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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.

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

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.

— 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
— Premi Disseny ANFACO –
Fundació Banc Sabadell
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 2020
— Activitats destacades
— 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 2020 i s’ha
concretat amb el nostre suport i la nostra col·laboració amb diferents entitats que
impulsen projectes d’aquesta índole.

Els projectes i les col·laboracions a les quals
hem donat suport durant l’any 2020 s’han
caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia,
serietat i proximitat amb les entitats i els
beneficiaris.
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 42 anys a través de
beques i premis.
Els projectes i les col·laboracions a les quals hem donat suport durant l’any 2020
s’han caracteritzat per la seva excel·lència, eﬁcàcia, serietat i proximitat amb les
entitats i els beneﬁciaris.
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.

Destacades

Totes

ACDEFGIJLMOPQRSTU

A
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada
Sabadell, Art Contemporani 2020
Talent / Catalunya
Ajuntament de Girona – BÒLIT (Centre d’Art Contemporani)
Activitats Anuals Bòlit, Centre d'art de Girona
Cultura / Catalunya
Ajuntament de Medina del Campo
33 Setmana del Cinema de Medina del Campo
Cultura / Valladolid
Ajuntament de Pedreguer
XXIV Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer
Cultura / Comunitat Valenciana
AlNorte Arte Contemporáneo
XIX Semana del Arte Contemporáneo
Cultura / Astúries
Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend 2020
Cultura / Madrid
Asociación CELERA
Programa Celera
Talent / Estatal

Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos
(ANFACO)

Associació Cultural L’Eixam
XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (2019-2020)
Cultura / Catalunya

II Premi de Disseny ANFACO – Fundació Banc Sabadell
Talent / Galícia

Associació Dissenyadors Comunitat Valenciana (ADCV)
Activitats Anuals
Cultura / Comunitat Valenciana

La Fundació ha atorgat el II Premi ANFACO de Disseny – Fundació
Banc Sabadell amb l'objectiu de reconèixer i fomentar el talent
creatiu dels joves dissenyadors i donar-los l'oportunitat de mostrar
el seu treball. [+]

Associació Franz Schubert
Schubertíada a Vilabertran
Schubertíada a Valdegovia
Talent / Estatal

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos (ANFACO)
II Premi Disseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell
Talent / Galícia
Asociación Surg For All
Projecte d'especialització de professionals sanitaris
Talent / Comunitat Valenciana

Asociación Talent
Programa Celera
Talent / Estatal

Asociación Española de Fundaciones
Foro Demos 2020
Talent / Estatal

Celera, la acceleradora de talent, és el primer programa que
accelera persones i no projectes. [+]

Asociación Hay Festival de España
Hay Festival Segovia 2020
Cultura / Segòvia

Asociación Taleñt
Sondersland
Talent / Madrid

Asociación Instituto de Estudios Vigueses
Pacewicz Centenario
Cultura / Galícia

Asociación de Autores Independientes Contemporáneos (ASAIC)
Photoalicante - Festival internacional de fotografia
Cultura / Comunitat Valenciana
Associació Aula Extensió Universitària SBD Gent Gran
Difusió de la cultura en l’àmbit universitari a persones de més de
55 anys
Cultura / Catalunya
Associació Concurs Internacional de Música Maria Canals
66º Concurso Internacional de Música Maria Canals 2020
Talent / Catalunya

Associació Isla Elefante Projectes Culturals
Festival Cara•B 2020
Talent / Catalunya
Associació Papers de Versàlia
Edició de la col·lecció Quaderns de Versàlia
Cultura / Catalunya

Associació Sant Andreu Jazz Band
7º Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu i 2º Jazz Education Stage
Talent / Catalunya
Setena edició del Festival de Jazz de Sant Andreu i la segona Edició
de Jazz Education Satge amb Joan Chamorro. [+]
Associació Sant Andreu Jazz Band
7è Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu i 2on Jazz Education
Stage
Talent / Catalunya
Associació de Disseny Industrial (ADI FAD)
Medalles ADI 2020
Talent / Catalunya
Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Òpera a Catalunya
Cultura / Catalunya
Ateneu Barcelonès
Activitats Anuals
Cultura / Catalunya

Associació Coordinadora Per a l’Ancianitat (ACA)
Jocs Florals de la Tardor
Talent / Catalunya

C
CNIO – Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
Segona jornada sobre filosofIa i ciències
Cultura / Madrid
Cafè Central Associació Cultural
XVI Premi de Traducció de Poesia ‘Jordi Domènech’
Talent / Catalunya
Centre Internacional de Música Antiga, Fundació Privada (CIMA)
Acadèmia Beethoven 250
Talent / Catalunya

