O V
Objectius

Valors

— Contribuir al progrés de
la societat i el benestar de
les persones.

Proximitat
Acompanyem entitats i
persones i som a prop de
les seves necessitats.

— Promoure activitats de
divulgació, formació i
recerca en els àmbits
educatiu, científic i
cultural.
— Fomentar i donar suport
al talent jove.

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

C

Àmbits
d’actuació

Criteris
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.

Col·laborem amb
projectes que compleixen
uns requisits determinats:

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 Recerca
Biomèdica

— 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.

— Premi Fundació Banc
Sabadell a la Recerca
Econòmica
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.

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.

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 2016 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.

Exploració i continuïtat han estat els
vectors sobre els quals ha pivotat la
nostra actuació enguany
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 2016 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

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.

Acords amb talent
Col·laboració amb el 62è Concurs Internacional de Música
Maria Canals, en la seva aposta per fomentar la cultura i
apropar-la a la societat
Adreçat a joves talents del piano entre 18 i 30 anys procedents
d’arreu del món
81 pianistes de 30 nacionalitats, seleccionats d’entre els 162
inscrits, van participar en el certamen
Hiroo Sato, pianista japonès de 28 anys, va ser el guanyador
d’aquesta edició
Tu hi toques? va ser una de les activitats paral∙leles destacades,
en què es van treure als carrers de Barcelona més de 80 pianos
de cua

Art als carrers de Saragossa
Suport al projecte de 'lagaleriadelamagdalena', que integra l’art
en espais abandonats amb exposicions efímeres en què les
peces exposades es regalen als ciutadans
Llocs infravalorats de l’espai públic són convertits en galeries
d’art efímeres
Promoure projectes artístics en l’espai públic i generar vincles
emocionals amb la cultura i l’obra feta són els objectius del
projecte
Es van portar a terme 6 exposicions a Saragossa

Art urbà a Barcelona
Suport al festival d’art i espai públic Ús Barcelona, impulsat per
RebobinART, que va néixer de la necessitat d’alliberar espais
de creativitat per als artistes urbans de Barcelona
Festival d’art i espai públic amb un programa d’activitats
artístiques i culturals gratuïtes i obertes al públic
L’objectiu del festival és oferir propostes artístiques a través
d’art urbà, tallers, workshops, conferències, música, mercat
d’art i espais gastronòmics, entre moltes altres activitats

Beques a estudiants d’excel·lència acadèmica
Entrega de 10 beques en la 12a edició del Concurs
Preuniversitari que organitza la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
Beca d’estudi del 100 % del primer curs per estudiar qualsevol
titulació a la UIC
Es premia l’excel∙lència acadèmica i es valoren les
competències de l’alumne (estructuració dels continguts,
capacitat d’anàlisi, habilitats d’expressió oral, etc.)
Els alumnes de 2n de batxillerat de Catalunya són els
destinataris de les beques

Cap de setmana per als amants de l’art a
Barcelona
Col·laboració amb la Fira Swab i el Gallery Weekend, que van
convertir Barcelona en la capital de l’art contemporani entre el
29 de setembre i el 2 d’octubre
Esdeveniments d’art contemporani i d’avantguarda que
aglutinen tot el sector artístic de la ciutat de Barcelona
Galeries d’art seleccionades, un programa comissariat
d’intervencions especíﬁques en espais singulars, project spaces
i exposicions van alimentar un cap de setmana únic en el
circuit artístic barceloní
Premi Fundació Banc Sabadell a la Millor Galeria d’Art del
Swab: consisteix en l’adquisició per part de la fundació de
l’obra de la galeria premiada

Concerts avantguardistes
Col·laboració amb el Sampler Sèries per promocionar
expressions artístiques avantguardistes i fomentar el talent
emergent dels més joves
Programació de concerts de corrents musicals nous a través de
la improvisació i instruments electrònics
Es tracta d’una experiència sonora que dóna l’oportunitat de
descobrir melodies creatives i singulars
14 és el nombre de concerts que van formar part de la
programació d’aquesta II edició

Conferències inspiradores per a joves
Organització juntament amb Factoria Cultural del 'Programa
Experto', un cicle de conferències adreçades als joves per
inspirar-los i formar-los en els àmbits de la cultura i la innovació
Contribuir a la formació i el talent dels joves és l’objectiu del
cicle de conferències
S’hi exposen i es divulguen experiències professionals i casos
d’èxit d’institucions i entitats de prestigi del sector públic i
privat

Creadors de cultura
Col·laboració amb la Fundació Contemporània per a
l’organització de Pública16 10x10 Innovació en Cultura,
trobada d’intercanvi d’experiències culturals
Més de 700 professionals de la cultura es van reunir a Madrid
sota un programa de suport de dos dies a emprenedors
culturals
Formació, assessorament, presentacions, networking i ajudes
econòmiques són els mecanismes de suport a les idees més
innovadores
Projectes guanyadors: EMEA Festival, creador.es, DaLaNota,
Festival Russafa Escènica i Un Pedregal sin Oportunidades

Creativitat i contacte entre artistes en la xarxa
Suport a theCreative.Net, la primera plataforma en línia que
identifica, interconnecta i dóna visibilitat i projecció al talent
creatiu futur
Eina de coneixement i inspiració que es posa a disposició de
periodistes, agents culturals, investigadors, creadors i ﬁns i tot
aﬁcionats o estudiants
Dóna visibilitat al talent i als creadors emergents i els
identiﬁca, projecta i connecta per tal de fomentar
col∙laboracions
Més de 1.000 creatius formen part d’aquesta xarxa de
creativitat

“És la plataforma
perfecta per
organitzar, identiﬁcar,
projectar i connectar
el talent creatiu
emergent del país.
Més de 1.500 noms
en xarxa i una
comunitat de
2.500.000 persones
que creix dia rere dia”
Bibiana Ballbé, impulsora de la
plataforma thecreative.net

Dansa d’alt nivell per a aspirants amb talent
La Fundació Banc Sabadell va atorgar 13 beques adreçades a
joves que van participar en el Programa Internacional de
Perfeccionament de Dansa IBStage
Programa intensiu de formació professional en ballet clàssic
que va tenir lloc a l’Institut del Teatre
Ofereix l’oportunitat de formar aquells aspirants d’un gran
talent que no disposen de prou recursos per participar en el
curs
Enguany, 160 joves van tenir l’oportunitat de rebre
entrenament d’alt nivell per part d’algun dels professionals
més reconeguts en el món del ballet

Desenvolupament d’idees innovadores
Col·laboració amb el concurs 'Idees+Innovadores 2016',
juntament amb Florida Universitària, CEEI València i
l’Associació Joves Empresaris de València (AJEV)
L’objectiu és promoure la cultura innovadora, fomentar el
desenvolupament de nous projectes i sensibilitzar sobre les
capacitats i les oportunitats per innovar
Els universitaris que s’acaben de titular o que es troben en
l’últim curs i els emprenedors i els empresaris amb idees noves
són el públic objectiu del concurs
10 van ser els participants ﬁnalistes del concurs i el guanyador
va rebre suport per desenvolupar la seva idea

