per la ciutat, concerts, cicles
musicals, programes audiovisuals i activitats divulgatives. 

Programació cultural en commemoració del pintor Bartolomé Esteban
Murillo 



Oportunitat a joves artistes menors de 35 anys

El concurs Art<35 BS 2017 dóna l'oportunitat a artistes per

participar en l'exposició i exposar així els seus treballs. 

La iniciativa afavoreix la relació professional dels artistes joves amb el món de
les galeries d'art i entitats que promouen exposicions. 
Es dirigeix a menors de 35 anys que estiguin graduats o estiguin estudiant
Belles arts. 



#ForoDemos, primera trobada de fundacions i
societat civil

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha organitzat
aquesta primera trobada que va reunir a més de 400
professionals i 70 ponents per compartir projectes,
experiència i per identificar oportunitats de col·laboració.

Més de 40 activitats: presentacions de projectes, debats, grups sectorials de
treball, trobada amb professionals destacades, assessorament i activitats de
networking. 
L'objectiu és posar en contacte al major nombre de fundacions perquè
comparteixin experiències i es creuen possibles sinergies. 
Es van tractar temes com el fundraising, la comunicació, la presència en els
mitjans, les eines digitals, l'avaluació de l'impacte o la professionalització del
sector. 



#Inspirational17, el festival dedicat a la
innovació en comunicació digital

Inspirational Festival és una trobada de professionals de tots
els sectors de la comunicació com la publicitat, mitjans o
agències creatives impulsat per IAB Spain. 

Més de 120 ponents en les diferents jornades: keynotes, data, storytelling,

transformació digital, eSports. 

Hem lliurat el Premi Joves Talents Digitals, dirigit a estudiants menors de 25

anys, matriculats en escoles creatives i/o en el segon cicle de grau de disseny o

publicitat. 



Homenatge a la música de Schubert

El festival de la Schubertíada de Vilabertran s'ha consolidat

com un dels certàmens en els quals es dóna l'oportunitat a

joves talents. 

Al llarg d'aquests 25 anys s'han celebrat 227 concerts a càrrec de 184 solistes i
39 conjunts. 
S'ha convertit en una plataforma per a joves promeses i artistes consagrats. 



Connectant art i cultura amb la ciutat

Les Cigarreras d'Alacant acullen les residències artístiques ‘A
Quemarropa’ oferint l'oportunitat a deu creadors perquè
convisquin i mostrin el seu treball. 

L'objectiu és mostrar i proposar nous models de creació, estratègies i
propostes per al seu propi treball. 
10 artistes de disciplines com a arts plàstiques, arts visuals, fotografia,
performance, art públic, disseny, música, dansa, art sonor, art digital… 



Sobre el present i el futur de la crisi climàtica

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull ‘Després de la fi del món’, basada en vuit instal·lacions
immersives ideades per creadors contemporanis per
reflexionar sobre el present i el futur de la crisi climàtica. 

Artistes, filòsofs, novel∙listes, dramaturgs, arquitectes, dissenyadors
especulatius i científics treballen junts per imaginar escenes, explicar històries
i construir estratègies per sobreviure al món que ve. 
Disseny i desplegament d'un ‘Ministeri del Futur’ que pensi el polític a llarg
termini 



Residències artístiques per a producció d’obres
artístiques

‘Amphitryon’ és un programa de residències al centre Azkuna
Zentroa per promoure la producció d'obres artístiques per
acostar-les a la ciutadania.

Acompanyar als artistes en el seu procés creatiu. 
Residències de pràctiques artístiques i de dansa contemporània. 



Arquitectura innovadora

El projecte ‘Bodega’ ha rebut el Premi Fundació Banc Sabadell
a la Innovació en Arquitectura. Un projecte que es basa a
relacionar les necessitats del món del vi a Catalunya amb les
possibilitats que ofereix l'arquitectura contemporània. 

Projecte realitzat per tres arquitectes formats en la ETSAB i la Architectural
Association de Londres. 
Reconèixer i acompanyar el talent. 

“Més enllà del talent
innat, l'important és

l'esforç que se li posa als
objectius que un es

proposa”

Relja Ferusic, arquitecte del projecte
‘Bodega’



Genialitat al piano

Un jove pianista de tan sol 26 anys, guanya el 63º Concurs
Internacional de Música Maria Canals. 

81 pianistes d'entre 18 i 30 anys procedents de 31 nacionalitats han participat
en aquesta edició. 
El Concurs incentiva i fomenta el talent d'aquests joves pianistes. 



Beques per al talent musical

Programa de beques per als màsters oficials del Conservatori
del Liceu dirigit a estudiants amb talent excepcional amb
l'objectiu que puguin desenvolupar les seves capacitats
artístiques al màxim nivell. 

Interpretació en instruments i cant de la Música Clàssica i Contemporània;
Piano; Interpretació en instruments i cant de Jazz i Música Moderna; Música
de cambra (duos, trios i quartets); Composició Aplicada als mitjans
audiovisuals i escènics. 



Excel·lència acadèmica

Quatre estudiants universitaris de EDEM Escuela Empresarios

han rebut una beca de la Fundació amb l'objectiu de recolzar

el talent i acompanyar-los en la seva formació acadèmica. 

Dos estudiants del MBA Junior, un del Grau en ADE per a Emprenedors i un
altre del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial. 
Un alumne de EDEM va participar al programa d'innovació Imagine Express
2017 becat per la Fundació. 

“No vaig conèixer un
MBA igual en tota

Espanya, i gràcies a les
beques de la Fundació
Banc Sabadell molta
gent pot créixer i es

desenvoluparse”

Helena Bouza, becada en el MBA Junior.



La Música Clàssica innova

Alumnes de la Escuela de Música Reina Sofia participen al
programa de ‘Innovación Musical y Emprendimiento’ que
impulsem juntament amb la Fundación Albéniz amb l'objectiu
d'acostar la música clàssica a tots els públics. 

Proporcionar als estudiants de música les eines i habilitats d'emprenedoria
necessàries per desenvolupar la seva carrera. 
Programa teòric i pràctic perquè els estudiants puguin desenvolupar el seu
propi projecte. 