Centre d'Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona (CIDOB)
Programa Talent Global
Talent / Estatal
El Programa Talent Global, fruit del conveni de col·laboració signat
entre la Fundació Banc Sabadell i el CIDOB, té com a objectiu
promoure una recerca de qualitat per a joves investigadors [+]
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Exposició ‘Gameplay’
Cultura / Catalunya
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona
(CIDOB)
Programa Talent Global Segle XXI
Talent / Estatal

D
DERIVA, Associació Cultural Arcadia
Col·lecció de llibres i debats DERIVA
Cultura / Catalunya

E
Ecosistema 41
Jardines en el aire . Luces de barrio 2020
Talent / Sevilla
Escuela De Empresarios, Fundación De La Comunidad Valenciana
(EDEM)
Programa Beques Talent EDEM
Talent / Comunitat Valenciana

Centro Internacional de Cultura Contemporánea – TABAKALERA
Grupo obert cinema i tecnologia 2020
Talent / País Basc
Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar Pusol
Activitats Anuals
Cultura / Comunitat Valenciana
Consorci Mercat de les Flors
Projecte ‘Cèl·lula’ 2020
Cultura / Catalunya
Consorci de l’Auditori i la Orquestra – L’Auditori Barcelona
Sampler Series
Cultura / Catalunya

F
FORENEX ESPAÑA
Colònies Solidàries a la Cerdanya
Talent / Catalunya
Feria de Madrid - IFEMA
l Opening VIP ARCO 2020
Cultura / Estatal
Fundació ARS
Activitats Anuals
Cultura / Catalunya
Fundació Abadia de Montserrat 2025
Activitats anuals
Cultura / Catalunya
Fundació Amics Revista de Llibres
Publicació Revista de Llibres 2020
Cultura / Madrid
Fundació Arqueològica Clos
Activitats Anuals
Cultura / Catalunya
Fundació Bach Zum Mitsingen
Festival Bachcelona
Cultura / Catalunya

Fundació Banc Sabadell
IV Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria
Talent / Estatal
La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el IV Premi a les Ciències i
Enginyeria, en col·laboració amb el BIST (Institut de Ciència i
Tecnologia de Barcelona) per enfortir el reconeixement de joves
investigadors residents a Espanya en disciplines com les
matemàtiques, la química, la física i l'enginyeria. [+]

Fundació Banc Sabadell
XV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
Talent / Estatal
La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el XV Premi a la Investigació
Biomèdica, un dels guardons més importants que es concedeixen a
Espanya al sector de la biomedicina. [+]

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

Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurs Mirna Lacambra - XXIV Curs de Profesionalització de
l’Escola d’Òpera de Sabadell, dedicat a l’òpera La fluata mágica de
W. A. Mozart
Talent / Catalunya

Fundación Albéniz
Beca de col·laboració entre Fundació Banc Sabadell i la Escuela
Superior de Música Reina Sofía curs 2020/2021
Programa de emprendimiento, liderazgo e innovación
Talent / Madrid

Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Colecció MACBA.
Cultura / Catalunya

Fundación Amigos del Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía
Les seqüeles del Romanticisme en l’Art Contemporani
Activitats Anuals
Cultura i Talent / Madrid

Fundació Òpera Catalunya (FOC)
Dotació anual
Cultura / Catalunya
Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana
Cicle Concierts simfònicos al Palau i Activitats Anuals
Cultura / Catalunya
Fundació Orquesta Sinfónica del Vallés (OSV)
Cicle "Gradus ad Parnassum" i projecte "Jove Orquestra Simfònica
del Valles"
Cicle "Gira de Setmana Santa" 2020
Acadèmia OSV 2020
Cicle "Simfònics al Palau i Simfònics a Sabadell" temporada 20192020
Cultura / Catalunya

Fundació Parc Taulí
SeroPrevCOVID-19: Estudi poblacional de la resposta a la COVID 19
Talent / Catalunya
La Fundació Banc Sabadell finança el primer estudi de
seroprevalència sobre la covid-19 realitzat per l'Hospital Parc Taulí
de Sabadell. [+]
Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears (COMIB)
Beques Fundació Banc Sabadell de Rotació Externa per a metges
residents
Talent / Illes Balears

Fundació ESADE
Programa de Beques i Ajudes de la Fundació ESADE 2020-2021
Talent / Catalunya
Fundació Foto Colectania
Programes de Foto Colectania 2020
Cultura / Catalunya
Fundació General de la Universitat de València
Serenates 2020
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundació Gran Teatre del Liceu
Temporada Artística 2020-2021
Cultura / Catalunya

‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que té com objectiu
generar i promoure espais d’interacció entre el sector educatiu i
cultural. [+]
Fundació La Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació. Activitats Anuals de la Fundació.
Talent / Catalunya

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado
De Asturias
Emoción del espacio
Cultura / Astúries