Desenvolupament del talent en el camp de la salut
Suport a la 'Team Building Week' del programa Design Health
Barcelona, un màster per formar futurs experts en salut
La Team Building Week és un dels mòduls del màster que
consisteix en una estada de 5 setmanes a Collbató i Barcelona
(bootcamp)
Cohesionar els tres equips d’alumnes multidisciplinaris és
l’objectiu d’aquesta fase del programa

Dones amb capacitat per transformar el món
Participació en la VI trobada 'Dones que transformen el món',
fòrum de debat de dones destacades
Fòrum de debat protagonitzat per dones excepcionals amb
capacitat per transformar l’entorn
Durant 10 dies es van portar a terme una sèrie de trobades,
converses i entrevistes amb dones que han fet aportacions
valuoses en l’àmbit social i cultural
Difondre la seva tasca i el seu compromís i crear un espai de
reﬂexió, debat i denúncia són els objectius d’aquesta trobada

Dreamers que canvien el món
La Fundació Banc Sabadell va becar en total 7 joves amb talent
per participar en diferents projectes d’Imagine, entitat que
busca idees disruptives per convertir-se en projectes reals
Mireia Bel va ser la persona becada per participar en l’Imagine
mSocial 2016, l’objectiu del qual va ser mostrar la necessitat i
la viabilitat de projectes que afavoreixin la inclusió
Mamadou Korka, Ángel González i Daniel Diez van ser les
persones becades en l’Imagine Silicon Valley 2016 a San
Francisco, en què els tres dreamers van desenvolupar un
projecte innovador i creatiu a través del seu talent

“Aquesta experiència
ha estat una injecció
de ganes i il∙lusió. A
més a més, m’ha
ajudat a incorporar
me a treballar en una
important empresa
tecnològica”
Daniel Díez, dreamer Imagine
Silicon Valley 2016

“Gràcies a aquesta
beca ja no només
somio a treballar a
Google, sinó a formar
part dels qui ajuden
l’Àfrica a submergir
se en la innovació
tecnològica”
Mamadou Korka, dreamer
Imagine Silicon Valley 2016

El millor del fotoperiodisme internacional a
Barcelona, Madrid i València
Col·laboració amb l’exposició de la World Press Photo,
organització que fomenta la difusió del coneixement i promou la
premsa fotogràfica professional a escala global
World Press Photo organitza el més gran i més prestigiós
concurs anual de fotoperiodisme
Barcelona, Madrid i València són els llocs on es van portar a
terme les diferents exposicions
S’hi difonen els esdeveniments més rellevants del món a través
de fotograﬁes individuals i reportatges gràﬁcs complets

El món de la fotografia, més a prop de la societat
Col·laboració amb la Fundació Foto Colectania, que difon la
fotografia i el col·leccionisme a través d’exposicions, edicions
de catàlegs i activitats com col·loquis o seminaris
'Però, què és la fotograﬁa?' va ser el paraigúes temàtic de 2016
S’hi va destacar la rellevància que han adquirit la imatge i la
fotograﬁa en la societat i la cultura contemporània
Durant l’any 2016 s’han organitzat tres exposicions: 'Tota
fotograﬁa és un enigma', 'Vivian Maier. In her own hands' i 'Jo
volia ser fotògraf '

Experiència d’intercanvi i transformació
socioeducativa
Suport a la 4a edició de la Transpirenaica Social Solidària
(TSS), que permet a joves en risc d’exclusió social viure una
experiència transformadora en un entorn privilegiat
Repte de transformació social a través d’un recorregut de 800
km durant 42 etapes als Pirineus (des d’Hondarribia ﬁns al
cap de Creus)
Els joves van contactar amb professionals que els van ajudar
en la seva inserció sociolaboral a través d’activitats de
mentoria o fòrums de debat
300 és el nombre de joves en risc d’exclusió social que van
participar en aquesta edició

“Enguany, de la TSS
me’n vaig amb força
idees i tasques per
treballar. He tornat a
somiar”
Polina, participant en la
Transpirenaica Social Solidària
(TSS)

Exploració de noves tendències en creativitat i
disseny digital
Suport a l’OFFF Festival Barcelona, festival de cultura digital
que explora les noves tendències de la creativitat i el disseny
digital local i internacional
Aparador internacional de les tendències més avantguardistes
en el disseny gràﬁc, els videoclips, la fotograﬁa, el cinema, la
publicitat i l’art editorial
47 artistes internacionals van participar en aquesta edició de
l’OFFF Festival
Open Room és l’escenari de l’OFFF Festival que dóna
l’oportunitat a nous artistes per compartir les seves idees,
projectes i experiències

Facilitant la innovació social
Col·laboració amb el MOOC d’innovació social gratuït dins del
programa B-Challenge 2016 d’impuls a la innovació social
El curs es compon de diferents activitats (teòriques i
pràctiques) que fomenten l’adquisició d’habilitats per
desenvolupar qualsevol idea d’innovació social
Adreçat a persones o equips amb interès per la innovació
social
Ajudar més persones a conèixer la innovació social, participar
hi i desenvolupar projectes d’innovació social són els objectius
d’aquest MOOC

Festival del videoart
Col·laboració amb la 14a edició del Festival LOOP Barcelona,
referent en el videoart
Fòrum dedicat a l’art contemporani en el seu vessant més
innovador, el vídeo i el cinema d’artista
Apropar al públic les pràctiques en format vídeo és l’objectiu
d’aquest festival
273 artistes van participar en el festival, s’hi van projectar més
de 400 vídeos, hi van participar 47 galeries de 20 països i s’hi
van portar a terme 58 exposicions

Foment de la cultura musical independent
Suport al festival de música underground Cara-B, un projecte
integral amb vocació de celebrar, visibilitzar i difondre el talent
de la música independent
Té la vocació de ser el reﬂex de l’estat actual de l’escena
musical
Congrega en un mateix espai una nombrosa representació del
talent que ﬂoreix a l’empara de la independència musical
Rock, pop, garage, electrònica o rap van ser els gèneres
musicals del festival

Formació i oportunitats laborals per a joves talents
musicals
Entrega d’una beca a joves talents del Taller de Músics, que
ofereix als seus estudiants una formació sòlida i els facilita la
inserció laboral
Ofereix un sistema de boniﬁcacions que permet als
beneﬁciaris accedir a la formació professional i a la seva
promoció artística de futur
És un projecte 360º que fomenta la formació i
l’acompanyament de l’artista en tots els aspectes professionals
possibles
Eva Fernández, una jove promesa del jazz, és la becada per la
Fundació Banc Sabadell

“Aquesta beca m’ha
permès continuar
estudiant i m’ha
donat l’oportunitat
d’actuar i mostrar la
meva música”
Eva Fernández, becada per la
Fundació Banc Sabadell en el
Taller de Músics

Fotografia i exposicions en suports insòlits
Col·laboració amb el Festival PhotoEspaña, que analitza Europa
a través de 330 autors en 94 exposicions
S’hi van presentar projeccions nocturnes en espais públics a
l’aire lliure
Participació de 330 autors en 94 exposicions i 16 programes i
activitats en 46 seus nacionals i internacionals
Els artistes, a través de mapatges fotogràﬁcs, van mostrar el
seu treball en suports insòlits: arbres, ediﬁcis i estructures
urbanes situats en diversos espais de Madrid