#ForoExpertos, casos d’èxit

Factoria Cultural Madrid i Múrcia impulsen les sessions de
Foro Expertos, una sèrie de xerrades i casos d'èxit amb
reconeguts professionals procedents de diverses àrees del
coneixement i la creativitat. 

Contribuir a la formació i al talent dels més joves. 
Sessions gratuïtes a Matadero Madrid i Centre Párraga de Múrcia 



Noves creacions musicals

Barcelona acull la tercera edició del Sampler Sèries, el festival
de música de nova creació amb diferents concerts en espais
de la ciutat com a l’Auditori, la Fundació Joan Miró, el Museu
d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació
Antoni Tàpies i el Centre Arts Santa Mònica. 

De la música escrita a la improvisació, dels instruments acústics als
dispositius electrònics. 



Talent sobre l’escenari

El festival Fringe de Torroella de Montgrí ofereix 27 concerts a
càrrec d'un centenar de joves músics procedents dels millors
conservatoris i escoles superiors de música d'Europa i Estats
Units. 

Foment i suport al talent musical emergent. 
Joves procedents d'institucions com a Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), Conservatori Superior del Liceu, Escola Superior de
Música Reina Sofia, Berklee College of MusicValència Campus, Conservatori
Nacional Superior de Música i Dansa de París, Guildhall School of Music and
Drama de Londres o Califòrnia State University. 



XII Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XII Premi a la
Investigació Biomèdica, un dels guardons més importants que
es concedeixen a Espanya en el sector de la biomedicina. 

Premi a la trajectòria d'un científic menor de 42 anys, que hagi desenvolupat
la seva carrera a Espanya i que compti amb una important projecció de futur. 
El cardiòleg Borja Ibáñez va ser premiat pel seu per la seva innovadora
contribució a la lluita contra les malalties cardiovasculars a través de la
translació dels coneixements bàsics i tecnològics a la prevenció i tractament
d'aquesta patologia. 

“Aquest tipus de
reconeixements és molt

important per
transmetre la rellevància

de la recerca i de la
ciència”

Borja Ibáñez, guanyador del XII Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació

Biomèdica



I Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el I Premi a les Ciències
i l'Enginyeria, en col·laboració amb el BIST (Barcelona
Institute of Science and Technology) per afermar el
reconeixement a joves investigadors residents a Espanya és
disciplines com les matemàtiques, la química, la física i
l'enginyeria. 

Premi a la trajectòria per fomentar, descobrir i acompanyar el talent. 
El físic Romain Quidant va ser premiat per les seves contribucions en el camp
de la nanofotònica, entre les quals destaquen les seves pinces ‘nano’ que
permeten atrapar i moure partícules tan petites com les molècules i els virus
sense modificarles, amb enormes aplicacions en biomedicina. 

“Un premi com aquest és
una manera d'acostar els

científics a la societat”

Romain Quidant, guanyador del I Premi
Fundació Banc Sabadell a les Ciències i

l'Enginyeria.



XVI Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVI Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica. 

Premia i reconeix el treball dels investigadors en els camps del coneixement
econòmic, empresarial, jurídic i social. 
Mar Reguant, ha estat premiada per la seva recerca en el camp de l'economia
de l'energia i del medi ambient. 

“Rebre aquest premi et
dóna una visibilitat que

no havia tingut
anteriorment i em

permet implicarme més
en la meva línia de

recerca”

Mar Reguant, guardonada amb el XVI Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació

Econòmica.



Oportunitat a joves a través del voluntariat

corporatiu

El projecte Coach Exit de Fundació Exit té com a objectiu

millorar la empleabilidad de joves, entre 16 i 19 anys, en

situació de vulnerabilitat social a través del coaching i el

mentoring amb voluntaris corporatius de diferents empreses,

entre elles, Banc Sabadell. 

Integració laboral de joves en situació de vulnerabilitat treballen la seva
orientació i motivació a través de voluntaris corporatius. 
Després del seu pas pel projecte, el 93% dels joves té clar que continuarà la
seva formació per accedir a una ocupació en el futur. 



Més enllà de la fotografia

La Fundació Foto Colectania ha presentat un programa
d'exposicions i activitats que indaguen als espais on habiten
les fotografies, el món online i offline. 

‘Fenòmen fotollibre’, ‘Weegee by Weegee’ i ‘Total Records. Vinils i fotografia’

‘DONE 2’, programa online i presencial de creació i investigació de nous

formats.

‘Correspondencias’, programa online de reflexió.



Espacio para el arte emergente

La Fundació Joan Miró acoge Espai 13 donde bajo una misma
temática diferentes artistas emergentes exponen sus obras.

Suport i foment del talent jove creatiu. 
Projecte que proposa reflexionar sobre qüestions de pertinença, continuïtat i
ruptura del model establert en l'escena artística de Barcelona. 



Potenciant el món cultural i educatiu

‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que neix amb
l'objectiu de generar i promoure espais d'interacció entre
joves, estudiants, professionals de l'educació i professionals
de les arts i la cultura. 

Acostar dos sectors fonamentals: cultura i educació 
Seminaris per a professionals i activitats com a espectacles teatrals sobre
temes d'actualitat en centres educatius. 



Impulsem la innovació social

40 entitats socials han participat en la primera edició del
programa B-Value que impulsem juntament amb la Fundació
Ship2B amb l'objectiu de professionalitzar la seva labor i
millorar la seva proposta de valor. 

Durant 10 mesos, les organitzacions han rebut formació i mentories de
diferents professionals que els han ajudat a repensar els seus projectes i
professionalitzar la seva proposta de valor. 
Millorar la capacitació dels participants en innovació social, finançament i
sostenibilitat dels projectes.

“El nostre pas per B
Value ha suposat

l'impuls que
necessitàvem per

desenvolupar el nostre
projecte. Les persones
que hem conegut, les
entitats amb les quals

hem compartit aquesta
experiència, les aliances
que hem creat li ha anat
donant forma al projecte

i ho ha anat
estructurant”

Fátima Dolorea, Fundación Capacis, una de
les entitats finalistes de B-Value.