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Encontro de Artistas Novos (Encuentro de Artistas Nuevos)
Talent / Galícia
La Cidade da Cultura de Galícia es converteix per desè any
consecutiu en un espai de trobada per a nous artistes. [+]

Fundació Photographic Social Vision-Barcelona
World Press Photo 2020
Cultura / Catalunya

Fundación Contemporánea
Pública 20. Encuentros Profesionales de Cultura
Proyecciones en la noche. PhotoEspaña
Festival Eñe 2020
Talent / Madrid

Fundació Privada Banc Sabadell
XV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
XIX Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica
IV Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria
Ajudes a la Investigació
Talent / Estatal
Fundació Privada Pasqual Maragall
Activitats Anuals
Talent / Catalunya

Fundació Ship2B
B-Value
Talent / Estatal
40 entitats socials d'arreu de l'estat han participat en la quarta
edició del programa B-Value que impulsem conjuntament amb la
Fundació Ship2B amb l'objectiu d'ajudar les entitats a seguir nous
models de professionalització i sostenibilitat. [+]
Fundació Ship2B
B-Value, Programa d’innovació social per a associacions i fundacions
Ajudes a associacions i Fundacions innovadores
Talent / Estatal
Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Catalunya
Programació teatral any 2020
Cultura i Talent / Catalunya

Fundació La Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació
Talent / Catalunya

Fundación Balia
Conecta Joven – Conecta Mayores 2020/2021
Talent / Madrid

Fundación Colección Museo Thyssen-Bornemisza
Activitats Anuals
Cultura / Madrid

Fundació Privada Associació D'artistes Visuals De Catalunya
(Hangar)
Activitats dels artistes residents d’Hangar 2020
Sisena Beca d’Investigació Artística Fundació Banc Sabadell –
Hangar
Talent / Catalunya

Fundació Club Natació Sabadell
Beques Fundació Club Natació Sabadell
Talent / Catalunya

La Fundación de Amigos del Teatro Real organitza un cicle de quatre
concerts de cambra amb la col·laboració de la Fundació Banc de
Sabadell i la participació de l'Escuela de Música Reina Sofia. [+]

Fundació Per A L'Escola Superior De Musica Catalunya (ESMUC)
18º Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
Talent / Catalunya

Fundació Barcelona Education Science and Technology (BEST)
Fons de beques del Bachelor’s degree in Industrial Technologies and
Economic Analysis - 2020/2021
Talent / Catalunya

Fundació Catalunya Cultura
Aportació anual -quota patronal
Cultura / Catalunya

Cicle Joves Talents Fundació Banc Sabadell
Talent / Madrid

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Encontro de Artistas Novos (Encuentro de Artistas Nuevos) - Beques
Talento / Galícia

Fundació Privada Amics del MNAC
Activitats Anuals
Cultura / Catalunya

Fundació Catalana de Síndrome de Down
XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down
Talent / Catalunya

Fundación Amigos del Teatro Real

Fundació Pau Casals
Beca Pau Casals per a joves violoncelistes
Talent / Estatal

La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el XIX Premi Fundació Banc
Sabadell a la Investigació Econòmica. [+]

Fundació Bosch i Cardellach
Aportació Anual
Cultura / Catalunya

Fundación Amigos del Teatro Real
Cicle Joves Talents Fundació Banco Sabadell
Talent / Madrid

Fundación Albéniz
Programa de emprendimiento, liderazgo e innovación
Talent / Madrid
22 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofía han participat en
la quarta edició del ‘Programa de Emprendimiento, Liderazgo e
Innovación’ i s'ha atorgat una Beca de Col·laboració entre la
Fundació Banc Sabadell i l'Escola Superior de Música Reina Sofia
per al curs 2020/2021 [+]

Fundación Éxit
Programa "eDuoExit" d’innovació educativa per a joves en situació
de vulnerabilitat.
Reto Futuro 2020
Talent / Estatal
Fundación Foro De Encuentros - Foro De Foros
Activitats Anuals
Talent / Madrid
Fundación General de la Universidad de Alicante
Alicante Guitarra Clásica. VIII Máster en Interpretació de Guitarra
Clàssica, Universitat d'Alacant, edició 2020.
Talent / Comunitat Valenciana
Fundación Investigación Biosan Asturias FINBA
Beca predoctoral d'investigació en Biomèdica
Talent / Astúries
Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón
Elaboració i difusió de la Revista de Occidente.
Cultura / Madrid
Fundación Libertas 7
Activitats culturals museo Liber
Cultura / Comunitat Valenciana
Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Activitats Anuals
Cultura / País Basc
Fundación Obra Social De Castilla Y León (FUNDOS)
Archivo Condes de Luna
Cultura / Lleó
Fundación Parc Taulí
Programa d’intensificació d’investigadors d’excel·lència del I3PT "Intensifica’t al Taulí"
SeroPrevCOVID-19: Estudi poblacional de la resposta al COVID 19
Talent / Catalunya
Fundación Princesa de Asturias
Exposició fotogràfica "Más allá de la vocación. Retratos de una
pandemia"
Cultura / Astúries
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Ciclo ‘Las piedras cantan’ 2020
Talento / Madrid