Innovació i talent musical
Col·laboració amb la Fundació Albéniz en el programa
'Innovació Musical i Emprenedoria' de l’Escola de Música Reina
Sofia
El programa, en què participen 40 joves, està format per dues
àrees formatives: teòrica i pràctica
Proporcionar als joves estudiants tot el que necessiten per
desenvolupar la seva carrera musical i apropar al gran públic
la música clàssica són els objectius d’aquest programa

Innovació social per a entitats socials
Fundació Banc Sabadell i Ship2B llancen B-Value, un programa
d’innovació per a entitats socials sense ànim de lucre
Permetrà a les organitzacions sense ànim de lucre reinventar
se, deﬁnir propostes de valor, models de negoci amb impacte
social i ser més sostenibles
L’objectiu és ajudar les entitats a deﬁnir les seves propostes de
valor i models de negoci amb impacte social, comunicar més
bé i establir aliances estratègiques
121 entitats s’han interessat per participar en la primera edició
del programa

Joves a ritme de Schubert
Suport a la Schubertíada, un dels festivals de lied més
importants d’Europa que ofereix oportunitats a joves talents
Festival dedicat a la música clàssica, amb un accent en l’obra
de Franz Schubert, i al coneixement d’obres del repertori de la
cançó romàntica (lied) i la música de cambra
Programació anual de vuit concerts en què destaquen els
recitals de lied, la música de cambra i els recitals de piano

“Apostar pel talent
jove és indispensable
perquè l’escenari és
qui fa el músic”
Laia Puig, violoncel, participant
en la Schubertíada de
Vilabertran

Joves amb idees inspiradores
Col·laboració en el projecte TEDxYouth Valladolid, que dóna
veu a idees innovadores
Esdeveniment que celebra i visibilitza les millors idees dels
joves en un espai creat per apoderar i inspirar tots els joves del
món
Els aspirants a presentar la seva idea o projecte en públic
envien un vídeo creatiu i divertit i un jurat selecciona els més
interessants que poden inspirar més bé altres joves
Els joves de menys de 22 anys residents a Espanya són els
destinataris del projecte

Joves dreamers amb talent i creativitat
Col·laboració amb diferents edicions d’Imagine Creative Center,
entitat que potencia el talent dels joves per resoldre reptes a
través de metodologies innovadores
Una beca per a la participació en el programa de creativitat
Imagine Express 2016, un tren d’alta velocitat que recorre
BarcelonaParís Londres mentre els dreamers desenvolupen
solucions tecnològiques innovadores
Beca per a la participació en el programa de creativitat
Imagine 7 Islands, portat a terme a les illes Canàries, on 4
equips van treballar en projectes relacionats amb el sector
turístic i van generar idees disruptives
3 beques per a l’edició Imagine Silicon Valley 2016, que es va
portar a terme durant el mes de juliol de 2016 a San Francisco
Beca per a la participació en l’Imagine mSocial 2016,
l’objectiu del qual va ser mostrar la necessitat i la viabilitat de
projectes que afavoreixen la inclusió

Joves enginyers en competició
Suport al projecte Formula Student, organitzat per la Societat
de Tècnics d’Automoció (STA), una competició que permet a
estudiants demostrar els seus coneixements
Competició anual en què els participants competeixen en el
disseny, el desenvolupament, la construcció i la conducció d’un
monoplaça de competició
Oferir oportunitats a estudiants per portar a la pràctica els
seus coneixements és l’objectiu del projecte
Els estudiants d’enginyeria d’arreu del món són el públic
objectiu de la competició

La ciutat representada a través de l’art
Suport a l’exposició 'Perduts a la ciutat' de l’Institut Valencià
d’Art Modern (IVAM), que reuneix prop de 300 obres
Exposició que ofereix múltiples visions, diferents espais i
vivències humanes que han format la vida en les ciutats
durant l’últim segle
Recorre una important selecció de pintures, escultures,
fotograﬁes i vídeos que des del començament del segle XX ﬁns
a l’actualitat han centrat la seva atenció en el fet urbà

La cultura, eina transformadora de les empreses
Membre fundador de CultHunting, una iniciativa d’aPortada
Comunicació que promou l’art i la cultura com una eina
transformadora per a les empreses
CultHunting Day 2016 és un dels esdeveniments més
destacats del club
Es tracta d’un dia d’experiències, inspiració i activitats que
descobreixen com estan relacionades certes empreses amb la
cultura, la qual és una eina transformadora
Entrega del II Premi CultHunting, amb l’objectiu de
reconèixer el treball d’una empresa que aposta per la cultura
com a motor de transformació

La festa del llibre d’art i disseny
Col·laboració amb la Fira Internacional de l’Edició
Contemporània Arts Libris, que reconeix l’excel·lència del llibre,
les edicions d’art, la fotografia i el disseny
És la ﬁra del llibre d’art i disseny de Barcelona
S’hi van exposar i divulgar llibres d’artista, fotollibres i
bibliofília contemporània
El Premi Arts Libris  Fundació Banc Sabadell premia i
reconeix el treball i l’esforç dels expositors

Les TIC a l’abast de tots
Col·laboració amb la Fundació Balia en el projecte 'Connecta
Grans – Connecta Jove' per formar persones en risc d’exclusió
en les TIC
Pretén reduir la bretxa digital entre la població amb menys
recursos d’accés a la societat de la informació i reforçar
l’autoestima dels joves i de les persones adultes
Joves voluntaris formen les persones grans en l’ús de les noves
tecnologies, mitjançant tallers i cursos d’informàtica bàsica,
isobre l’ús dels telèfons intel∙ligents

Literatura per a tots els públics
Col·laboració amb la 3a edició del Festival MOT Girona-Olot
amb l’objectiu de continuar apostant i donant suport a la
cultura
Ofereix una programació de qualitat a escala nacional i
internacional i reuneix autors i experts d’alta cultura literària
'Vides escrites, escriure vides' va ser el lema del festival, que va
explorar els processos creatius que hi ha darrere de les
biograﬁes literàries
Apropar la literatura al gran públic, des dels adults ﬁns als
més petits, és l’objectiu del Festival MOT

Madrid, epicentre de l’art contemporani
Suport a la 6a edició de l’Obertura Madrid Gallery Weekend, la
cita que marca l’inici cultural del curs el mes de setembre
45 galeries d’Arte Madrid van inaugurar exposicions
relacionades amb la pintura, la fotograﬁa i l’escultura durant
el cap de setmana del 10 al 12 de setembre
Promoure i difondre l’art al gran públic és l’objectiu de
l’Obertura Madrid Gallery Weekend
Va acollir durant 3 dies més de 50 artistes en 45 exposicions
gratuïtes

Millorant l’ocupabilitat dels joves
Col·laboració en el projecte Coach Exit, de la Fundació Exit, per
incentivar i donar suport al talent jove a través de voluntaris
que presten assessorament i formació
Iniciativa de voluntariat corporatiu
Els destinataris són joves de 16 a 19 anys en situació de
vulnerabilitat
27 grans empreses van formar part del projecte, que a través
de 196 voluntaris corporatius van millorar el 2016
l’ocupabilitat de 157 joves a través de tècniques com el
coaching i la mentoria