Trencant barreres tecnològiques

La Fundación Balia impulsa el programa ‘Conecta jóvenes-
Conecta mayores’ que té com a objectiu reduir la bretxa
digital entre la població amb menys recursos i amb més
dificultats d'accés a la societat de la informació i reforçar
l'autoestima dels joves i de les persones adultes. 

Els joves voluntaris formen a les persones majors en l'ús de les noves
tecnologies a través de tallers i cursos d'informàtica bàsics. 
Una de les joves participants del programa va participar al programa
d'innovació Imagine Silicon Valley 2017 amb una beca de la Fundació. 



Innovació en cultura

‘Proyecciones al aire libre. En la noche’ i ‘Pública17 10x10
Innovación en Cultura’ són els dos programes en els quals
col·laborem amb Fundación Contemporánea. 

Fomentar i donar suport a projectes culturals innovadors. 
Reconèixer i acompanyar el talent.
Acostar al públic la cultura a través de projeccions en obert. 



Beca per a la investigació artística

Donem suport al talent a través d'iniciatives com la III Beca

d'Investigació Artística Hangar-Fundació Banc Sabadell per

donar l'oportunitat a un jove artista que estigui realitzant un

projecte de recerca. 

Foment del talent artístic. 



Joves promeses de la dansa

Més de 160 joves promeses de la dansa han participat en
IBStage Barcelona, 15 dies en els quals reconeguts mestres i
coreògrafs de ballet clàssica procedents d'escoles
internacionals formaran a aquests joves. 

100 alumnes van participar en les Gales IBSTage en el Teatre Grec compartint

escenari amb primeres figures de les companyies més prestigioses del món. 

Hem atorgat nou beques per donar l'oportunitat al fet que joves ballarins

puguin formarse i perfeccionar el seu talent. 



Dreamers aconseguint somnis

En total la Fundació Banc Sabadell ha becat a 5 joves que han
participat en diferents programes d'innovació d'Imagine,
entitat que busca idees disruptives per convertir-se en
projectes reals. 

Dues beques amb Imagine Express 2017 a estudiants d'EDEM Escola

Empresaris i Valencialab. 

Tres beques per Imagine Silicon Valley 2017 a joves de la Universitat d'Oviedo,

la Escuela de Música Resina Sofía i Fundación Balia. 

“Ni en un milió d'anys

hagués pogut pensar que

podria arribar a viure

alguna cosa semblat.

Totes les experiències

són valuoses”

Rocío Fernández, dreamer de Silicon Valley
2017 procedent del programa ‘Conecta
Joven-Conecta Mayores’ de la Fundación

Balia.



Una mirada a l’art abstracte

Col·laborem un any més amb l'Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM) vinculat a la creació contemporània i la difusió de la la
seva Col·lecció. 

L'eclosió de l'abstracció’ reuneix a prop 150 obres amb l'objectiu d'analitzar les
pràctiques artístiques des de la postguerra fins a l'actualitat. 
Expressionisme Abstracte, Art informel, Art Normatiu dels anys seixanta,
Minimalisme, Art Conceptual, Neoexpresionisme dels vuitanta, Discurs
Postmodern de la dècada dels noranta. 



Diàleg entre cultura, innovació i empresa

El Mercat de les Flors – Graner ha engegat el projecte PEA
(Pla d'Expansió Artística) amb l'objectiu de desenvolupar
models organitzatius i mètodes de col·laboració eficaces i
respectuosos amb la creació artística. 

Posa en diàleg la cultura, la innovació i l'empresa. 
Participen 5 artistes seleccionats a partir d'una convocatòria oberta: Societat
Doctor Alonso; Aimar Pérez Galí; Bàrbara Sánchez; Jorge Dutor i Guillem
Mon de Palol; i El Conde de Torrefiel.

“Em sembla molt
interessant repensar

altres models de
participar en aquesta

professió en relació als
models de gestió,

producció, distribució
des d'una perspectiva
feminista, ecològica,

comunitària i autònoma,
i ferho de manera

col∙lectiva”

Aimar Pérez Galí, artista del PEA.



Joves amb molt futur

Un any més, col·laborem amb el programa ‘Jóvenes con futuro
USA’, en el qual enginyers espanyols recentment graduats
realitzen pràctiques durant sis mesos en empreses
tecnològiques de primer nivell a Estats Units. 

Suport i foment del talent. 

“Estar treballant en
Silicon Valley és el somni

de tot enginyer”

Carlos Muñoz, ha realitzat pràctiques en
Turo, una startup amb seu a San Francisco.



Talent teatral sobre l’escenari

Donem suport al talent dels vuit integrants de la Kompanyia
Lliure amb l'objectiu de donar-los l'oportunitat sobre l'escenari
del Teatre Lliure. 

Quatre actrius i quatre actors en procés de professionalització 
En el seu segon any com a integrants de la Kompanyia, han interpretat obres
com 'Moby Dick' o ‘La revolta de bruixes’ 



Passos per la inclusió

La Transpirenaica Social Solidaria (TSS) recorre els Pirineus
amb l'objectiu de traslladar els valors de l'esport com a eina
de sensibilització, unió i cohesió social, creant una xarxa
solidària que ajudi a la inserció sociolaboral dels joves
participants que es troben en situacions de risc.

800km, 300 joves i més de 200 voluntaris i educadors socials han participat
en la cinquena edició. 

“El camí no acaba amb la
Travessa Transpirenaica,

és on comença”

Shahid Ashraf, ambaixador de la TSS i
coordinador de joves.

“Compartir experiències
i empatitzar amb

persones que, en la
majoria dels casos, estan

en situació de
vulnerabilitat, canvia la
seva vida i la d'aquells
que els acompanyem

posant en valor el treball
en equip i la solidaritat”

Dani Molina, voluntari de Banc Sabadell.



Talent rumb a Washington

Tres joves titulats de la Universitat d'Oviedo realitzen una

estada en diferents departaments del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) a Washington gràcies a les beques BID

que atorga la Fundació. 

Suport a la formació del talent.

“Ha estat una

experiència molt positiva

on motiva a seguir

creixent…és sens dubte,

la millor oportunitat que

he tingut en la meva vida

”

Sara Díaz, va rebe la beca en 2016.



