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Objectius

Valors

Àmbits d'actuació

— 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.

Suport al talent
Acompanyem les persones
amb talent i donem suport a la
innovació i l’excel·lència en la
recerca i el coneixement.

— 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

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.

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.

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.

Foment de la cultura
Tenim l’objectiu de fomentar i
difondre les arts i el
coneixement científic i tècnic,
social i humanístic.

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.

A
Activitats 2018
— Actividades destacadas
— Totes les activitats

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 2018 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 2018 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 2018 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
impulsa la Fundació
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.

#Demos2018, segon foro de fundacions i societat civil
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha organitzat aquesta segona
trobada que va reunir a més de 800 persones a la recerca de solucions que
millorin el nostre món. A més, van participar més de 80 experts de sectors
com el tecnològic, educatiu, científics, esportiu o filantròpic per compartir
com superar els reptes actuals i activar a la ciutadania.
Més de 40 activitats participatives: xerrades, meditació, grups de treball,
basket beat, experiències immersives, debats, teatre i música.
Punt de trobada per inspirar, compartir i promoure nous enfocaments i
projectes que donin resposta a les necessitats actuals de la societat.
‘Yo puedo cambiar el mundo’, la taula que va moderar la directora de la
Fundació, va posar en valor el millor de la nostra societat a través del talent,
compromís i lideratge de tres joves innovadors: Xavier Verdaguer d'Imagine,
Damià Tormo del Fondo Columbus VP, i Álex Gomar, d’HEMAV.

#ForoExpertos, xerrades inspiradores
Factoría Cultural Madrid i Múrcia impulsen les sessions de Foro Expertos, una
sèrie de xerrades i casos d’èxit amb reconeguts professionals procedents de
diversos sectors amb l’objectiu de compartir la seva experiència i convertir-se
en xerrades inspiradores per a joves.
Contribuir a la formació i al talent dels més joves.
Sessions gratuïtes a Matadero Madrid i Centro Párraga de Murcia

Acceleradora de nous talents
Celera, l’acceleradora de talent, és un programa que neix per identificar a
joves amb talent a Espanya i dotar-los de les eines que els permetin aprofitar
al màxim tot el seu potencial.
Reben formació dissenyada per a ells, s’organitzen xerrades, tallers, cursos,
activitats que s’orienten al desenvolupament de les seves aptituds.
Perﬁlls de joves que destaquen en l’àrea d’investigació, emprenedoria i
enginyeria.

Apropant dos sectors claus: cultura i educació
‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que té com a objectiu generar i
promoure espais d’interacció entre estudiants, professorat i professionals de
les arts i la cultura.
Artistes a l’aula, Temporada Alta a l’aula, Crea el teu projecte i Formació per a
professionals.
Artistes, creadors i professionals de les arts i la cultura busquen vies
d’apropament al professorat i els centres comercials.

Art a l’IVAM
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha acollit diferents exposicions amb
el suport de la Fundació Banc Sabadell amb l’objectiu d’apropar la cultura a
tots els públics a través de disciplines com fotografies, escultura i art.
‘Habitar el Mediterrani, ‘Ángeles Marco. Vértigo’, ‘L’eclosió de l’abstracció’, ‘A
contratemps. Mig segle d’artistes valencianes’, ‘Annette Messager. Púdic
Públic’.

Cultura innovadora
‘Pública18 10x10 Innovación en Cultura’ és la plataforma de suport als
gestors culturals més innovadora. A través d’una convocatòria oberta es
seleccionen 20 projectes en funció del seu valor, innovació, professionalitat i
viabilitat.
Els déu ﬁnalistes presenten en públic les seves iniciatives davant un auditori
de professionals del sector cultural.
Fomentar i donar suport a projectes innovadors, i reconèixer el talent de joves
gestors culturals.

El cinema del futur
La Fundació ha posat en marxa amb Tabakalera de Sant Sebastià un grup
obert d’experimentació entorn al cinema i la tecnologia amb l’objectiu de
reflexionar de manera crítica sobre l’ús de les tecnologies aplicades a la
imatge i el so en moviment i proposar un ús creatiu.
Generar coneixement, articular projectes i crear comunitat.

El millor del fotoperiodisme
World Press Photo, la exposició de fotoperiodisme més prestigiosa del món ha
fet parada a Barcelona, Madrid i València gràcies al suport de la Fundació
Banc Sabadell.
137 imatges repassen l’actualitat a través de la mirada de fotoperiodistes de tot
el món. La foto guanyadora d’aquesta 61 edició és del fotògraf veneçolà
Ronaldo Schemidt, autor de ‘Venezuela en crisis’, una fotograﬁa d’un jove que
fuig corrent embolicat en les ﬂames provocades per un còctel molotov, en un
disturbi en Caracas.
‘Veure per entendre’ ha estat el lema d’aquesta edició.