Mirada crítica a Europa amb el festival de
fotoperiodisme DOCfield16
Suport a DOCfield16, iniciativa liderada per la Fundació
Photographic Social Vision, que reconeix el valor social de la
fotografia documental i el fotoperiodisme
El festival fomenta la consolidació del fotollibre com a suport
de difusió fotogràﬁc d’històries que valen la pena de ser
contades. Per ferho, es convoca i s’entrega el Dummy Award
Fundació Banc Sabadell
Ofereix una mirada crítica i amplia el nostre coneixement
sobre el món a través del treball de 100 autors i 30 exposicions
Sota el lema “Europe: Lost in Translation”, es va qüestionar
l’essència ideològica i la identitat de l’Europa actual

Música de Bach per a tots els públics
Col·laboració amb dos concerts del Festival Bachcelona, que
reuneix músics internacionals que interpreten obres de Johann
Sebastian Bach
Festival que ofereix en diferents formats la música de Johann
Sebastian Bach
S’hi potencia la vivència, la interacció, la divulgació i aquells
aspectes més inesperats i lúdics de la música de Bach
Divulgar la música de Bach entre tots els públics és l’objectiu
del festival

Networking de talent artístic
Col·laboració amb 'Residències A Quemarropa' d’Alacant, punt
de trobada de professionals del món artístic
Model innovador de residència artística basat en l’espai de
treball, el taller, el laboratori, el show room i el fòrum de debat
Destacar i posar en relleu idees i informació entre
professionals de l’art és l’objectiu del projecte
10 artistes seleccionats van portar a terme els seus treballs
artístics

Obrint portes a joves artistes
La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la
Fundació Banc Sabadell impulsen el concurs de pintura i
fotografia Art <35 BS
Art <35 és una referència en el circuit dels esdeveniments
dedicats a la jove creació
El concurs anual té la voluntat d’afavorir la relació
professional dels joves artistes amb el món de les galeries d’art
i les entitats que promouen les exposicions
Els artistes de menys de 35 anys són el públic destinatari del
concurs

“És una gran
oportunitat exposar a
Art <35 perquè et
motiva per tirar
endavant”
Tura Sanz, una de les artistes
participants en Art <35

Potenciant programes d’innovació social
Col·laboració amb la Fundació Ship2B en el llançament de BValue, un programa de transformació per a entitats socials
sense ànim de lucre que tinguin un projecte innovador
Ajuda les entitats a deﬁnir les seves propostes de valor i
models de negoci amb impacte social i aconsegueix que siguin
organitzacions més socials i innovadores
Entitats sense ànim de lucre d’arreu d’Espanya són el públic
objectiu de BValue
10 ﬁnalistes seran els seleccionats per treballar d’una manera
personalitzada durant una setmana intensiva i presencial
durant els mesos de maig i juny de 2017

Premi Ada Byron a la dona tecnòloga
Entrega del Premi Ada Byron 2016 a la dona tecnòloga dins de
la IV edició de ForoTech - Setmana Deusto de l’Enginyeria i la
Tecnologia a Bilbao
Reconeixement que destaca la tasca de les dones que aporten
progressos en diversos àmbits de les noves tecnologies
Núria Oliver, enginyera de telecomunicacions i doctora per
l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), va ser la
guardonada amb el premi

“El món necessita
més enginyeres i
informàtiques i
premis com aquest
donen visibilitat a
aquest fet”
Núria Oliver, guardonada amb
el Premi Ada Byron 2016

Premi Dummy Award – Fundació Banc Sabadell
Entrega del III Premi Dummy Award dins del festival de
Fotografia Documental DOCfield, que reuneix més de 50 autors
entorn de 30 exposicions
El premi consisteix en la impressió d’un fotollibre d’edició
limitada i en la possibilitat d’exposar el seu treball a The Folio
Club de Barcelona
ZONA, de Fábio Cunha, va guanyar el III Dummy Award 
Fundació Banc Sabadell

Premi Internacional de Paisatge ‘Rosa Barba’
Entrega del Premi Internacional de Paisatge 'Rosa Barba' dins
de la 9a Biennal Internacional de Paisatge, organitzat pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Els projectes que van optar al premi van ser de paisatges fets i
planejament aprovat en el món entre 2011 i 2016
Queen Elizabeth Olympic Park va ser el projecte guanyador.
Amb més de 110 hectàrees es va convertir en la peça central de
Londres 2012, amb aquesta obra de l’estudi Hargreaves
Associates

Premis a la creativitat, el disseny i el talent
emergent
La Fundació Banc Sabadell va entregar set premis durant la
setmana del disseny del FADFest a Barcelona
III Premi Laus Aporta  Fundació Banc Sabadell, guardó que
valora els projectes que destaquen per la seva aportació social,
econòmica o cultural: Cenizas, de l’estudi McCann, i Think,
the veggie ink
Medalles ADI, l’objectiu de les quals és fomentar i incentivar
la cultura del disseny: projectes Plow 2.7, DrainWi i Glop
Premis Habitàcola als millors projectes sobre l’ús dels terrats:
Cooperatives i Get in line

Reconeixement a joves compositors
Col·laboració amb l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) en el 'XIV Premi Internacional Joan Guinjoan per a
joves compositors'
Concurs obert a compositors de totes les nacionalitats que no
superin els 35 anys d’edat
L’objectiu del premi és donar suport a la creació actual de les
noves generacions i establir un marc per a la creació de noves
obres de diferents tendències, estils i formacions
instrumentals
The Arousal, de Guillem Ponsí, va ser l’obra guanyadora
d’aquesta edició

Reconeixement a la cultura emprenedora de joves
universitaris
Promoció del 'Premi UPFEmprèn Idea', que reconeix la
iniciativa i la capacitat empresarial dels joves universitaris de
la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Pretén incentivar la cultura emprenedora dels joves
universitaris i el vincle entre innovació i teixit social i
productiu
Donar visibilitat a joves negocis i a models nous que pretenen
contribuir a un desenvolupament social més gran des del
coneixement és l’objectiu del premi
Estudiants, graduats i postgraduats de la UPF són els
destinataris del premi

Reconeixement al talent dels arquitectes que
desenvolupen la seva activitat a l’exterior
Col·laboració amb la Mostra Internacional d’Arquitectura, que
visibilitza el treball dels arquitectes que desenvolupen la seva
activitat fora de l’Estat
Té per objectiu recollir treballs d’arquitectes de menys de 45
anys col∙legiats o formats a Catalunya fets fora del territori
espanyol
El Premi Fundació Banc Sabadell a la Innovació és el guardó
que es convoca en el marc de la mostra

Reflexió sobre l’impacte del filòsof Ramon Llull
Suport a l’exposició 'Ramon Llull. La màquina de pensar', que
acull el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Explora l’impacte del pensament de Ramon Llull en les arts, la
literatura, la ciència i la tecnologia
Combina la documentació històrica i les mirades més recents
dels artistes que s’han inspirat en l’obra de Llull, com ara
David Link, Ralf Baecker i Perejaume