Fotografia, il·lustració i poesia

UtopiaMarkets és una experiència nova a Barcelona que neix
amb la idea de donar suport al talent en sectors com la
fotografia, la il·lustració i la poesia. Una oportunitat única per
descobrir, curiosear, conversar i comprar obra de qualitat
directament a l'autor, a més de gaudir de diferents activitats. 

Utopía126 ha acollit els 3 markets durant 2017
En total, més de 9.000 persones han visitat els markets, 210 participants i 85
activitats 



Potenciant una cultura innovadora

Valencialab impulsa el concurs Ideas+Innovadoras amb
l'objectiu de promoure una cultura innovadora, fomentar el
desenvolupament de nous projectes i sensibilitzar sobre les
oportunitats per innovar. 

El concurs genera un banc d'idees i fomenta la creació entre els universitaris. 
L'objectiu és ajudar a desenvolupar una idea, convertirla en oportunitat,
analitzar la seva viabilitat i desenvolupar el projecte. 
Una alumna de Florida Universitaria va participar al programa d'innovació
Imagine Express 2017 becat per la Fundació. 



A
ACA – Associació Coordinació Activitats Gent Major
Jocs Florals - Premi a la millor poesia breu
Cultura / Catalunya

ADG FAD
Premi Laus Aporta - Fundació Banc Sabadell 2017
Talent / Catalunya

ADI FAD
Premi Medalla ADI
DEMO- Trobada enfocat en el biodisseny
Talent / Catalunya

ARQUINFAD
XXIX Premi Habitàcola - El pati d'escola
Talent / Catalunya

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada
Innovació artística en Sabadell
Cultura / Catalunya

Ajuntament de Girona i Olot
MOT, Festival de Literatura Girona i Olot
Cultura / Catalunya

Ajuntament de Medina del Campo
30 Semana del Cine de Medina del Campo
Cultura / Valladolid

Ajuntament de Pedreguer
XXI Festival d'Orgue de Pedreguer
Cultura / Comunitat Valenciana

Ajuntament de Sabadell
Beques FBS per al foment del talent artístic de projectes
d'innovació Estruch
Talent / Cultura

Ajuntament de Sabadell
Festa Major 2017
Cultura / Catalunya

Ajuntament de Segòvia
'Mujeres que transforman el mundo'
Cultura / Segòvia

La VII trobada de ‘Mujeres que transforman el mundo’,
converteix Segòvia al centre d'espai de reflexió debat i
denúncia de la realitat de la dona en diferents parts del
món. [+]

Ajuntament de Sevilla
Año Murillo
Cultura / Andalusia

Sevilla acull una àmplia programació cultural en
commemoració del pintor Bartolomé Esteban Murillo a
través d'exposicions, itineraris per la ciutat, concerts,
cicles musicals, programes audiovisuals i activitats
divulgatives. 
[+]

Art Barcelona, Associació Galeries
Barcelona Gallery Weekend
Cultura / Catalunya

Art Fairs
Justmad Emerging Art Fair 8
Cultura / Madrid

Art<35 BS 2017
Concurs joves artistes
Talent / Catalunya

El concurs Art<35 BS 2017 dóna l'oportunitat a artistes
per participar en l'exposició i exposar així els seus
treballs. 
[+]

Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend
Cultura / Madrid

Arts Santa Mònica
Publicació de l'exposició ‘Legible - Visible. Entre el
fotograma i la pàgina’
Cultura / Catalunya

ArtsLibris / Raíña Lupa
Fira Arts Libris Barcelona
Cultura / Catalunya

ArtsLibris / Raíña Lupa
Fira Arts Libris en ARCO
Cultura / Madrid

Asociación Cultural AlNorte Arte Contemporáneo
XVI Semana del Arte Contemporáneo
Cultura / Astúries



Asociación Española de Fundaciones
(AEF)
#ForoDemos, primera trobada de fundacions i societat
civil
Cultura / Estatal

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha
organitzat aquesta primera trobada que va reunir a més
de 400 professionals i 70 ponents per compartir
projectes, experiència i per identificar oportunitats de
col·laboració. [+]

Asociación Isla Elefante Proyectos Culturales
Festival CARA B 2017. Festival de cultura musical
independent
Cultura / Catalunya

Asociación Santuario de Covadonga
Adquisició de fons bibliogràfic. Libro Spelunca B. Mariae
de Covadonga
Cultura / Astúries

Asociación de Anunciantes de
Internet (IAB Spain)
Premi Joves Talents Digitals – Festival Inspirational 17
Talent / Madrid

Inspirational Festival és una trobada de professionals de
tots els sectors de la comunicació com la publicitat,
mitjans o agències creatives impulsat per IAB Spain. 
[+]

Asociación de Autores Independientes Contemporáneos
(ASAIC)
Photoalicante
Cultura / Comunitat Valenciana

Asociación del Mercado Tradicional de la Plaza Mayor
de Madrid
Exposició de diorames en la Plaza Mayor de Madrid
Cultura / Madrid

Associació 'El Teatre Invisible'
Edició de la revista 'L'estació'
Cultura / Catalunya

Associació Acció Solidària Eulàlia Garriga (CÀRITAS)
Mòduls formatives ‘Cerca de ti’
Talent / Catalunya

Associació Amics de l'Òpera de Sabadell
Temporada Òpera Sabadell i Cicle Catalunya
Cultura / Catalunya

Associació Amics del Videoart
Talking Galleries Barcelona Symposium 2017 i Festival
LOOP Barcelona
Cultura / Catalunya

Associació Barcelona Global
Projecte ‘Barcelona Obertura’
Cultura / Catalunya

Associació Cultural Comes
Capella de Ministrers 2017 - Festival MHA
Cultura / Comunitat Valenciana

Associació Cultural L’Eixam
X Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (2018)
Cultura / Catalunya

Associació Dissenyadors Comunitat Valenciana (ADCV)
Quota anual
Cultura / Comunitat Valenciana