Idees disruptives, somnis complits
En total la Fundació Banc Sabadell ha becat a 8 joves que han
participat en diferents programes d’innovació d’Imagine,
entitat que busca idees disruptives per convertir-se en
projectes reals.
Quatre beques per a Imagine Express 2018, dos d’ells guanyadors de la
hackathon organitzada per Imagine i altres dos guanyadors del repte
AERTEC Solutions Challenge.
Quatre beques per a Imagine Silicon Valley 2018 a joves procedents d’entitats
amb les que col∙labora la Fundació com EDEM Escuelas Empresarios,
Universitat d’Alacant, Universidad de Oviedo i WomenCEO.

“Estar un mes en el
centre de la innovació i
l’emprenedoria,
realitzant un projecte
junt a professionals
brillants i aprenent la
metodologia de treball
que allà s’aplica és el
somni de tot amant de
l’aprenentatge, el progrés
i la investigació”

Álvaro Belmonte, dreamer Silicon Valley
2018 procedent de la Universitat d'Alacant.

II Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el II 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 en
disciplines com les matemàtiques, la química, la física i
l’enginyeria.
Premi a la trajectòria per fomentar, descobrir i acompanyar el talent.
El Prof. Ruben Martín va ser premiat per la seva visió innovadora i creativa de
la catàlisis química i les seves respostes a les necessitats i demandes de la
societat dins d’un context de desenvolupament sostenible.

“Un reconeixement com
aquest és una satisfacció
personal a la labor del
meu grup d’investigació i
un reconeixement a la
ciència en general”
Rubén Martín, guanyador del II Premi
Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria.

Impulsem la innovació social
40 entitats socials de tota Espanya han participat a la segona
edició del programa B-Value que impulsem junt amb la
Fundació Ship2B amb l’objectiu d’ajudar a les entitats a seguir
nous models de professionalització i sostenibilitat.
Durant 10 mesos, les entitats han rebut formació i mentories de diferents
professionals que els han ajudat a repensar els seus projectes i
professionalitzar la seva proposta de valor.
Crear aliances estratègiques entre entitats socials i empreses, generar un
major impacte social.

“Donarnos la
oportunitat a entitats del
tercer sector de treballar
amb les millors eines i
professionals per
augmentar el nostre
impacte i desenvolupar
el nostre projecte, és una
cosa única i molt
innovador”
Ignacio García Castelló, co-fundador,
comunicació i màrqueting de Música en
Vena, finalista de B-Value 2018.

Joves i veterans a la Schubertíada de Vilabertran
El festival de la Schubertíada de Vilabertran s’ha consolidat com un dels
certàmens en els que es dóna l’oportunitat a joves talents acollint al seu torn
a músics consagrats.
En aquesta edició s’han programat un total de 22 concerts de la mà d’artistes
procedents de tots el món.
El festival s’ha convertit en una plataforma per a joves promeses i artistes
consagrats per apropar la música de Schubert a tots els públics.

Markets de fotografia, il·lustració i poesia
UtopiaMarkets uneix talent i creativitat durant tres caps de setmana a
Barcelona per apropar al públic sectors com la fotografia, la il·lustració i la
poesia. A través de Markets que, a més, organitzen diferents activitats per
profunditzar en cadascú dels sectors.
Utopia126 ha acollit els 3 markets durant 2018.
En total, més de 10.700 persones han visitat els Markets, 180 participants i 70
activitats.

Més enllà de la fotografia
La Fundació Foto Colectania ha ofert un programa d’exposicions i activitats
que aprofundeixen en el món de la fotografia.
‘Estructures d’Identitat. The Walther Collection’, ‘Saul Leiter: In Search of
Beauty’ i ‘Arxiu Paco Gómez. L’instant poètic i la imatge arquitectònica’
Activitats paral∙leles a les exposicions: ‘DONE 3’, programa online i presencial
de creació i investigació de nous formats; ‘Correspondències’, programa online
de reﬂexió; masterclass a càrrec de referents en la fotograﬁa.

Plataforma de l’art emergent
La Fundació Joan Miró acull Espai 13 on sota la mateixa temàtica diferents
artistes emergents exposen les seves obres.
Suport, foment i reconeixement a joves creatius.
El cicle ‘Un monstre que diu la veritat’ qüestiona i força els límits entre les
disciplines per reﬂexionar sobre las dinàmiques de poder que afecten al
coneixement.