Fundación The Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST)
Projecte de suport institucional al BIST
Talent / Estatal
Fundación Universidad Empresa Valencia ADEIT
Càtedra de cultura empresarial
Talent / Comunitat Valenciana
Fundación Universidad Francisco De Vitoria
Premis Sabadell Talento- FCJE UFV
Talent / Madrid
Fundación Universidad San Jorge
Beques d’iniciació de la investigació
Talent / Saragossa
Fundación Universidad de Oviedo
Beques BID i OEA
Talent / Astúries

Fundación Valdés Salas
Quota anual. Projectes ‘Beriso’ i ‘Cobertoría 2020’
Talent / Astúries
Fundación Xesús Bal y Gay
Festival de Música Bal y Gay
Cultura / Galícia

Fundación de la Comunidad Valenciana
Auditorio de la Diputación de Alicante
(ADDA)
Beques joves músics ADDA Simfònica
Talent / Comunitat Valenciana

Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación
de Alicante (ADDA)
Beques joves músicss ADDA Simfònica
Talent / Comunitat Valenciana
Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ
V Jornades de recreació històrica Lucentum i exposició Artes del
metal en Al-Andalus
Talent / Comunitat Valenciana
FundaciónJoan Miró
Col·laborador principal d’Espai 13
Intervencions a la Col·lecció Joan Miró: Constel.lació Antoni Llena
Programa per famílies 2019-2020
Cultura / Catalunya

Programa de becas de la Academia ADDA Sinfónica de Alicante abre
un amplio abanico de posibilidades para jóvenes músicos en
proceso de formación profesional, ofreciéndoles vivir una
experiencia educativo-musical única y decisiva en sus carreras. [+]

Fundación Universitaria Las Palmas
Foment de Gestió de la Innovació i Competències Digitals
Talent / Canàries

G
Germandat de la Mare de Déu de la Mercè
Col·laboració amb la restauració de l’òrgan de la basílica
Talent / Catalunya

Grup De Teatre Independent Teatre Del Sol
Temporada teatre 2020
Cultura / Catalunya

Gremi de Galeríes d’Art de Catalunya
Premis GAC 2020 – XIII Nit del Galerisme
Cultura / Catalunya

I
Imagine Creativity Center
Beca Imagine Express 2020 (Universidad de León)
Reto Futuro 2020
Talent / Estatal

Imagine Creativity Center / Fundació Exit
Reto Futuro
Talent / Estatal
Reto Futuro és un programa d'emprenedoria social adreçat a joves
vulnerables perquè, a través de continguts educatius, eines
tecnològiques accessibles i acompanyament de mentors, puguin
viure una formació i transformació que els prepari per a un futur que
ells mateixos puguin crear. Una iniciativa que co-creem enmig de la
pandèmia juntament amb Fundación Exit i Imagine Creativity Center.
[+]

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Programa de becas de màsters
Talent / Catalunya
Institut Català De Les Empreses Culturals - Filmoteca De
Catalunya
Films Singulars de la Filmoteca de Catalunya
Cultura / Catalunya
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
Exposició ‘Orientalismes’
Cultura / Comunitat Valenciana

J
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
40º aniversari del Festival de Torroella de Montgrí
EEEmering+
7º FRINGE Torroella i l’Estartit · talent musical joven i creació
Cultura i Talent / Estatal i Catalunya

L
La Casa Encendida

La Selva. Ecosistema Creatiu

Generación 2020
Cultura / Madrid

Horagai. Una immersió al cinema
Talent / Catalunya

L’Arc Taller de Música Fundació Privada
Programa de formació de joves situació vulnerable com a educadors
artístics.
Talent / Catalunya

La Casa Encendida presenta l'exposició dels projectes guanyadors
de Generación 2020, convocatòria de la Fundación Montemadrid.
Està pensat per a artistes menors de trenta-cinc anys. [+]

La Selva, Ecosistema Creatiu és un lloc d'execució cinematogràfica
que vol facilitar i promoure els processos de creació, producció i
postproducció de pel·lícules d'autor. [+]

L’Avenç
Sèrie de relats de la revista l'Avenç
Cultura / Catalunya

La Casa Encendida
Generación 2021
Cultura / Madrid

La Selva. Ecosistema Creatiu
Horagai. Una inmersió al cinema
Talent / Catalunya

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Gabriele Baldocci: íntimo Beethoven
Cultura / Madrid