Associació Esclat
Sopar Solidari Esclat 40 aniversari
Cultura / Catalunya

Associació Fotogràfica EspaiFoto
Festival Revela-T 2017
Cultura / Catalunya

Associació Franz Schubert
Plataforma per a joves promeses.
Talent / Catalunya

El festival de la Schubertíada de Vilabertran s'ha
consolidat com un dels certàmens en els quals es dóna
l'oportunitat a joves talents. 
[+]

Associació Papers de Versàlia
Edició de la col·lecció ‘Quaderns de Versàlia’
Cultura / Catalunya

Associació de les Jornades per a l'Excel·lència en l'Alta
Muntanya
Jornades per a l'Excel·lència
Talent / Catalunya

Associació ‘A Quemarropa Colectivo
Artístico’ – Ajuntament d'Alacant
Residències artístiques A quemarropa
Talent / Comunitat Valenciana

Les Cigarreras d'Alacant acullen les residències
artístiques ‘A Quemarropa’ oferint l'oportunitat a deu
creadors perquè convisquin i mostrin el seu treball. 
[+]



B

C

Ateneu Barcelonès
Programa d'activitats, projecte ‘Testimonis Artístics amb
xarxa’ i instal·lació d'Ignasi Aballí
Cultura / Catalunya

Aula Extensió Universitària SBD Gent Major
Activitats curs 2016-2017
Cultura / Catalunya

BIOCAT – Fundació Bioregió Catalunya
MOEBIO d·HEALTH Barcelona
Talento / Catalunya

BWorld Productions
TheCreativeFest
Talent / Catalunya

Cafè Central
13 edició del Premi de Traducció de Poesia ‘Jordi
Domènech’
Talent / Catalunya

Centre Internacional de Música Antiga (CIMA)
Acadèmia Jove Capella 2017
Talent / Catalunya

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)
‘Després de la fi del món’
Cultura / Catalunya

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) acull ‘Després de la fi del món’, basada en vuit
instal·lacions immersives ideades per creadors
contemporanis per reflexionar sobre el present i el futur
de la crisi climàtica. 
[+]

Centro Azkuna Zentroa
'Amphitryon'
Talent / País Basc

‘Amphitryon’ és un programa de residències al centre
Azkuna Zentroa per promoure la producció d'obres
artístiques per acostar-les a la ciutadania. [+]



E

Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya (COAC)
Premi a la Innovació en Arquitectura
Talent / Catalunya

El projecte ‘Bodega’ ha rebut el Premi Fundació Banc
Sabadell a la Innovació en Arquitectura. Un projecte que
es basa a relacionar les necessitats del món del vi a
Catalunya amb les possibilitats que ofereix l'arquitectura
contemporània. 
[+]

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba
Talent / Catalunya

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid (COAM)
World Press Photo 2017 Madrid
Cultura / Madrid

Companyia Central Llibretera
Academia La Central
Cultura / Estatal

Concurs Internacional de Música
Maria Canals (63 edició)
Concurs Internacional de Música Maria Canals (63
edició)
Talent / Catalunya

Un jove pianista de tan sol 26 anys, guanya el 63º
Concurs Internacional de Música Maria Canals. 
[+]

Conservatori del Liceu
Beques al talent musical
Talent / Catalunya

Programa de beques per als màsters oficials del
Conservatori del Liceu dirigit a estudiants amb talent
excepcional amb l'objectiu que puguin desenvolupar les
seves capacitats artístiques al màxim nivell. 
[+]

EDEM Escuela Empresarios
Becas a la excelencia académica
Talent / Comunitat Valenciana

Quatre estudiants universitaris de EDEM Escuela
Empresarios han rebut una beca de la Fundació amb
l'objectiu de recolzar el talent i acompanyar-los en la
seva formació acadèmica. 
[+]

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Quaestioning Aesthetic Symposium
Talent / Catalunya

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
15 Premi Internacional per a joves compositors Joan
Guinjoan
Talent / Catalunya

Escola d'Art Floral d'Arte Floral i Paisatge de Catalunya
Beques per a alumnes de cicles formatius



F

Beques per a alumnes de cicles formatius
Talent / Catalunya

Escuela de Arte de Oviedo
Jornades de la Escuela de Arte de Oviedo: Motiva, art
gràfic i edició
Talent / Astúries

Escuela de Música Reina Sofía
Programa de Innovación Musical y Emprendimiento
Talent / Madrid

Alumnes de la Escuela de Música Reina Sofia participen
al programa de ‘Innovación Musical y Emprendimiento’
que impulsem juntament amb la Fundación Albéniz amb
l'objectiu d'acostar la música clàssica a tots els públics. 
[+]

Factoria Cultural Madrid i Múrcia
Foro Expertos
Talent / Madrid

Factoria Cultural Madrid i Múrcia impulsen les sessions
de Foro Expertos, una sèrie de xerrades i casos d'èxit
amb reconeguts professionals procedents de diverses
àrees del coneixement i la creativitat. 
[+]

Federació Catalana de Monges Benedictines
Cants des del Claustre, conservació i difusió del
patrimoni musical femení benedictí
Cultura / Catalunya

Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM)
XXV Congreso Nacional Amigos de los Museos, Sant
Sebastià 2017
Cultura / Estatal

Feria de Madrid - IFEMA
Desayuno Coleccionistas ARCO 2017
Cultura / Centre

Festival Sampler Sèries
Música de nova creació
Cultura / Catalunya

Barcelona acull la tercera edició del Sampler Sèries, el
festival de música de nova creació amb diferents
concerts en espais de la ciutat com a l’Auditori, la
Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), la Fundació Antoni Tàpies i el
Centre Arts Santa Mònica. 
[+]

Festival Torroella de Montgrí
Fringe Festival
Talent / Catalunya

El festival Fringe de Torroella de Montgrí ofereix 27
concerts a càrrec d'un centenar de joves músics
procedents dels millors conservatoris i escoles superiors
de música d'Europa i Estats Units. 
[+]

Fundació Abadia de Montserrat 2015
Col·laboració amb les activitats de l'Abadia
Cultura / Catalunya

Fundació Arqueològica Clos
Exposició Animals Sagrats de l'Antic Egipte
Cultura / Catalunya