Premi al talent creatiu de joves dissenyadors
La Fundació ha creat junt amb ANFACO-CECOPESCA la
primera edició del Premi de Disseny amb l’objectiu de
reconèixer i fomentar el talent creatiu dels joves dissenyadors
i donar-los l'oportunitat de mostrar el seu treball.
Les millors creacions del cartell commemoratiu dels 115 anys d’ANFACO sota
el lema ‘CATA LA LATA’ han estat seleccionades pel jurat d’aquest primer
premi.
Un premi dirigit a joves dissenyadors menors de 35 anys que han cursat
estudis de disseny en qualsevol escola de disseny d’Espanya.

Repensant la música clàssica
21 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofía han participat a la segona
edició del programa ‘Innovación Musical y Emprendimiento’ que impulsem junt
amb la Fundación Albéniz amb l’objectiu d’apropar la música clàssica a tots
els públics.
Proporcionar als estudiants de música les eines i habilitats d’emprenedoria
necessàries per desenvolupar la seva carrera i els seus propis projectes
musicals.
Dividits en grups han creat cinc projectes innovadors: ‘‘Just Music’, concert al
carrer pel Dia de la Música; ‘Musicin’, projecte d’educació musical en escoles
amb realitat virtual; ‘Sens’, experiència multisensorial per descobrir la música
clàssica; ‘SonArte’, tallers musicals per a nens autistes; ‘Feeling the bits’,
concert en Espacio Fundación Telefónica dirigit a un públic jove.

Talent destí a Washington
Tres estudiants titulats de la Universidad de Oviedo realitzen
una estància en diferents departaments del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington gràcies a
les beques BID que atorga la Fundació Banc Sabadell.
Reconèixer i acompanyar el talent.

“Les pràctiques en el
Banco Interamericano
de Desarrollo són una
oportunitat i un estímul
per créixer
professionalment
conèixer noves cultures i
noves formes de
treballar. Ens permet
prepararnos per tornar
després a Espanya amb
un treball digne”
Verónica García Sampedro, va rebre la beca
en 2018, seleccionada per la unitat
Accounting Division del BID.

Talent jove musical sobre l’escenari
La quinta edició del festival Fringe de Torroella de Montgrí ha acollit 18
concerts gratuïts a càrrec de més de seixanta joves músics seleccionats
d’alguns dels millors conservatoris i escoles superiors de música de tota
Europa.
Plataforma per fomentar el talent jove i apropar la música a tots els públics.
Joves procedents d’institucions com Escuela Superior de Música de Catalunya
(ESMUC), Escuela de Música Reina Sofía, Taller de Músics, Conservatori
Superior del Liceu, Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de
París, Guildhall School of Music and Drama de Londres o Hochschule für
Musik Freiburg de Alemania.

Tecnologia dron amb impacte social
HEMAV Fundació posa en marxa amb la col·laboració de la Fundació, un
programa de beques dirigit a estudiants amb l’objectiu de posar a disposició
dels joves els recursos necessaris per capacitar-los com a futurs professionals
de la tecnologia dron.
Projectes com ‘Frida’ de la mà de Proactiva Open Arms amb impacte social
amb l’objectiu de desenvolupar un dron de recerca per la detecció de persones
a la deriva al Mar Mediterrani.
‘Locust’ és altre dels projectes en els que gràcies als drones és possible
sobrevolar zones remotes en la recerca de llagostes en fases inicials per
facilitar la identiﬁcació i control de focus de plagues i així lluitar contra la fam
en zones com Mauritània

Tradicions secretes en l’art des dels anys cinquanta
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha acollit ‘La llum
negre’ amb l’objectiu de reflexionar sobre la influència que les diferents
tradicions secretes han exercit en l’art contemporani des dels anys cinquanta
fins l’actualitat.
350 obres d’artistes de disciplines variades com pintures, dibuixos,
audiovisuals, escultures, fotograﬁa, instal∙lacions, llibres, música...
Una aproximació sense prejudicis a l’art i les tradicions esotèriques.

XIII Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XIII 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 ha desenvolupar la
seva carrera a Espanya i que compta amb una important projecció de futur.
El Dr. Daniel López Serrano va ser premiat per la seva innovadora contribució
en el camp de la resistència bacteriana als antibiòtics, tema d’immensa
rellevància biomèdica i sanitària a nivell mundial.

“Rebre aquest premi és
un impuls especial al
laboratori, és com un far
en el camí, signiﬁca que
el que estem fent
funciona i que anem pel
camí correcte”
Daniel López Serrano, guanyador del XIII
Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica.

XVII Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVII 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.
La Dra. Laura Díaz Anadón, ha estat premiada pel seu treball sobre el canvi
climàtic, que combina la investigació fonamental amb el desenvolupament de
polítiques públiques per guiar el treball de governs i organitzacions
internacionals.