Lieder Càmera
Lieder Camara 30 anys
Cultura / Catalunya

M
Matadero Madrid
Escuela Dentro Cine
Talent / Madrid
La Escuela Dentro Cine de Cineteca Madrid és un projecte
d'educació artística experimental a través del cinema. [+]

Matadero Madrid
Escuela Dentro Cine
Talent / Madrid
Museo Nacional del Prado
Activitats 2020
Cultura / Madrid

O
Orquesta d'Euskadi
Concert temporada d'abonament OSE 2020-21
Cultura / Madrid

P
Patronat Misterio d’Elx
Concerts Misteri d'Elx
Cultura / Comunitat Valenciana

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

R
RCR Bunka Fundación Privada
RCR Summer Workshop i RCR Programa Obert 2020
Talent / Catalunya
Raíña Lupa Productions
Arts Libris Festival Internacional del Llibre d’Artista i el Fotolibro
Cultura / Estatal

S
SONAR+D
"ConectArte" 2020
Talent / Estatal

Scitech Diplohub
Activitats Anuals
Talent / Estatal

La tercera edició de connectArte, aquest any en format virtual i dins
de la programació de Sónar+D al CCCB. [+]
SONAR+D
Programa "ConectArte" 2020
Talent / Estatal

T
Teatre Nacional de Catalunya
Temporada 2020/2021
Cultura / Catalunya

Teatro La Maestranza
Col·laboració Temporada 2020/2021
Cultura / Sevilla

Teatre Principal d’Alacant
Programació 2020/2021
Cultura / Comunitat Valenciana

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

U
Universidad de León
Millor expedient acadèmic Grau Finances
Talent / Lleó
Universidad de Murcia
‘Toolbox’ - Programa de activación para el empleo
Talent / Múrcia

Universidad de Oviedo
Premi Final de Grau
Cátedra de crecimiento empresarial – IUDE
Cátedra Leonard Cohen
Cátedra Ángel González de poesía
Premi individual Viaje a Boston per a la participació al programa
experiencial de RICHI Enterpreneurs
Cultura i Talent / Astúries
Universitat Jaume I de Castelló
Aula Fundació Banc Sabadell de promoció del talent
Talent / Comunitat Valenciana

Acceleradora de persones
Celera, la acceleradora de talent, és el primer programa que
accelera persones i no projectes.
Reben formació pensada per a ells, xerrades, tallers, cursos, activitats
orientades al desenvolupament de les seves habilitats.
Perﬁls de joves que sobresurten en sectors tan diversos com la física, les
matemàtiques, l'enginyeria, la psicologia, l'economia, la comunicació, la
medicina o l'emprenedoria.

“"Celera és una
comunitat amb talent i
un programa de tres
anys on desenvoluparem
habilitats
socioemocionals" ”
Manuel Esbrí, un dels 10 joves seleccionats
en la sisena generació de Celera.

Cicle Joves Talents
La Fundación de Amigos del Teatro Real organitza un cicle de
quatre concerts de cambra amb la col·laboració de la Fundació
Banc de Sabadell i la participació de l'Escuela de Música
Reina Sofia.
El cicle ha estat protagonitzat per joves músics de l'Escuela Superior de
Música Reina Sofía i pretén ser una plataforma de llançament per a joves
intèrprets oferint-los una oportunitat professional al Teatro Real.
Aquest projecte pretén oferir l'oportunitat als joves aﬁcionats de compartir i
gaudir de la música de cambra interpretada pels alumnes de l'Escuela
Superior de Música Reina Sofía.

conectArte, jornada cultural
La tercera edició de connectArte, aquest any en format virtual
i dins de la programació de Sónar+D al CCCB.
L'objectiu d'aquesta jornada és oferir un espai d'oportunitats i possibles
aliances i intercanvis entre diferents entitats amb les quals col·laborem des de
la Fundació Banc Sabadell en projectes culturals i programes de talent (arts
visuals, música, poesia, pintura, innovació, teatre, literatura...).
Una jornada en la qual van participar 43 entitats culturals d'arreu d'Espanya
amb la qual vam col·laborar per reﬂexionar sobre el futur de la cultura.

“Per a mi, la jornada de
conectARTE ha estat
font d'inspiració, un
estímul per somiar, per
idear noves formes de
gestió en la cultura”
Maria Pereira, directora de Cidade da
Cultura de Galícia.

Estudi de Seroprevalència sobre Covid19
La Fundació Banc Sabadell finança el primer estudi de
seroprevalència sobre la covid-19 realitzat per l'Hospital Parc
Taulí de Sabadell.
Es tracta d'un estudi pioner sobre la resposta immunitària en els treballadors
sanitaris de l'hospital i en un gran grup de pacients, així com en la població de
referència a la ciutat de Sabadell i la seva comarca.
L'objectiu és determinar quina part de la població ha desenvolupat immunitat
davant la Covid-19 i avaluar el grau de resposta als anticossos per guiar sobre
la protecció futura contra la infecció.