Fundació BZM (Bach Zum Mitsingen)
Festival Bachcelona
Cultura / Catalunya

Fundació Banc Sabadell
XII Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Biomèdica
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XII Premi a la
Investigació Biomèdica, un dels guardons més
importants que es concedeixen a Espanya en el sector
de la biomedicina. 
[+]

Fundació Banc Sabadell
Ajudes a la Investigació
Talent / Estatal

Fundació Banc Sabadell
I Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l'Enginyeria
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el I Premi a les
Ciències i l'Enginyeria, en col·laboració amb el BIST
(Barcelona Institute of Science and Technology) per
afermar el reconeixement a joves investigadors residents
a Espanya és disciplines com les matemàtiques, la
química, la física i l'enginyeria. 
[+]

Fundació Banc Sabadell
XVI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVI Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica. 
[+]

Fundació Barcelona Cultura
Quota patronal
Cultura / Catalunya

Fundació Bosch i Cardellach
Aportació Anual
Cultura / Catalunya

Fundació Catalana Síndrome de Down
XVII Jornades Internacionales Barcelona Down ‘El nen i
la seva família: noves realitats, noves respostes’
Cultura / Catalunya

Fundació Catalana de Lupus
Projecte ‘MicroRNAs en exosomas urinarios en la
progresión de la nefritis lúpica’
Cultura / Catalunya

Fundació Catalana de Pneumologia
Beques FUCAP
Talent / Catalunya

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI)
Setmana de la Ciència 2017
Talent / Catalunya

Fundació Catalunya Cultura
Aportació Anual. Formem part del Patronat i de la
Comissió Executiva
Cultura / Catalunya

Fundació Catalunya Europa (FCE)
Premi Catalunya Europa S.XXI
Talent / Catalunya

Fundació Chirivella Soriano
World Press Photo València
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació Cidade da Cultura de Galicia
Exposició ‘Da árbore á cadeira’
Cultura / Galícia

Fundació Civil Privada Populus Alba
Festival Internacional d'Orgues de Poblet
Cultura / Catalunya

Fundació Club Natació Sabadell
Beques
Talent / Catalunya

Fundació Colección Thyssen-Bornemisza
Cursos d'estiu ‘¿Los videojuegos son arte? Educación,
arte y museos en el ámbito de la producción cultural’ i
Programa Amics Corporatius.
Talent / Madrid

Fundació Cultural Capella de Ministrers
Exposició ‘D'atzur i or. El silenci dels àngels’
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació ESADE
Aportació al fons de beques
Talent / Catalunya



Fundació Exit
Coaching i mentoring amb voluntaris corporatius per
millorar la empleabilitat de joves en situació de
vulnerabilitat social
Talent / Estatal

El projecte Coach Exit de Fundació Exit té com a objectiu
millorar la empleabilidad de joves, entre 16 i 19 anys, en
situació de vulnerabilitat social a través del coaching i el
mentoring amb voluntaris corporatius de diferents
empreses, entre elles, Banc Sabadell. 
[+]

Fundació Festival Internacional de Cantonigròs
35ª Edició Festival Internacional de Cantonigròs
Cultura / Catalunya

Fundació Foto Colectania
Fotografia
Cultura / Catalunya

La Fundació Foto Colectania ha presentat un programa
d'exposicions i activitats que indaguen als espais on
habiten les fotografies, el món online i offline. 
[+]

Fundació General Universitat d'Alacant
Beques V màster de guitarra clàssica de la Universitat
d'Alacant
Talent / Comunitat Valenciana

Fundació General de la Universitat de València
Serenates 2017
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut
de Recerca (VHIR)
Programa de beques del màster en investigació
biomèdica Translacional del Vall d'Hebron Institut de
Recerca
Talent / Catalunya

Fundació Invest for Children
IV jornades ‘Somos Uno’
Cultura / Catalunya

Fundació Joan Miró - Espai 13
Art emergent
Talent / Catalunya

La Fundació Joan Miró acoge Espai 13 donde bajo una
misma temática diferentes artistas emergentes exponen
sus obras. [+]

Fundació La Ciutat Invisible - A
Tempo
Cultura i Educació
Talent / Catalunya

‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que neix amb
l'objectiu de generar i promoure espais d'interacció entre
joves, estudiants, professionals de l'educació i
professionals de les arts i la cultura. 
[+]

Fundació Libertas 7
Activitat literària i educativa
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació Mies Van Der Rohe
Intervencions artístiques i culturals en el pavelló Mies
Van Der Rohe. Programació 2017.
Cultura / Catalunya

Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurs Mirna Lacambra-XXI Curs de professionalització
de l'Escola d'Òpera de Sabadell
Talent / Catalunya

Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)
Aportació anual. Col·lecció MACBA.
Cultura / Catalunya

Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana
Concerts simfònics en el Palau. Formem part del
Patronat i del Consell de Mecenatge.
Cultura / Catalunya.

Fundació Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Cicle ‘Simfònics al Palau’, ‘Simfònics al Vallès’, ‘Gira de
Setmana Santa 2017’, ‘Gradus ad Parnassum’, cicle
‘Jove Orquestra Simfònica del Vallès’ i programa ‘This is
art’
Cultura / Catalunya

Fundació Palau i Fabre
Any Palau i Fabre. Festival Poesia i + 2017
Cultura / Catalunya

Fundació Parc Taulí
Programa 'Intensifica't al Taulí'
Talent / Catalunya

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears (COMIB)
Beques Fundació Banc Sabadell de Rotació Externa
Talent / Illes Balears

Fundació Pau Casals
Beca Internacional Pau Casals - Col·laboració amb les
activitats de l'acadèmia
Talent / Catalunya



Fundació Photographic Social Vision-Barcelona
World Press Photo 2017 i DOCfield 17 Fotografia
documental Barcelona
Dummy Award
Cultura i Talent / Catalunya

Fundació Privada Amigos del MNAC
Aportació Anual. Formem part del Patronat
Cultura / Catalunya

Fundació Privada Empreses IQS
Beques de Grau a la Excel·lència Acadèmica
Talent / Catalunya