Residències artístiques
Suport a la I edició de Residències Artístiques Olivart,
programa anual de residències artístiques i exposició de
projectes de la Fundació l’Olivar
Engloba residències i exposicions amb l’objectiu de
promocionar i preservar la natura, el paisatge, la creació
artística i la seva difusió en relació amb l’entorn natural
Durant quatre setmanes, els residents van elaborar un
projecte relacionat amb la natura i el paisatge que es va
exposar en espais de l’Olivar i en altres espais d’entitats
culturals
S’hi van presentar 35 projectes, dels quals 4 van ser triats per a
la residència

Residències de suport a projectes creatius i
col·laboratius
Medialab-Prado, en col·laboració amb la fundació, impulsa les
'Residències Interactius?’16' per donar suport a projectes
creatius i col·laboratius de les tecnologies digitals
Plataforma de suport a la recerca i la producció sobre les
aplicacions creatives i educatives de la tecnologia
Inclou un taller de producció, un seminari, una exposició i un
programa de residències
Artistes, enginyers, dissenyadors, educadors, cientíﬁcs i
investigadors són els destinataris de les residències
Les residències es van organitzar en dos torns de tres setmanes
cada una
“El meu pas per les
residències de
MedialabPrado ha
estat una oportunitat
i una motivació
excel∙lent per
ﬁnalitzar un projecte
complex que d’una
altra manera mai
hauria avançat”
Servando Barreiro, participant
en les residències de MedialabPrado

Segòvia, capital del festival de les idees, les arts
visuals i la literatura
Suport a l’11a edició del Hay Festival a Segòvia, festival de les
idees, les arts visuals i la literatura
Prestigiosa trobada literària internacional en què es van donar
cita mig centenar de reconeguts autors i artistes de diferents
països
Durant quatre dies es van celebrar lectures, xerrades, debats
sobre llibres i literatura, exposicions, concerts i altres activitats
d’interès cultural
El festival va comptar amb 70 actes, 5 exposicions d’arts
visuals i 159 convidats nacionals i internacionals

Sensibilització sobre economia col·laborativa
Suport al MOOC d'economia col·laborativa i a la gira
universitària de classes gratuïtes sobre economia col·laborativa
de OuiShare España
Curs en línia gratuït MOOC que ofereix formació i genera
intercanvi i coneixement
Apropar el fenomen de l’economia col∙laborativa a les aules
universitàries és l’objectiu de la gira universitària
2.600 participants de diferents universitats ja han rebut
formació sobre l’economia col∙laborativa

Silicon Valley, l’oportunitat per a enginyers que
s’acaben de graduar
StepOne i Fundació Banc Sabadell organitzen el programa
'Joves amb Futur USA' amb l’objectiu de donar suport al talent
Programa de pràctiques per a joves graduats amb un perﬁl
tecnològic
Durant 6 mesos, els joves fan pràctiques en empreses
tecnològiques de primer nivell a San Francisco (Silicon Valley)
i Nova York
Es busca transmetre als destinataris la visió i la ﬁlosoﬁa de dos
ecosistemes que són referents mundials en tecnologia i
innovació
36 joves han participat en el programa Joves amb Futur USA

Suport a creadors i artistes
Col·laboració en 'Paratext Vol. 1', edició impresa amb tota la
documentació del cicle de presentacions Paratext
És una programació mensual de presentacions dels artistes
residents a Hangar, centre obert per a la recerca i la producció
artística que dóna suport a creadors i artistes
L’objectiu és presentar en formats no convencionals projectes
artístics concrets o aspectes especíﬁcs de la seva activitat
artística i/o de recerca

Suport al desenvolupament de projectes
d’investigació artística
Hangar i Fundació Banc Sabadell impulsen la II Beca
d'investigació artística
Es bequen projectes de recerca artística que necessitin una
fase de prototipatge, formalització o producció
Els joves investigadors predoctorals que estiguin en procés de
realització de la tesi doctoral són els destinataris de la beca
Coajudar l’investigador predoctoral en el desenvolupament del
seu projecte de recerca i el seu treball experimental i posar en
valor les col∙laboracions entre entitats són els objectius de la
beca

“Em sembla brillant
que en aquests camps
sigui el talent jove qui
tingui alguna cosa a
dir”
Iván Paz, guardonat amb la I
Beca d'investigació artística
Fundació Banc Sabadell-Hangar

Talent investigador
Signatura del conveni per atorgar 4 beques en el Màster en
Recerca Biomèdica Translacional del Vall d’Hebron Institut de
Rercerca (VHIR)
Les beques tenen l’objectiu de promoure i fomentar l’inici
d’una activitat de recerca continuada, estimular el talent
investigador i formar els millors especialistes

Talent jove rumb a Washington
Entrega de tres beques per al Banc Interamericà de
Desenvolupament (BID) a través de la Universitat d’Oviedo
Tres joves llicenciats van gaudir d’un període formatiu de sis
mesos en la seu central del BID, a Washington
Punts forts de les beques: adquisició d’experiència en
l’administració i les operacions del BID i coneixement de les
seves polítiques, normes administratives i procediments

Talent musical emergent en el Fringe Festival
Suport al Fringe Festival, que forma part del Festival de
Torroella de Montgrí, un espai per a joves promeses de la
música
La projecció de joves talents de la música és l’objectiu del
Fringe Festival de Torroella de Montgrí
80 joves van ser seleccionats per algun dels millors
conservatoris d’Europa per actuar en més de 25 concerts
gratuïts
Música clàssica, poprock, música contemporània, jazz, blues,
ﬂamenc o folk són els estils musicals que s’ofereixen en els
concerts

“És un festival per a
projectes joves i fet
per joves. Una
oportunitat de
mostrar el seu talent”
Eduard Balaguer, coordinador
del Fringe

Talent universitari a l’exterior
Entrega de les beques 'On The Move' als estudiants del
TecnoCampus de Mataró, centre adscrit a la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), que facin estudis a l’estranger
Facilitar l’adaptació a la nova destinació i promoure el talent
entre la comunitat universitària són els objectius de les beques
Sufraguen part dels costos dels estudiants beneﬁciaris de
places d’intercanvi i mobilitat
S’atorguen a aquells estudiants que fan estades en universitats
amb les quals el TecnoCampus té signats convenis bilaterals
fora del programa Erasmus+ i SICUESÉNECA

Una passejada per l’art més emergent entre els
joves
Suport a la 7a edició de la Fira d’Art Emergent JustMad7,
organitzada per ArtFairs
Esdeveniment dedicat a l’art emergent nacional i
internacional, a l’up&coming i també a l’art consolidat actual
Fomentar l’art contemporani nacional i internacional entre els
més joves és l’objectiu de JustMad7

Viatge al talent a través de tallers dinàmics
formatius
Col·laboració amb el programa 'Viatge al talent', impulsat per
la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM)
Té com a objectiu orientar els universitaris en el món laboral
amb eines que els ajuden a identiﬁcar les seves metes i
objectius, així com a planiﬁcar el procés de cerca d’ocupació
Tallers dinàmics, un llibre de suport i una plataforma en línia
que ajuden a reconèixer les competències, els interessos i els
valors dels universitaris
Gairebé 100 participants han estat instruïts en el programa