Generación 2020. La Casa Encendida
La Casa Encendida presenta l'exposició dels projectes
guanyadors de Generación 2020, convocatòria de la Fundación
Montemadrid. Està pensat per a artistes menors de trenta-cinc
anys.
Aquest any el jurat ha estat format per Lisette Lagnado, comissària de la 11
Biennal d'Art Contemporani de Berlín; Fernando Pérez, director d'Azkuna
Zentroa Alhóndiga Bilbao, i Marta Rincón, directora de programació d'Acció
Cultural Espanyola (AC/E).
Els vuit artistes i propostes escollits són: Elisa Celda amb O arrais do mar;
Miguel Marina amb Celada; Gala Knörr amb Good Bad Not Evil; Claudia
Rebeca Lorenzo amb Txukela; Oier Iruretagoiena amb Paisaje Sin Mundo
(mural); Nora Silva amb No Fall Games; Cristina Mejías amb La Máquina de
Macedonio i Javier Arbizu amb Knee-deep

Crear. Filmar. Despertar.
La Escuela Dentro Cine de Cineteca Madrid és un projecte
d'educació artística experimental a través del cinema.
S'adreça a joves socialment desfavorits de 16 a 23 anys, sense ocupació ni
formació, amb el doble objectiu de formar-los en la pràctica i el llenguatge
cinematogràﬁc, i dotar-los d'eines de diàleg, autoan exploració, expressió,
apoderament i coneixement.
25 alumnes han participat en el projecte amb l'acompanyament de professors
afavorint l'expressió artística com a vàlvula d'escapament, sempre en contacte
amb l'equip del programa ASPA. Han creat el llargmetratge "Amor Sin
Ciudad".

II Premi de Disseny ANFACO – Fundació Banc
Sabadell
La Fundació ha atorgat el II Premi ANFACO de Disseny –
Fundació Banc Sabadell amb l'objectiu de reconèixer i
fomentar el talent creatiu dels joves dissenyadors i donar-los
l'oportunitat de mostrar el seu treball.
Aquest disseny servirà per encobrir la llauna de les conserves utilitzades en la
campanya de promoció de conserves de peix i marisc, anomenada "Cata la
Lata", durant el proper any. A més del guanyador, s'han seleccionat 9 ﬁnalistes
que, juntament amb la proposta guardonada, han editat un catàleg digital.
Victoria Ochoa ha estat guardonada per la seva proposta d'envasat
"CONTINUI-T", per la seva originalitat en el tractament gràﬁc i la versatilitat
de la seva aplicació.

“"Rebre aquest premi
m'omple de felicitat, mai
esperava tenir
l'oportunitat de viure
aquesta experiència tan
aviat en la meva carrera.
Ser seleccionat d'aquesta
bona gent és sens dubte
un senyal que he triat el
camí correcte i he de
seguir treballant i

formant. Per això
agraeixo oportunitats
com aquesta on es
reconeix i es dóna una
plataforma per mostrar
el seu talent per al
futur"”
Victoria Ochoa, II Premi de Disseny ANFACO
– Fundació Banc Sabadell.

Impulsem la innovació social
40 entitats socials d'arreu de l'estat han participat en la
quarta edició del programa B-Value que impulsem
conjuntament amb la Fundació Ship2B amb l'objectiu d'ajudar
les entitats a seguir nous models de professionalització i
sostenibilitat.
Durant 9 mesos, les entitats han rebut formació i acompanyament de
diferents professionals que els han ajudat a reenalitzar els seus projectes i
professionalitzar la seva proposta de valor.
40 entitats socials, 11 ﬁnalistes, 59 mentors de diferents sectors, 18 formadors.
En aquesta edició s'han premiat 5 entitats: Fundación Asindown, Asociación
Quatorze, AsoPMR, Fundación Prenauta i Yoga Sin Fronteras.

“B-Value no és només un
programa on et fan
treballar dur, sinó un lloc
on somiar, on donar-ho
tot i, com més vegades
millor, aquesta és l'única
manera que és capaç
d'evolucionar”
Meritxell Martorell, fundadora de Yoga Sin
Fronteras.

Horagai. Una immersió al cinema
La Selva, Ecosistema Creatiu és un lloc d'execució
cinematogràfica que vol facilitar i promoure els processos de
creació, producció i postproducció de pel·lícules d'autor.
Aquest setembre s'ha posat en marxa la primera edició d'HORAGAI, un espai
de creació que ofereix tallers i la realització de peces audiovisuals a partir de 4
elements: espai, caràcter, acció i objecte.
Aquest programa està dirigit a 20 joves en risc d'exclusió social d'entre 16 i 18
anys.