Fundació Privada Pasqual Maragall
Estudi Alfa. Formem part del Patronat i del Consell de
Mecenatge
Talent / Catalunya

Fundació Privada Taller de Músics
Programa Sensibles. Donem suport al talent 2017
Talent / Catalunya

Fundació SETBA
‘La plaça dibuixa’
Cultura / Catalunya

Fundació Ship2B
I edició de B-Value, programa dirigit a entitats socials de
tota Espanya per professionalitzar la seva labor i millorar
la seva proposta de valor.
Talent / Estatal

40 entitats socials han participat en la primera edició del
programa B-Value que impulsem juntament amb la
Fundació Ship2B amb l'objectiu de professionalitzar la
seva labor i millorar la seva proposta de valor. 
[+]

Fundació Tecnocampus Mataró – Maresme
Programa de beques ‘On the move’
Talent / Catalunya

Fundació Tot Raval
Projecte ‘Vine al Raval. Il.lumina el Raval’
Cultura / Catalunya

Fundació Universitat Empresa València Adeit
Càtedra de cultura empresarial
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació VIC Museu’s
Exposició ‘Creu processional de Sant Joan de les
Abadesses’
Cultura / Catalunya

Fundació de la Comunitat Valenciana Auditori de la
Diputació d'Alacant (ADDA)
Festival Internacional de Jazz d'Alacant-Fijazz 2017
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ
Exposicions itinerants i Jornades de recreació històrica
Cultura / Comunitat Valenciana

Fundació del Gran Teatre del Liceu
Temporada. Formem part del Consell de Mecenatge
Cultura / Catalunya

FundacióARS
Aportació anual
Cultura / Catalunya

Fundación Balia
‘Conecta jóvenes-Conecta mayores’
Talent / Madrid

La Fundación Balia impulsa el programa ‘Conecta
jóvenes-Conecta mayores’ que té com a objectiu reduir la
bretxa digital entre la població amb menys recursos i
amb més dificultats d'accés a la societat de la
informació i reforçar l'autoestima dels joves i de les
persones adultes. 
[+]

Fundación Contemporánea
Innovació en cultura
Cultura i Talent / Madrid

‘Proyecciones al aire libre. En la noche’ i ‘Pública17
10x10 Innovación en Cultura’ són els dos programes en
els quals col·laborem amb Fundación Contemporánea. 
[+]

Fundación Eduardo Barreiros
Encuentro ‘La cuarta revolución industrial: la industria
4,0’
Talent / Madrid

Fundación Empresa-Universidad de Galicia (FEUGA)
Fons beques.
Talent / Galícia

Fundación José Manuel Lara
Feria del Libro de Sevilla 2017
Edició de 'Historias', llibre inèdit de Juan Ramón Jiménez
Cultura / Andalusia

Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Programa de Membres Corporatius
Cultura / País Basc

Fundación Policlínica Gipuzkoa
Projecte Asdeu Gipuzkoa (Trastorno del Espectro del
Autismo, TEA)
Talent / País Basc
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Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
MusaE, las piedras cantan 2017
Cultura / Valladolid

Fundación Universidad San Jorge
Beques para la formació d'investigadors
Talent / Saragossa

Fundación Universidad de León (FGULEM)
Fons de beques
Talento / Lleó

Fundación Valdés Salas
Quota Anual Patró d'Honor
Cultura / Astúries

Gremi de Geleries d'Art de Catalunya
Premis GAC 2017 – X Nit del Galerisme (Premi especial
a la trajectòria artística)
Cultura / Catalunya

Grup Instrumental Barcelona 216
Concert joves compositors ESMUC ‘Premi Joan Guinjoan
2017’
Talent / Catalunya

HANGAR – Fundació Privada AAVC Artistes Visuals
Catalunya
Activitats artistes residentes 2017 i la publicació del
llibre ‘Paratext’
Cultura i Talent / Catalunya

Hangar - Centre de producció i
investigació d'arts visuals
Beca d'Investigació Artística
Talent / Catalunya

Donem suport al talent a través d'iniciatives com la III
Beca d'Investigació Artística Hangar-Fundació Banc
Sabadell per donar l'oportunitat a un jove artista que
estigui realitzant un projecte de recerca. 
[+]

Hay Festival Segovia
Hay Festival Segovia de Literatura y Arte 2017
Cultura / Segòvia
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IBStage Barcelona
Beques a joves promeses de la dansa
Talent / Catalunya

Més de 160 joves promeses de la dansa han participat
en IBStage Barcelona, 15 dies en els quals reconeguts
mestres i coreògrafs de ballet clàssica procedents
d'escoles internacionals formaran a aquests joves. 
[+]

Imagine Creative Center
Imagine Express, Imagine Silicon Valley
Talent / Estatal

En total la Fundació Banc Sabadell ha becat a 5 joves
que han participat en diferents programes d'innovació
d'Imagine, entitat que busca idees disruptives per
convertir-se en projectes reals. 
[+]

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
Programa debeques de màsters
Talent / Catalunya

Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM)
'L'eclosió de l'abstracció'
Cultura / Comunitat Valenciana

Col·laborem un any més amb l'Institut Valencià d'Art
Modern (IVAM) vinculat a la creació contemporània i la
difusió de la la seva Col·lecció. 
[+]

Instituto d'Humanitats de Catalunya
Programa de cursos 2016-2017
Cultura / Catalunya

Instituto de Especialidades Neurológicas (IENSA)
Beques Neurologia del Dr. Pedro Albert
Talent / Andalusia

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Año Murillo - IV Centenario del Nacimiento de Bartolomé
Esteban Murillo
Cultura / Andalusia

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Concert simfònic Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Cultura i Talent / Catalunya

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
I Premi LAB<20
Talent / Astúries

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Gala Chaikovsky
Cultura / Madrid

La Perla 29
Escenes de filosofia i teatre ‘Les nits de la Maleta a la
Perla 29’
Cultura / Catalunya

Laboratorio Klem
Séance
Cultura / País Basc

L’Avenç
Projecte de creació literària
Cultura / Catalunya
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Mercat de les Flors
PEA (Pla d'Expansió Artística)
Talent / Catalunya