Vuit nous talents en el teatre
Col·laboració amb la Kompanyia Lliure per donar oportunitats al
talent jove i continuar fomentant la cultura a través del teatre
La Kompanyia Lliure està formada per joves en procés de
professionalització
Quatre actrius i quatre actors van ser seleccionats entre els
gairebé 400 aspirants aquesta temporada
Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri,
Eduardo Lloveras, Andrea Ros, Joan Solé i Júlia Truyol són els
vuit nous integrants de La Kompanyia Lliure
Els nous integrants de la Kompanyia Lliure tindran una
continuïtat de tres anys

“És una oportunitat
molt gran després
d’haver treballat tants
anys en el món del
teatre”
Júlia Truyol, nova integrant de
la Kompanyia Lliure

“És un somni per a
qualsevol actor”
Eduard Lloveras, nou integrant
de La Kompanyia Lliure

Workshop d’Arquitectura i Paisatge
Suport al IX Workshop Internacional d’Arquitectura i Paisatge,
organitzat per RCR Arquitectes i RCR Bunka Fundació
Consisteix en la realització de projectes d’arquitectura i
paisatge en grups de treball durant quatre setmanes
Té com a objectiu apropar a estudiants i professionals la
relació entre l’arquitectura, el lloc i el paisatge
70 va ser el nombre de participants, procedents de ﬁns a 25
països diferents
Arquitectes, estudiants i dissenyadors de països diferents són
el públic al qual va adreçat el workshop

XI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Biomèdica
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XI Premi a la
Investigació Biomèdica, reconegut com un dels premis més
importants dels que es concedeixen a Espanya en el sector de
la biomedicina
Premi a la trajectòria d’un cientíﬁc jove, de menys de 40 anys,
que hagi desenvolupat la seva carrera a Espanya i que compti
amb una important projecció de futur
53 són el nombre de candidatures presentades en aquesta
edició, amb uns perﬁls de recerca bàsica, clínica i
epidemiològica
Núria LópezBigas, doctora en Biologia, va ser la premiada
per la seva tasca en la contribució al desenvolupament de nous
mètodes bioinformàtics per a l’estudi del genoma del càncer

“Aquest premi suposa
un reconeixement
social”
Núria López-Bigas, guardonada
amb el XI Premi Fundació Banc
Sabadell a la Investigació
Biomèdica

XV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XV Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica
Premia i reconeix la tasca dels investigadors en els camps del
coneixement econòmic, empresarial, jurídic i social
Els destinataris són investigadors de menys de 40 anys amb
un currículum de recerca sobresortint
Nagore Iriberri, doctora i professora de la Universitat del País
Basc, va ser la guanyadora del premi per la seva brillant
trajectòria de recerca en l’economia experimental i la teoria de
jocs aplicada a l’estudi del comportament social
“Aquest premi
comporta un gran
suport a la meva
recerca”
Nagore Iriberri, guardonada
amb el XV Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica

A
ADG-FAD
III Premi Laus Aporta-Fundació Banc
Sabadell
ADI FAD
Premi medalla ADI 2016
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
F.P.
Col·laboració amb les activitats de
l’acadèmia
Ajuntament Alacant
Residencias A Quemarropa
Ajuntament de Girona
MOT- Festival de literatura Girona-Olot
Ajuntament de Girona i d'Olot
MOT- Festival de Literatura Girona i Olot
Ajuntament de Lleó
Commemoració de las Corts de 1188
Ajuntament de Medina del Campo
29a Setmana del Cinema de Medina del
Campo.
Ajuntament de Sabadell
Festa Major 2016
Ajuntament de Segòvia
VI trobada 'Dones que transformen el
món'
Ajuntament de Vegadeo
Exposició "Hugo O`Donell"
Aportada comunicació
Membre fundador de Culthunting

Arquinfad
Premi Habitàcola XXVIII - Terrats
Art Barcelona, Associació de galeries
Barcelona Gallery Weekend
Art Fairs
Justmad7
Arte Madrid, Associació de Galeries
Obertura Madrid Gallery Weekend 2016
Arts Libris (Raíña Lupa Galeria)
Col·laboració Fira Arts Libris i entrega
premi Arts Libris
Arts Libris a Arco Madrid
Exposició d'Arts Libris a Arco Madrid
Associació ART <35
Concurs ART <35
Associació Amics de l'Òpera Sabadell
Primera òpera de la temporada 20152016
Associació Amics de l'Òpera de
Sabadell
Temporada Òpera Sabadell i Cicle
Catalunya
Associació Amics del Videoart
LOOP Barcelona
Associació Concurs Internacional Maria
Canals
Prova final del 62è concurs Maria Canals
Associació Cultural Comes
Capella de Ministrers 2016 - Festival
MHA

Associació Cultural l’Eixam
XI Biennal de fotografia Xavier Miserachs

Associació Teatre Invisible
Edició revista l'Estació

Associació Dissenyadors Comunitat
Valenciana
7è Congrés Internacional de Tipografia Quota anual

Associació d'Autors Independents
Contemporanis
PhotoAlicante

Associació Franz Schubert
Schubertiada a Villabertran

Associació la Galeria de Magdalena
Xarxa de galeries urbanes participatives
a Saragossa

Associació IBStage
Curs de perfeccionament joves talents
dansa

Ateneu Barcelonés
Programa d'activitats mensuals i projecte
testimonis artístics en xarxa

Associació Isla Elefante Projectes
Culturals
Festival Cara B 2016. Festival de cultura
independent

Aula extensió universitària de Sabadell
Gent Gran
Activitats curs 2016-2017. Programa
anual de classes, cursos monogràfics,
fòrums, visites culturals, aules itinerants
i altres activitats de caràcter cultural

Associació Papers de Versàlia
Edició de la col·lecció "Quaderns de
Versàlia"
Associació Rebobinart
Festival Ús - art i espai públic

B
B World Productions
thecreative.net
Barcelona Institute of Science and
Technology
Capital fundacional
Becas Imagine Silicon Valley 2016
Talent disruptiu

Biodonostia, Institut Investigació
Sanitària
Beca Fundació Banc Sabadell - Projecte
IKAGURE - Jornada sobre envelliment portes obertes Biodonostia Investigació
Sanitària
Bisbat de Vic
Exposició "Torras i Bages. Home de
l'eternitat"

C
CEDRO Centre Espanyol Drets
Reprogràfics
Premi Es de libro

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)
Exposició 'La màquina de pensar. Ramon
Llull'

CNIO-Centre Nacional Investigació
Oncològica
CNIO Distinguished Seminars 20162017

Cercle Artístic de Sant Lluc
Cicle d'exposicions 2016

Cafè central
12a edició del premi de traducció de
poesia "Jordi Domènech"
Castellers de Sabadell
Castellers de Sabadell a Dublin
Catedral Basílica de Barcelona
Intervenció de la taula "La Pietat" de
Bartolomé Bermejo
Centre Internacional de Música Antiga
Heinrich Isaac: L’esclat del Renaixement
Humanístic
Centre comercial Arturo Soria Plaza
Projecte Fletxa