“Rebre aquest premi és
un gran honor, em va
ajudar en un futur però
crec que també
fomentant i reconeixent
la labor d’investigació
està enviant una senyal a
la societat molt
important i pot
incentivar a altres joves a
que tinguin una
trajectòria”
Laura Díaz Anadón, guardonada amb el XVII
Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica.

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

Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend 2018
Cultura / Madrid

ADG FAD
Premi Laus Aporta - Fundació Banc Sabadell 2018
Talent / Catalunya

ArtsLibris / Raíña Lupa
Fira Arts Libris Barcelona
Cultura / Estatal

ADI FAD
Premi Medalla ADI
Talent / Catalunya

ArtsLibris / Raíña Lupa
Fira Arts Libris a ARCO
Cultura / Estatal

ANFACO CECOPESCA

Asociación CELERA

I Premi Disseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell
Talent / Galícia

Programa Celera
Talent / Estatal

La Fundació ha creat junt amb ANFACO-CECOPESCA la
primera edició del Premi de Disseny amb l’objectiu de
reconèixer i fomentar el talent creatiu dels joves
dissenyadors i donar-los l'oportunitat de mostrar el
seu treball. [+]

Celera, l’acceleradora de talent, és un programa que
neix per identificar a joves amb talent a Espanya i
dotar-los de les eines que els permetin aprofitar al
màxim tot el seu potencial. [+]

ARQUINFAD
XXX Premio Habitàcola – Lectura a la fresca
Talent / Catalunya
ASSOCIACIÓ ART<35
Concurs Art<35 Fundació Banc Sabadell 2018
Talent / Estatal
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació
Privada
Innovació artística a Sabadell
Cultura / Catalunya
Ajuntament de Girona i Olot
MOT, Festival de Literatura
Cultura / Catalunya
Ajuntament de Medina del Campo
31 Setmana del Cine de Medina del Campo
Cultura / Valladolid
Ajuntament de Pedreguer
XXII Festival d’Orgue de Pedreguer
Cultura / Comunitat Valenciana
Ajuntament de Segòvia
VIII Encuentro Mujeres que transforman el mundo
Cultura / Segòvia

Asociación Cultural AlNorte Arte Contemporáneo
XVI Setmana de l’Art Contemporani
Cultura / Astúries

Asociación Española de
Fundaciones (AEF)
Foro DEMOS 2018
Talent / Estatal
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha
organitzat aquesta segona trobada que va reunir a
més de 800 persones a la recerca de solucions que
millorin el nostre món. A més, van participar més de
80 experts de sectors com el tecnològic, educatiu,
científics, esportiu o filantròpic per compartir com
superar els reptes actuals i activar a la ciutadania. [+]
Asociación Isla Elefante Proyectos Culturales
Festival CARA B 2018. Festival de cultura musical
independent
Cultura / Catalunya
Asociación del Mercado Tradicional de la Plaza
Mayor de Madrid
Exposició de diorames en la Plaza Mayor de Madrid
Cultura / Madrid

Associació Amics del Talking Galleries
Talking Galleries Barcelona Symposium 2018
Cultura / Catalunya

Associació Franz Schubert
Euskoschubertiada
Talent / País Basc

Associació Amics del Videoart
LOOP Barcelona
Cultura / Estatal

Associació IBStage
Curs de perfeccionament per joves talents de dansa
clàssica
Talent / Catalunya

Associació Concurs Internacional de Música Maria
Canals
64º Concurs Internacional de Música Maria Canals
2018
Talent / Catalunya
Associació Cultural Comes
XVIII Festival Música, Història i Art
Cultura / Comunitat Valenciana
Associació Cultural L’Eixam
XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (2018)
Cultura / Catalunya
Associació Cultural Utopia 126
Utopia Markets
Cultura / Catalunya
Associació Dissenyadors Comunitat Valenciana
(ADCV)
Quota anual
Cultura / Comunitat Valenciana
Associació Fotogràfica EspaiFoto
Festival Revela-T 2018
Cultura / Catalunya

Associació Franz Schubert
Schubertiada a Vilabertran
Cultura / Catalunya
El festival de la Schubertíada de Vilabertran s’ha
consolidat com un dels certàmens en els que es dóna
l’oportunitat a joves talents acollint al seu torn a
músics consagrats. [+]

B
BÒLIT Centro de Arte Contemporáneo
X aniversari Bòlit
Cultura / Catalunya
Bisbat de Vic
Oratori Episcopes ‘Diàleg Patriarcal’
Cultura / Catalunya