El Mercat de les Flors – Graner ha engegat el projecte
PEA (Pla d'Expansió Artística) amb l'objectiu de
desenvolupar models organitzatius i mètodes de
col·laboració eficaces i respectuosos amb la creació
artística. 
[+]

Museu Diocesà d’Urgell
Conservació i restauració de peces del Museu Diocesà
d’Urgell
Cultura / Catalunya

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
I Congrès Mundial de Bioètica
Cultura / Madrid

Orquesta de Euskadi
Gira de concerts del programa de abono nr. 2 (M. Ravel i
D. Shostakovich)
Cultura / País Basc

Ouishare España
Curs d'Economia Col·laborativa
OsFest Barcelona
Cultura / Estatal

Patronat Misteri d'Elxt
Concerts Setmana Santa i Nadal
Cultura / Comunitat Valenciana

Quincena Musical de San Sebastián
78 Quincena Musical de San Sebastián
Cultura / País Basc
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RCR Bunka Fundació Privada
Workshop Internacional d'Arquitectura i Paisatge
Talent / Catalunya

Real Asociación Amigos del Museo Nacional Reina
Sofía
Arte y Filosofía. Amistades peligrosas
Soci benefactor
Cultura / Madrid

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
(SECOT)
Soci Protector
Cultura / Madrid

Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM)
Congrès Internacional conjunt amb les societats
franceses i portugueses de bioquímica i biologia
mol·lecular
Cultura / Estatal

StepOne Ventures
Beques al programa de 'Jóvenes con Futuro USA'
Talent / Estatal

Un any més, col·laborem amb el programa ‘Jóvenes con
futuro USA’, en el qual enginyers espanyols recentment
graduats realitzen pràctiques durant sis mesos en
empreses tecnològiques de primer nivell a Estats Units. 
[+]

Surg for All
Formació d'un metge com a cirurgià
Talent / Comunitat Valenciana

Swab Espaci d'Art Contemporani DIEZY7
Swab Barcelona – Fira Internacional d'Art Contemporani
Cultura / Cataluña

Teatre Lliure
Apoyo al talento con la nueva Kompanyia LliureSuport al
talent amb la nova Kompanyia Lliure
Cultura i Talent / Catalunya

Donem suport al talent dels vuit integrants de la
Kompanyia Lliure amb l'objectiu de donar-los
l'oportunitat sobre l'escenari del Teatre Lliure. 
[+]

Teatre Nacional de Cataluya
‘Letter to a man' de Robert Wilson i Mikhail Baryshnikov
Aportació anual
Cultura / Catalunya

Teatre Principal d'Alacant
Programació 2016-2017
Cultura / Comunitat Valenciana

Teatre del Sol
Temporada 2017
Cultura / Catalunya

Teatro La Maestranza
Temporada 2017/2018
Cultura / Andalusia
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The Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST)
Desenvolupament institucional de la Fundació BIST
Capital Fundacional
Formem part del Patronat
Talent / Catalunya

Transpirenaica Social Solidaria (TSS)
Repte de transformació social a la muntanya
Talent / Catalunya

La Transpirenaica Social Solidaria (TSS) recorre els
Pirineus amb l'objectiu de traslladar els valors de
l'esport com a eina de sensibilització, unió i cohesió
social, creant una xarxa solidària que ajudi a la inserció
sociolaboral dels joves participants que es troben en
situacions de risc. [+]

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Beques de formació en Inser-Sport
Talent / Catalunya

Universidad Católica de Murcia (UCAM)
‘Viaje al Talento’ - Tallers de capacitació competencial
per a universitaris curso 2016/2017
Talent / Múrcia

Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid)
Beca per a l'estudi de la Imatge funcional del balanç
redox en el cervell
Talent / Madrid

Universidad de Alicante
Beques de la Càtedra d'Art Antoni Miró - Ajuda a la
creació i a la investigació en art contemporani
Talent / Comunitat Valenciana

Universidad de León
Olimpíades d'Economia
Premi Millor Expedient acadèmic grau finances
Fons beques
Jean Monnet: els ciutadans europeus protagonistes del
canvi
Talent / Lleó

Universidad de Murcia
‘ Toolbox’ - Tallers d'orientació per al desenvolupament
de capacitats competencials per als alumnes
Talent / Múrcia

Universidad de Oviedo
Olimpíades d'economia
Premi extraordinari de llicenciatura d'ADE. Premis Santa
Catalina.
Premi Millor expedient acadèmic grau filosofia. Premios
Santa Catalina
Fons beques
Càtedra Leonard Cohen
Càtedra de creixement empresarial - IUDE
Càtedra Ángel González de poesia
Cultura i Talento / Astúries

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
XIII Concurs Preuniversitari
Workshop ‘Xpais eXhibition Spaces’
Talent / Catalunya

Universitat Jaume I de Castelló
Premio i ajudes
Talent / Comunitat Valenciana

Universitat Pompeu Fabra
Premi UPF Emprèn Idea 2017
Talent / Catalunya
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Universitat d'Oviedo
Beques per realitzar una estada al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
Talent / Astúries

Tres joves titulats de la Universitat d'Oviedo realitzen
una estada en diferents departaments del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a Washington gràcies
a les beques BID que atorga la Fundació. 
[+]

Universitat de Girona
Projecte European Live Art Archive – Càtedra d'Art i
Cultura Contemporània
Cultura / Catalunya

Utopia126
Markets de fotografia, poesia i il·lustració
Cultura / Catalunya

UtopiaMarkets és una experiència nova a Barcelona que
neix amb la idea de donar suport al talent en sectors
com la fotografia, la il·lustració i la poesia. Una
oportunitat única per descobrir, curiosear, conversar i
comprar obra de qualitat directament a l'autor, a més de
gaudir de diferents activitats. 
[+]

Valencialab - Florida Universitaria
Concurs ideas+innovadoras
Talent / Comunitat Valenciana

Valencialab impulsa el concurs Ideas+Innovadoras amb
l'objectiu de promoure una cultura innovadora, fomentar
el desenvolupament de nous projectes i sensibilitzar
sobre les oportunitats per innovar. 
[+]