Joves construint el futur
Reto Futuro és un programa d'emprenedoria social adreçat a
joves vulnerables perquè, a través de continguts educatius,
eines tecnològiques accessibles i acompanyament de
mentors, puguin viure una formació i transformació que els
prepari per a un futur que ells mateixos puguin crear. Una
iniciativa que co-creem enmig de la pandèmia juntament amb
Fundación Exit i Imagine Creativity Center.
Els tres equips guanyadors: tres joves de l'Asociación Down Madrid amb el
projecte: Zoomba; l'equip ‘Cruzar para mejorar’ de Transpirenaica i l'equip
Next Station amb HagarApp de la Fundación Resilis.

“El programa Future
Challenge m'ha donat
una nova manera
d'identiﬁcar problemes i
trobar solucions. I em va
encantar la gent
meravellosa en el meu
grup i el que he conegut.
Els somnis poden fer-se
realitat”
Mohammed de Fundación Resilis, un dels
tres equips guanyadors del Reto Futuro

Millorar la educació a través de la cultura
‘A Tempo – Arts i Formació’ és un projecte que té com objectiu
generar i promoure espais d’interacció entre el sector educatiu
i cultural.
Trenca amb la idea que l'educació i la cultura són àrees separades. Per
aconseguir-ho, aquest projecte promou l'intercanvi entre alumnes, professors
i professionals de les arts escèniques per crear espais on els alumnes puguin
gaudir de noves experiències culturals i viure el teatre en primera persona.
Els projectes formatius d’A Tempo' també estan dirigits a professionals de
l'educació que ofereixen diferents cursos i seminaris amb l'objectiu de
promoure l'educació artística en centres de formació.
"Arts per educar en la incertesa", per reﬂexionar sobre els aprenentatges que
l'experiència del conﬁnament s'ha convertit en prioritats per a qualsevol
projecte educatiu transformador.

IV Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i
l’Enginyeria
La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el IV Premi a les
Ciències i Enginyeria, en col·laboració amb el BIST (Institut de
Ciència i Tecnologia de Barcelona) per enfortir el
reconeixement de joves investigadors residents a Espanya en
disciplines com les matemàtiques, la química, la física i
l'enginyeria.
Premi a la trajectòria per fomentar, descubrir i acompanyar el talent.
La Dra. Nanda Rea ha estat guardonada per la seva contribució en el camp de
l'astrofísica. La seva recerca se centra en l'estudi d'una classe d'estrelles de
neutrons amb camps magnètics extremadament intensos: magnetars, un
tipus particular de púlsars.

“"És molt important que
aquest tipus de premis
per al treball de recerca
de joves cientíﬁcs siguin
coneguts, i en el meu cas,
per fer visible el paper de
la dona en la ciència per
començar a normalitzarlo entre els més joves"”
Dra. Nanda Rea, IV Premi Fundació Banc
Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria.

Programa Talent Global: joves investigadors
El Programa Talent Global, fruit del conveni de col·laboració
signat entre la Fundació Banc Sabadell i el CIDOB, té com a
objectiu promoure una recerca de qualitat per a joves
investigadors
Els premis 'Global Challenges Talent' i 'Europe 21st Century Talent'
reconeixen la recerca de qualitat dels investigadors que premien el treball d'alt
nivell acadèmic que té un enfocament analític original i inclou la recerca
aplicada.
'Junior Visiting Fellowship': estada investigadora amb l'objectiu de promoure
la formació de joves talents que donaran l'oportunitat a un jove investigador
de ﬁns a 30 anys d'incorporar-se a l'equip de recerca del CIDOB durant un
període de sis mesos a través d'una estada de recerca remunerada.

“El Programa Talent
Global és una mostra del
compromís de promoure
la recerca en relacions
internacionals i la
política europea, amb
especial impacte en els
joves investigadors, que
el CIDOB impulsa des
de la seva fundació fa
més de 40 anys”
Pol Morillas, director de CIDOB.

Música clàssica interpretada per joves talents
22 alumnes de la Escuela de Música Reina Sofía han
participat en la quarta edició del ‘Programa de
Emprendimiento, Liderazgo e Innovación’ i s'ha atorgat una
Beca de Col·laboració entre la Fundació Banc Sabadell i
l'Escola Superior de Música Reina Sofia per al curs
2020/2021
Neix el Programa de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación amb l'objectiu
de dotar els joves estudiants de les habilitats transversals necessàries per
afrontar el seu futur com a professionals i donar a conèixer el paper que
juguen com a artistes en la societat que els envolta.
Prestació d'una beca completa de matrícula i residència per a un estudiant de
l'Escuela Superior de Música Reina Sofía, a Madrid durant el curs
2020/2021.