Associació Papers de Versàlia
Edició de la col·lecció ‘Quaderns de Versàlia’
Cultura / Catalunya
Associació Teatre Invisible
Edició de la revista 'L'estació'
Cultura / Catalunya
Associació Transpirenaica Social Solidaria
Transpirenaica Social Solidaria 2018
Talent / Estatal
Associació d’Autors Independents Contemporanis
(ASAIC)
Photoalicante
Cultura / Comunitat Valenciana
Ateneu Barcelonès
Exposició Almirall
Cultura / Catalunya
Aula Extensió Universitària SBD Gent Gran
Difusió de la cultura a l’àmbit universitari a persones
de més de 55 anys
Cultura / Catalunya

C
CConsorci Mercat de les Flors
Plans individuals i d’expansió artística (PEA) del
Graner-Mercat de les Flors
Cultura / Catalunya
Cafè Central
14 edició del Premi de Traducció de Poesia ‘Jordi
Domènech’
Talent / Catalunya

Centro Azkuna Zentroa
Programa de residències artístiques AMPHITRYON
Cultura / País Basc
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Premi Fundació Banc Sabadell al talent Innovador Mostra d’Arquitectura Catalana
Premio Internacional de Paisatge Rosa Barba

Centre Cultural Niemeyer
Exposició ‘Francis Bacon, la cuestión del dibujo’
Cultura / Astúries

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
demarcació Galícia
‘Cen anos da Ponte Nova’
Cultura / Galícia

Centre Internacional de Música Antiga (CIMA)
XI Acadèmia de formació professional
Talent / Catalunya

Companyia Central Llibretera
Ampliació de l’acadèmia La Central
Talent / Estatal

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
Exposició ‘La Llum Negre'
Cultura / Catalunya
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) ha acollit ‘La llum negre’ amb l’objectiu de
reflexionar sobre la influència que les diferents
tradicions secretes han exercit en l’art contemporani
des dels anys cinquanta fins l’actualitat. [+]

Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Nova Museografia Esglèsia Sant Joan de Boi
Cultura / Catalunya
Consorci de l’Auditori de Barcelona
Sampler Series
Cultura / Catalunya
Consorcio Casa de América
Exposició ‘Experiencia del coleccionismo familiar’
Cultura / Madrid

Centre de Cultura Tradicional Museu Escolar Pusol
Projecte museològic i educatiu de Pusol
Cultura / Comunitat Valenciana

D
Diòcesi de Plasencia
Diòcesi de Plasencia
Cultura / Càceres

E
EDEM, Escola de Direcció d’Empreses del
Mediterrani
Beques en diferents graus, MBA i beca Imagine
Silicon Valley 2018
Talent / Comunitat Valenciana

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

Escuela de Arte de Oviedo
Jornada de la Escuela de Arte de Oviedo: Motiva, arte
gráfico y edición
Talent / Astúries

Eusko Ikaskuntza
XVIII Congrés d’Estudis Bascos i actes del Centenari
Cultura / País Basc

European Youth Parliament España (EYPE)
Regional Selection Conference 2018
Talent / Galícia

F
FINBA
Beca predoctoral d’ investigació en Biomèdica
Talent / Astúries

Factoría Cultural Madrid i Múrcia
Programa Experto
Talent / Estatal
Factoría Cultural Madrid i Múrcia impulsen les
sessions de Foro Expertos, una sèrie de xerrades i
casos d’èxit amb reconeguts professionals procedents
de diversos sectors amb l’objectiu de compartir la
seva experiència i convertir-se en xerrades
inspiradores per a joves. [+]
Feria de Madrid - IFEMA
Desayuno Coleccionistas ARCO 2018
Cultura / Estatal
Florida Universitaria
Concurs Ideas+Innovadoras i Campus Be Innovation
Talent / Comunitat Valenciana
Foro de Foros
Beques ‘Amigo joven’ asignadas a Celerados 2018
Cultura / Madrid
Fundació ARS
Activitats 2018
Cultura / Catalunya
Fundació Abadia de Montserrat 2025
Col·laboració amb les activitats de l’abadia
Cultura / Catalunya
Fundació Arqueològica Clos
Exposició ‘Passió per Egipte. 200 anys de
col·leccionisme’ en el Museu Egipci de Barcelona
Cultura / Catalunya

Fundació Art de la Guitarra Espanyola de la
Comunitat Valenciana
VI Màster de Guitarra clàssica de la Universitat
d’Alacant
Talent / Comunitat Valenciana
Fundació BZM (Bach Zum Mitsingen)
Festival Bachcelona
Cultura / Catalunya

Fundació Banc Sabadell
XIII Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Biomèdica
Talent / Estatal
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XIII 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
Talento / Estatal