D
Diàleg, Associació d'Amistat Catalanofrancesa
Activitats culturals

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC)
Premi Rosa Barba 2016 - 9a Biennal
Europa de paisatge
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC)
Premi Fundació Banc Sabadell al talent
innovador
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC)
Premi Fundació Banc Sabadell al talent
innovador (joves arquitectes) edició
2016. Mostra d'arquitectura catalana.
Companyia Central Llibretera
Acadèmia la Central

E
EDEM - Escola d'Empresaris
Beca grau ADE

Editorial Concreta
Concreta revista

EDEM - Escola d'Empresaris
Beca grau Enginyeria

Escola Universitària Càmera de Comerç
de Bilbao
Beques "Talentu Gasteak - Talent jove"

EDEM - Escola d'Empresaris
MBA Junior
ESMUC - Escola Superior de Música de
Catalunya
14è Premi Internacional a joves
compositors Joan Guinjoan

Escola d'Art d'Oviedo
XIX Jornades de disseny i comunicació
Motiva

F
Factoria Cultural
Programa Experto en Factoria Cultural

Fundació Amics del MNAC
Aportació anual

Fira de Madrid – IFEMA
Esmorzar col·leccionistes

Fundació Arqueològica CLOS
Exposició temporal "Osiris"

Florida Universitària
ValenciaLAB innovació empresarial.
Beques

Fundació Auditori Comunitat
Valenciana, ADDA.
XIX Festival Internacional de Jazz
d'Alacant-Fijazz 2016

Florida Universitària
Beca Imagine Silicon Valley 2016
Fundació ARS
Aportació anual
Fundació Abadia de Montserrat, 2025
Col·laboració amb les activitats de
l'acadèmia
Fundació Albéniz
Beques: projecte emprenedoria i
innovació musical

Fundació Bach Zum Mitsingen
Festival Bachcelona
Fundació Balia
Connecta Grans - Connecta Jove
Fundació Balia
Aulas Balia
Fundació Banc Sabadell
XV Premi FBS a la Investigació
Econòmica

Fundació Banc Sabadell
Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica
Fundació Banc Sabadell
15 Ajudes a la investigació
Fundació Barcelona Cultura
Quota patronal 2016
Fundació Bioregió de Catalunya
(BIOCAT)
Moebio d·health Barcelona
Fundació Bioregió de Catalunya
(BIOCAT)
Moebio d·health Barcelona
Fundació Bosch i Cardellach
Aportació anual
Fundació Catalana de Lupus
Investigació científica del lupus
Fundació Catalana de Pneumologia
Beques FUCAP 2016
Fundació Catalunya Cultura
Aportació anual
Fundació Catalunya Europa
Premi Catalunya Europa Segle XXI
Fundació Chirivella Soriano
World Press Photo 2016 València
Fundació Cidade da Cultura de Galícia
Exposició "Rostros do país"
Fundació Club Natació Sabadell
Beques (40)
Fundació Conservatori del Liceu
Fons i beques activitats anuals

Fundació Contemporània
Trobades Internacionals de Gestió
Cultural / 10x10 Innovació en Cultura
Madrid
Fundació Contemporània
Programa de projeccions i video mapping
Fundació Banc Sabadell i Photoespaña
Fundació Cova Sant Ignasi Manresa
Restauració i adequació d'espais de
l'edifici del Santuari
Fundació Donostia
Representació "Somni d'una nit d'estiu"
Fundació ESADE
Aportació al fons de beques
Fundació Economia Analítica
Priorat Workshop in theoretical political
science 2016
Fundació Exit
Projecte Coach: motivació per seguir
estudiant
Fundació Festival Internacional de
Cantonigròs
34a Edició Festival Internacional de
Cantonigròs
Fundació Foto Colectania
'Però, què és la fotografia?
Fundació General Universitat València
Serenates 2016
Fundació General Universitat de Lleó
(FGULEM)
Fons beques
Fundació Institut Millora Assistència
Sanitària (IMAS)
Màster en direcció en unitats clíniques IV
Edició 2016-2017

Fundació Invest for Children
IV jornades: "Som un" (Fundació Pasqual
Maragall).
Fundació Investigació BIOSAN Asturies
FINBA
Aportació soci benefactor 2016
Fundació Joan Maragall
Col·lecció cristianisme i cultura
Fundació Joan Miró
Espai 13 "Lesson 0" 2015-2016 FamiliMiró 2015/2016 - Membre Cercle
Miró
Fundació José Manuel Lara
Edició commemorativa "La sombra del
tiempo" de Carlos Pujol
Fundació José Manuel Lara
Fira del llibre de Sevilla 2016
Fundació Mies Van der Rohe
Pavelló Mies Van der Rohe. Actes pel 30
aniversari de la reconstrucció
Fundació Mirna Lacambra - Xavier
Gondolbeu
Col·laboració especial extra per la
celebració del 20è aniversari - Concurs
Mirna Lacambra - XX Curs de
Professionalització de l’Escola d’Òpera
de Sabadell
Fundació Museu Guggenheim Bilbao
Programa de membres corporatius
Fundació Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Aportació anual. Col·lecció MACBA.
Fundació Non Profit Music
Benet Casablancas - The London
Sinfonietta

Fundació Olivar
Olivart
Fundació Orfeò Català - Palau de la
Música Catalana
Concerts 75è aniversari de la restauració
del Monestir de Poblet.
Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana
Mecenas d'honor. Concerts sinfònicos al
Palau
Fundació Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV)
Aportació anual. Cicle "Gira de Setmana
Santa 2016." - Classes magistrals. Cicle
"Gradus ad Parnassum" per a estudiants
de conservatoris i escoles de música.
Fundació Parc Taulí
Programa d’intensificació d’investigadors
d’excel·lència de l’I3PT-"Intensifica’t al
Taulí"
Fundació Patronat Científic-Metges Illes
Balears
Beques Fundació Banc Sabadell de
Rotació Externa
Fundació Pau Casals
Beca Internacional Pau Casals /
col·laboració activitats.
Fundació Photographic Social VisióBarna
DOCfield 16 fotografia documental
Barcelona
Fundació Photographic Social Vision
Barcelona
Dummy Award

Fundació Photographic Social Vision
Barna
World Press Photo 2016 Barcelona
Fundació Policlínica Gipuzkoa
Programa Retea
Fundació Privada Empreses IQS
2 beques grau biotecnologia
Fundació Privada Pasqual Maragall
Quota patronal 2016
Fundació Privada Populus Alba
II Festival Internacional Orgues de Poblet
Fundació Santa María de la Real
MusaE "Las piedras cantan" (música i
patrimoni)
Fundació Setba
"La plaça dibuixa"
Fundació Ship2B
B-Value, programa d'innovació social per
a associacions i fundacions
Fundació Ship2B
B-Challenge 2016: MOOC d'innovació
social
Fundació Ship2B
B-Value Programa d'innovació social per
a associacions i fundacions
Fundació Ship2B
B-Challenge 2016: beques i seguiment
formatiu
Fundació Swab Barcelona
Swab Barcelona IN/OUT - Premi Fundació
Banc Sabadell a la millor galeria d'art
Fundació Taller de Músics
Beca per alumne destacat