“"L'any passat vaig
participar en el
Programa
d'Emprenedoria de
l'Escola i la veritat és que
va ser una experiència
molt gratiﬁcant i
enriquidora perquè em
va permetre fer un
projecte infantil basat en
l'Òpera Carme:
Connectant mons"”

Karla Martínez, alumna de l'Escuela Superior
de Música Reina Sofía.

Música clàssica i talent joven
Programa de becas de la Academia ADDA Sinfónica de
Alicante abre un amplio abanico de posibilidades para jóvenes
músicos en proceso de formación profesional, ofreciéndoles
vivir una experiencia educativo-musical única y decisiva en sus
carreras.
És una activitat formativa vinculada a l'activitat de l'Orquestra. La
participació dels músics es regeix pel concepte d'aprenentatge seguint les
instruccions dels professors de l'orquestra, els seus directors convidats i el seu
director titular.
Sota la direcció de Josep Vicent, es tracta d'un projecte adreçat a joves músics
amb talent d'entre 16 i 30 anys i s'han ofert 100 beques per a 100 músics.

“"Aconseguir la Beca
Fundació Banc Sabadell
per participar com a
acadèmia amb ADDA
Symphony ha estat per a
mi una gran experiència
personal i artística com a
músic professional”
Violeta, beca d'estudiants de la Fundació.

Sant Andreu Jazz Band
Setena edició del Festival de Jazz de Sant Andreu i la segona
Edició de Jazz Education Satge amb Joan Chamorro.
- Jazzing, Festival i Campus (per a joves i professors) aposta pel talent local i
combina actuacions i classes en directe i streaming.
Els artistes (professors) convidats d’aquesta edició: Perico Sambeat, Carlos
Martín, Andrea Motis, Èlia Bastida, Joan Marc Sauqué, Carla Motis, Manel
Fortià i Don Sickler (en streaming descde Nueva York).

XIX Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica
La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el XIX Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica.
Premia i reconeix el treball dels investigadors en els àmbits del coneixement
econòmic, empresarial, jurídic i social.
El Dr. Eduardo Morales ha estat premiat pel seu treball de recerca sobre les
decisions estratègiques de les empreses i com contribueixen al seu rendiment
exportador i a la seva capacitat innovadora.

““Aquest tipus de premis
tenen un paper clau en
donar visibilitat a la
recerca que fem.
Aspirem sempre, com a
investigadors socials, a
poder inspirar-nos en la
societat i poder ajudar a
resoldre els problemes
socials als quals ens
enfrontem. I aquest
tipus de reconeixements
juguen un paper clau en
la connexió amb aquests
problemes socials". ”
Dr. Eduardo Morales, XIX Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Econòmica.

Trobada de Joves Artistes
La Cidade da Cultura de Galícia es converteix per desè any
consecutiu en un espai de trobada per a nous artistes.
40 creadors emergents van ser seleccionats per presentar el seu projecte amb
la Ruta Xacobea com a eix en una estada de quatre dies a la Gaiás on van
donar a conèixer i debatre les seves obres al voltant de l'art contemporani
durant quatre dies de convivència i intercanvi de coneixements i idees amb
altres agents culturals.
Dirigida per Rafael Doctor, ofereix l'oportunitat de debatre amb artistes
consolidats com Oliver Laxe, Paula Rubio Infante, Chelo Matesanz i Carlos
Aires per compartir les seves experiències i reﬂexions al voltant de l'art.
El X Encontro de Artistas Novos - #EAN10, coordinat per Rafael Doctor, es
va celebrar del 23 al 27 d'agost de 2020.

XV Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Biomèdica
La Fundació Banc Sabadell ha atorgat el XV Premi a la
Investigació Biomèdica, un dels guardons més importants que
es concedeixen a Espanya al sector de la biomedicina.
Premi a la trajectòria d'un cientíﬁc menor de 42 anys, que ha desenvolupat la
seva carrera professional a Espanya i que té una important projecció de futur.
La Dra. Guillermina López-Bendito ha estat guardonada per la seva
innovadora contribució en el camp de la neurobiologia del desenvolupament
fent contribucions pioneres per comprendre la formació i plasticitat de les
connexions nervioses durant el desenvolupament cerebral, en condicions
normals i en models de privació sensorial.

“Aquests premis són
fonamentals perquè fan
visible, distingeixen el
treball dels cientíﬁcs, que
fan una feina que jo
anomeno formigues, un
treball lent però per a
tothom. Invertir en
ciència és invertir en el
futur de la societat.
Perquè la ciència té el
gran objectiu ﬁnal de
millorar la nostra

qualitat de vida, de
millorar el nostre
benestar augmentant els
nostres coneixements
per al desenvolupament
d'eines futures que
millorin la nostra
qualitat de vida”
Dra. Guillermina López-Bendito, XV Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Biomèdica