Fundació Banc Sabadell
XVII Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica
Talent / Estatal
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el XVII Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica.
[+]

Fundació Banco Sabadell
II Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria
Talent / Estatal
La Fundació Banc Sabadell va atorgar el II 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 en disciplines com les
matemàtiques, la química, la física i l’enginyeria. [+]
Fundació Barcelona Cultura
Quota patronal
Cultura / Catalunya
Fundació Barcelona Education Science and
Technology (BEST)
Implantació nou grau en Enginyeria i Economia (UPCUPF)
Talent / Catalunya
Fundació Bosch i Cardellach
Aportació Anual
Cultura / Catalunya
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació
(FCRI)
Parlament Científic Jove
Talent / Catalunya
Fundació Catalunya Cultura
Aportació Anual. Formem part del Patronat i de la
Comissió Executiva
Cultura / Catalunya
Fundació Catalunya Europa (FCE)
Premi Europa S.XXI
Talent / Catalunya
Fundació Club Natació Sabadell
Beques
Talent / Catalunya
Fundació Comunitat Valenciana Auditori de la
Diputació Alacant (ADDA)
Festival Internacional de Jazz Alacant-Fijazz 2018
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundació Comunitat Valenciana MARQ
Itinerància de les exposicions de ‘Guardians de pedra’
i ‘Luz de Roma’.
III Jornades de Recreació històrica de Lucentum
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundació Conservatori del Liceu
Fons i beques activitats anuals
Talent / Catalunya

Fundació ESADE
Aportació al fons de beques
Talent / Catalunya
Fundació EXIT
Projecte Coach
Talent / Estatal

Fundació Foto Colectania
Col·laborador principal. Programa activitats 2018.
Cultura / Estatal
La Fundació Foto Colectania ha ofert un programa
d’exposicions i activitats que aprofundeixen en el món
de la fotografia. [+]
Fundació General de la Universitat de València
Serenates 2018
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundació Gran Teatre del Liceu
Temporada 2017-2018. Formem part del Consell de
Mecenatge
Cultura / Catalunya

Fundació HEMAV
Hemav Scholarship
Talent / Estatal
HEMAV Fundació posa en marxa amb la col·laboració
de la Fundació, un programa de beques dirigit a
estudiants amb l’objectiu de posar a disposició dels
joves els recursos necessaris per capacitar-los com a
futurs professionals de la tecnologia dron. [+]
Fundació Invest for Children
V jornades ‘Somos Uno’
Cultura / Catalunya

Fundació Joan Miró
Col·laborador principal d'Espai 13, de la exposició
‘Beehave’ y programa Familimiró
Cultura / Catalunya
La Fundació Joan Miró acull Espai 13 on sota la
mateixa temàtica diferents artistes emergents
exposen les seves obres. [+]
Fundació Joan Miró
Col·laborador principal d’Espai 13, de l’exposició
‘Beehave’ i programa Familimiró
Cultura / Catalunya

Fundació La Ciutat Invisible
Projecte ‘A TEMPO, Arts i Formació’
Talent / Catalunya
‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que té com
a objectiu generar i promoure espais d’interacció entre
estudiants, professorat i professionals de les arts i la
cultura. [+]
Fundació Libertas 7
Activitats literària i educativa
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundació Mies Van Der Rohe
Intervencions artístiques i culturals en el pavelló Mies
Van Der Rohe. Programació 2018.
Cultura / Catalunya
Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurs Mirna Lacambra-XXII Curs de
professionalització de Escola d’Òpera de Sabadell
Talento / Catalunya

Fundació Photographic Social
Vision-Barcelona
World Press Photo 2018
Cultura / Estatal
World Press Photo, la exposició de fotoperiodisme
més prestigiosa del món ha fet parada a Barcelona,
Madrid i València gràcies al suport de la Fundació
Banc Sabadell. [+]
Fundació Photographic Social Vision-Barcelona
DOCfield Festival de Fotografia Documental Barcelona
i Dummy Award Fundació Banc Sabadell
Talent / Catalunya
Fundació Privada Amics del MNAC
Aportació Anual. Formem part del Patronat
Cultura / Catalunya
Fundació Privada Empresas IQS
Beques de Grau a l’Excel·lència Acadèmica
Talent / Catalunya

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

Fundació Privada Pasqual Maragall
Estudi Alfa. Formem part del Patronat i del Consell de
Mecenatge
Talent / 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 SETBA
‘La plaça dibuixa’
Cultura / Catalunya

Fundació Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Cicle ‘Simfònics al Palau’, ‘Simfònics al Vallès’,
‘Gradus ad Parnassum’, ciclo ‘Jove Orquestra
Simfònica del Vallès’ i programa ‘This is art’.
Cultura / Catalunya