Fundació Tecnocampus
Programa de beques
Fundació Tot Raval
Projecte "Vine al Raval. Il·lumina el
Raval"
Fundació Universitat Empresa València,
Adeit
Càtedra de Cultura Empresarial
Fundació Universitat San Jorge
Formació d’investigadors: beques
Fundació Universitat d'Oviedo
Beques Banc Interamericà de
Desenvolupament (BID)
Fundació Universitat d’Oviedo
Fons beques
Fundació Vall d‘Hebron - Institut de
Recerca VHIR
Programa de beques del Màster en
investigació biomèdica translacional del
Vall d'Hebron
Fundació Victoria de los Ángeles
Lied Festival Victoria de los Ángeles
Fundació Vidal
IV Jornades sobre colònies industrials
Fundació col·lecció Thyssen-Bonermisza
Cursos d'estiu 2016 "Comissariat
alternatiu"
Fundació col·lecció Thyssen-Bonermisza
Programa amics corporatius 2016
Fundació de la Comunitat Valenciana
MARQ
Exposició "Luz de Roma"
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Temporada 2015-2016

Fundació empresa-universitat Gallega
(FEUGA)
Fons beques
Fundació la Ciutat Invisible
Activitats de la fundació
Fundación Formació i Treball
Transpirenaica Social Solidària

Fundación Photographic Social Vision,
Col·legi d'Arquitectes de Madrid
(COAM) i Fundació Chirivella Soriano
World Press Photo 2016
Fundación Valdés Salas
Congressos: "Difusión e interpretación
del Quijote", "Fernando de Valdés y la
política censoria en la España del siglo
XVI", "Las Humanidades digitales y las
disciplinas académicas tradicionales" i
quota anual Patró d'Honor 2016

G
Grup Instrumental Barcelona 216
Concert joves compositors ESMUC /
Màster de Música Contemporània

H
Hangar - Fundació Artistes Visuals
Catalunya
Beca investigació artística Fundació Banc
Sabadell - Hangar
Hangar - Fundació Privada Artistes
Visuals de Catalunya
Paratext Vol 1

I

Hay Festival Segòvia
Hay festival

IVAM (Institut Valencià d'Art Modern)
La Col·lecció del IVAM. Perduts a la
ciutat

Institut d’Especialitats Neurològiques
(IENSA)
Beques neurologia Dr. Pedro Albert

Imagine Creative Center
Beca Imagine Express

Institut d’Humanitats de Catalunya
Aula Oberta

Imagine Creative Center
Beques: Imagine Express, Imagine Seven
Islands, Imagine Innovación Social e
Imagine Silicon Valley

J
Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí
Fringe Festival 2016

Joventuts Musicals d’Espanya
Gira de concerts Imagine Spain 2016

Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí
Concert de l’Orquestra Simfònica del
Vallès. Festival de Música de Torroella
de Montgrí 2016

L
L'Auditori
Sampler Sèries 2016/2017

Licanus
"Ramon Llull. L’últim peregrinatge"

La Filarmónica. Sociedad de Conciertos
Concert: Varvara - Quadres d’una
exposició

L’avenç
Projecte de creació literària sobre la
identitat dels barcelonins

M
Madrid Destino (Medialab-Prado)
Residències Interactius?16
Mercat de les Flors
Plans individuals d’Expansió Artística del
Mercat de les Flors-Graner

O
OFFF Festival Barcelona
Creativitat i disseny digital
Ouishare Espanya
Manteniment 2016 : Curs Ouishare
d'Economia Col·laborativa

P
Patronat del Misteri d’Elx
Misteri d’Elx (concerts Setmana Santa i
Nadal)
Premis GAC
9a Nit del Galerisme - Sopar GAC Premi
especial trajectòria artística

Q

Museu Diocesà d’Urgell
Conservació i restauració de peces del
museu
Museu Episcopal de Vic
Activitats 2016

Q
Quinzena Musical de Sant Sebastià
77a Quinzena Musical de Sant Sebastià:
Budapest Festival Orchestra - Collegium
Vocale Gent, "L’últim any de Mozart"

R
RCR Arquitectes i RCR Bunka Fundació
Workshop d’Arquitectura i Paisatge
Reial Associació Amics del Museu
Nacional Centre d’Art Reina Sofia
Cicle de conferències: "El ridículo ajeno:
sobre la caricatura. El origen del arte
moderno"

S
Sèniors Espanyols per a la Cooperació
Tècnica - SECOT
Soci protector
Societat Filharmònica d’Oviedo
Concert de David Huh, finalista del
Concurs Internacional de Piano Paloma
O’Shea
Societat de Tècnics d'Automoció
Fòrmula Student Spain

T

Step One Ventures
Programa Joves amb Futur USA
StepOne Ventures
Programa Joves amb futur USA
Surg For All
Formació d’un metge com a cirurgià

Teatre Lliure
Kompanyia Lliure

Teatre del Sol
Temporada 2016-2017

Teatre Nacional de Catalunya
Aportació anual

Teatre lliure
Temporada 2016/2017

Teatre Principal Alacant
Programació 2016

Tedxyouth@Valladolid
TEDxYouth@Valladolid 2016

U
Universitat Autònoma de Barcelona
Edició revistes científiques (Vicerectorat
de Recerca)
Universitat Catòlica Sant Antoni de
Múrcia (UCAM)
Viatge al talent 2a part curs 2016/2017.
Tallers de capacitació competencial per
a universitaris
Universitat Catòlica Sant Antonio de
Múrcia (UCAM)
Viatge al talent 1a part curs 2016/2017.
Tallers de capacitació competencial per
a universitaris
Universitat Deusto
Premi Ada Byron a la dona tecnòloga
Universitat Internacional de Catalunya
Beques/Concurs Preuniversitari
Universitat Jaume I de Castellò
Premis i ajudes
Universitat Pompeu Fabra
9a edició Premi UPF Emprèn Idea 2016
Universitat de Deusto
Premi extraordinari de grau d'ADE.
Premis Santa Catalina.

Universitat de Girona
Projecte European Live Art Archive
Universitat de Lleó
Millor expedient acadèmics grau finances
- Mòdul Jean Monnet: els ciutadans
europeus protagonistes del canviOlimpíades d'economia - Fons beques
Universitat de Múrcia
Aula taller Toolbox 1a i 2a part curs
2016/2017
Universitat d’Alacant
2 beques de recerca al voltant de les
activitats d’Antoni Miró - Concert
filharmònica d'Alacant
Universitat d’Oviedo
Beca Imagine Silicon Valley Oviedo 2016

Universitat d’Oviedo
Olimpíades d’economia - Premi
extraordinari de llicenciatura d'ADE. Premis Santa Catalina. - Càtedra Ángel
González de poesia -Càtedra Leonard
Cohen - Fons de beques - Millor
expedient acadèmica grau filosofia
Universitat d’Oviedo
Olimpíades d’economia - Premi
extraordinari de llicenciatura d'ADE. Premis Santa Catalina. - Càtedra Ángel
González de poesia -Càtedra Leonard
Cohen - Fons de beques - Millor
expedient acadèmica grau filosofia