Fundació Ship2B

Fundació Palau i Fabre
Any Palau i Fabre.
Cultura / Estatal
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 / Estatal

'B-Value', programa d'innovació social per a
associacions i fundacions
Talent / Estatal
40 entitats socials de tota Espanya han participat a la
segona edició del programa B-Value que impulsem
junt amb la Fundació Ship2B amb l’objectiu d’ajudar a
les entitats a seguir nous models de
professionalització i sostenibilitat. [+]
Fundació Universitat Empresa València ADEIT
Càtedra de cultura empresarial
Talent / Comunitat Valenciana

Fundación Albéniz
III edició del programa ‘Innovación musical y
emprendimiento’ en la Escuela Música Reina Sofía, i
beca a un alumne de la Escuela.
Talent / Madrid
21 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofía han
participat a la segona edició del programa ‘Innovación
Musical y Emprendimiento’ que impulsem junt amb la
Fundación Albéniz amb l’objectiu d’apropar la música
clàssica a tots els públics. [+]
Fundación Balia
Conecta Joven – Conecta Mayores 2018
Talent / Madrid
Fundación Chirivella Soriano
World Press Photo València 2018
Cultura / Estatal
Fundación Cidade da Cultura
Encontro de artistas novos
Talent / Galícia
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
Programa amics corporatius 2018
Cultura / Madrid

Fundación Contemporánea
Pública 18
Talent / Madrid
‘Pública18 10x10 Innovación en Cultura’ és la
plataforma de suport als gestors culturals més
innovadora. A través d’una convocatòria oberta es
seleccionen 20 projectes en funció del seu valor,
innovació, professionalitat i viabilitat. [+]
Fundación Contemporánea
Festival Eñe – Literatura i música, i ‘Proyecciones’ en
PhotoEspaña
Cultura / Madrid
Fundación EMALCSA
Programa ‘Cultura accesible e inclusiva’
Cultura / Galícia

G

Fundación Empresa Universidad de Galicia (FEUGA)
Fons beques
Talent / Galícia
Fundación José Manuel Lara
Edició del llibre ‘El gusto de leer a Cervantes’ d’Aurora
Egido
Cultura / Estatal
Fundación José Manuel Lara
Feria del Libro de Sevilla
Cultura / Sevilla
Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Programa de Membres Corporatius
Cultura / País Basc
Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón
Exposició ‘Trazos de la palabra, viñetas de Revista de
Occidente’
Cultura / Astúries
Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico
Cicle ‘Las piedras cantan’
Talent / Madrid

Fundación Universidad Oviedo
Beques Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Talent / Astúries
Tres estudiants titulats de la Universidad de Oviedo
realitzen una estància en diferents departaments del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
Washington gràcies a les beques BID que atorga la
Fundació Banc Sabadell. [+]
Fundación Universidad San Jorge
Beques d’iniciació a la investigació
Talent / Saragossa
Fundación Valdés Salas
Quota anual. Projectes ‘Beriso’ y ‘Cobertoría 2018’
Talent / Astúries

Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
Premis GAC 2018 – XI Nit del Galerisme (Premi
especial a la trajectòria artística)
Cultura / Catalunya
Grup Instrumental Barcelona 216
Concert joves compositors ESMUC ‘Premi Joan
Guinjoan 2018’
Talent / Catalunya

H
HANGAR – Fundació Privada AAVC Artistes Visuals
Catalunya
IV Beca d’Investigació Artística Fundació Banc
Sabadell - Hangar
Activitats residents 2018 i la publicació del volum 3
del llibre ‘Paratext’
Cultura i Talent / Catalunya
Hay Festival Segovia
Hay Festival Segovia de Literatura y Arte 2018
Cultura / Segòvia

I
Imagine Creative Center
3 beques Imagine Express 2018 (AERTEC), 4 beques
Imagine Silicon Valley 2018 (EDEM, Universitat
Alacant, Universidad Oviedo i WomenCEO)
Talent / Estatal
En total la Fundació Banc Sabadell ha becat a 8 joves
que han participat en diferents programes d’innovació
d’Imagine, entitat que busca idees disruptives per
convertir-se en projectes reals. [+]
Institu d’Humanitats de Catalunya
Programa de cursos 2017-2018
Talent / Catalunya
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Programa de beques de màsters
Talent / Catalunya

J

Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM)
Exposicions temporals
Cultura / Comunitat Valenciana
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha acollit
diferents exposicions amb el suport de la Fundació
Banc Sabadell amb l’objectiu d’apropar la cultura a
tots els públics a través de disciplines com
fotografies, escultura i art. [+]
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Año Murillo - IV Centenario del Nacimiento de
Bartolomé Esteban Murillo
Cultura / Sevilla
Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes
(ICA)
Exposició ‘Floridablanca, la sombra del Rey’
Cultura / Múrcia

J
Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí
Fringe Festival 2018, concert simfònic Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV) i Meetings (Musical
Emerging European Ensembles Together Inspiring New
Gathering & Sharing)
Cultura i Talent / Catalunya
La quinta edició del festival Fringe de Torroella de
Montgrí ha acollit 18 concerts gratuïts a càrrec de
més de seixanta joves músics seleccionats d’alguns
dels millors conservatoris i escoles superiors de
música de tota Europa. [+]

L
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Premios LAB<20
Talent / Astúries
La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Presentació en el Regne Unit de la jove pianista
Varvara
Cultura / Madrid

M
Museo del Prado
Catàleg de la exposició ‘Bartolomé Bermejo’
Cultura / Madrid
Museu Diocesà d’Urgell
Conservació i restauració de peces del Museu
Diocesà d’Urgell
Cultura / Catalunya

O
Orquestra d’Euskadi
Gira de concerts
Cultura / País Basc

La Perla 29
Escenes de filosofia i teatre ‘Les nits de la Maleta a
la Perla 29’
Cultura / Catalunya
L’Avenç
Projecte de creació literària
Cultura / Catalunya

P
Patronat Misteri d’Elx
Concerts Setmana Santa i Nadal
Cultura / Comunitat Valenciana

Q
Quincena Musical de San Sebastián
79 Quincena Musical de San Sebastián
Cultura / País Basc

R
RCR Bunka Fundació Privada
Workshop Internacional d’Arquitectura i Paisatge
Talent / Catalunya
Real Asociación Amigos del Museo Nacional Reina
Sofía
Curs ‘La extraña realidad del arte contemporáneo’
Soci benefactor
Cultura i Talent / Madrid

S
Scitech Diplohub
Summary Booklet July 2018
Talent / Estatal

Surg for All
Formació d’un metge com otorrinolaringòleg
Talent / Comunitat Valenciana

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

Swab Espai d’Art Contemporani DIEZY7
Swab Barcelona – Fira Internacional d’Art
Contemporani
Cultura / Catalunya

T

Tabakalera
Programa 'Aula abierta experimentación en torno al
cine y la tecnología'
Talent / País Basc
La Fundació ha posat en marxa amb Tabakalera de
Sant Sebastià un grup obert d’experimentació entorn
al cinema i la tecnologia amb l’objectiu de reflexionar
de manera crítica sobre l’ús de les tecnologies
aplicades a la imatge i el so en moviment i proposar
un ús creatiu. [+]

Teatre Principal d’Alacant
Programació 2017/2018
Cultura / Comunitat Valenciana
Teatre del Sol
Temporada 2018
Cultura / Catalunya
Teatro La Maestranza
Temporada 2017/2018
Cultura / Sevilla

Talent / Estatal
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid (COAM)
World Press Photo 2018 Madrid
Cultura / Estatal

The Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST)
Desenvolupament institucional de la Fundació BIST
Capital Fundacional
Formem part del Patronat
Talent / Estatal

Teatre Lliure
Kompanyia Lliure i Temporada 2017/2018
Cultura i Talent / Catalunya

The British Spanish Society
Beca anual Fundació Banc Sabadell
Talent / Estatal

Teatre Nacional de Catalunya
Aportació anual temporada 2017/2018
Cultura / Catalunya

U
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 curs 2017/2018
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 Rey Juan Carlos
Programa WomenCEO
Talent / Madrid
Universidad de León
Olimpíades d’Economia
Premi Millor expedient acadèmic grau finances
Fons beques
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 de ADE. Premis
Santa Catalina
Premi Millor expedient acadèmic grau filosofia. Premis
Santa Catalina
Fons beques
Càtedra Leonard Cohen
Càtedra de creixement empresarial - IUDE
Càtedra Ángel González de poesia
Cultura i Talent / Astúries
Universitat Jaume I de Castelló
Aula Fundació Banc Sabadell de promoció del talent
Talent / Comunitat Valenciana

Universitat d’Alacant
Beques Càtedra d’Art Antoni Miró
Festival de teatre clàssic de l’Alcúdia
Talent / Comunitat Valenciana

Utopia126
Utopia Markets de fotografia, il·lustració i poesia
Cultura / Catalunya
UtopiaMarkets uneix talent i creativitat durant tres
caps de setmana a Barcelona per apropar al públic
sectors com la fotografia, la il·lustració i la poesia. A
través de Markets que, a més, organitzen diferents
activitats per profunditzar en cadascú dels sectors. [+]

