Memòria d’Activitats 2012

Presentació
La Fundació Banc Sabadell es va
constituir com a fundació privada
el 1994, en virtut de l’acord
del Consell d’Administració de
Banc Sabadell, amb el propòsit
d’estimular i difondre el saber i la
cultura.

Missió
La Fundació Banc Sabadell té com a
objectiu donar resposta a la voluntat
del grup Banc Sabadell de fomentar
i difondre la cultura i el talent en les
societats i els territoris on porta
a terme les seves activitats
empresarials.
D’acord amb el principi de bon
servei, les accions de la Fundació
Banc Sabadell es coordinen
amb l’estratègia de negoci i es
fonamenten en els valors i la
identitat de Banc Sabadell.
Són actes que transmeten la nostra
cultura i permeten compartir la
nostra visió amb la societat, en
una manera de relació diferent que
considera alhora les dimensions
comercial i humana.

Valors
D’aquesta voluntat de servei
sorgeixen els valors per mitjà dels
quals es regeix la Fundació Banc
Sabadell, que són a més a més els
que requerim a les entitats amb les
quals col·laborem.
Excel·lencia
La Fundació Banc Sabadell promou
l’excel·lència, donada per la suma
de talent i esforç, en les activitats
que desenvolupa i a les quals dóna
suport.
Innovació
Fomentem la innovació com a valor
imprescindible en qualsevol projecte
d’interès. Entenem per innovació
la capacitat de llegir el present per
avançar-se al futur. La voluntat
d’innovació és una actitud exigible
tant en el món de les tècniques i les
ciències com en el de les arts i
l’empresa.

“Promovem
l’excel·lència com
a suma de talent i
esforç”

“Fomentem la
innovació com a
capacitat de llegir el
present per avançarse al futur”

Proximitat
Estem compromesos amb les
necessitats de les persones i
amb el territori. En un context de
reptes globals, la Fundació Banc
Sabadell fomenta la proximitat com
a manera adequada de respondre
als nostres requeriments i als de
Banc Sabadell.
La implantació creixent de Banc
Sabadell en el territori espanyol ens
permet tractar els projectes de prop,
entenent l’especificitat de cada
societat i tenint en compte sobretot
les zones de més implantació i
interès estratègic del banc.
Ètica
La Fundació Banc Sabadell treballa
amb rigor en l’administració dels
recursos i així ho exigeix a les
entitats amb les quals col·labora.

“Estem compromesos
amb les necessitats
de les persones i el
territori”

“Treballem amb rigor
en l’administració
de recursos “

Criteris d’actuació
Els projectes amb què col·laborem
representen d’una manera o
altra els valors esmentats i són
seleccionats a partir d’uns criteris
públics i explícits.
Els criteris responen, entre altres
coses, als principis següents:
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Adecuació del projecte a la 		
missió i els àmbits
de la Fundació
Interès objectiu de la proposta
Prestigi de la institució
organitzadora
Amplitut de la proposta en
nombre de beneficiaris
o grau d’impacte
Valor en imatge per Banc
Sabadell
Interès comercial

Àmbits d’actuació
En l’esforç per complir la seva
missió d’acord amb els valors i
els criteris esmentats, la Fundació
Banc Sabadell té tres àmbits
d’actuació que li permeten complir
els seus objectius i projectar la seva
estratègia a mitjà termini.
CULTURA
L’actuació de la fundació en
aquest àmbit té com a objectiu el
foment i la difusió de les arts i el
coneixement científic i tècnic,
social i humanístic. Entenem
la cultura com el conjunt de les
relacions entre les persones i
pensem que és un factor clau del
desenvolupament i el progrés de
les societats contemporànies. Les
col•laboracions de la fundació
en aquest àmbit pretenen posar
a disposició del públic el millor de
les produccions en l’àmbit de les
arts escèniques i visuals, fomentar
l’educació i facilitar l’accés de
les persones al coneixement.
Són patrocinis d’activitats
culturals de tota mena: seminaris,
exposicions..., en les diferents
localitzacions de la nostra influència
territorial. També mitjançant
operacions per a la conservació del
patrimoni, fonament essencial del
nostre futur com a persones.

Dins d’aquest camp distingim entre
La innovació, el foment de les arts i
el pensament contemporanis i el
que podem anomenar tradició,
és a dir, el patrocini de la cultura
clàssica i la conservació del llegat
cultural i el suport a la cultura
popular. En aquest sentit, la
fundació té l’encàrrec de mantenir
actiu l’Arxiu Històric de Banc
Sabadell, actualment en fase de
creixement i consolidació.

TALENT
A més de difondre les arts i el
coneixement, la Fundació Banc
Sabadell també vol descobrir,
reconèixer i acompanyar les
persones amb talent. Així, la
fundació dóna suport a la innovació
i l’excel·lència en la ciència, les arts
o l’empresa, en totes les seves
etapes.

“La Fundació
Banc Sabadell vol
descobrir, reconèixer i
acompanyar les
persones amb talent”

Amb la nostra activitat estem creant
una xarxa de persones que treballen
en tots aquests àmbits i que
garanteixen la millora general de la
societat gràcies al seu talent.
Emergents: Entren aquí les
accions en les quals l’objectiu
principal és identificar i promocionar
el talent jove o en potència, els
projectes innovadors d’artistes,
joves científics i emprenedors.
La Fundació col·labora aquí, per
exemple, amb premis a la creació
de l’empresa o amb beques
a l’excel·lència atorgades per
institucions de tot tipus.
Reconeguts: En aquest cas, la
Fundació Banc Sabadell es fixa
en les carreres ja consolidades i
col·labora a reconèixer i acompanyar
el talent que ja ha madurat i
donat fruit. El tipus d’acció més
habitual són els premis a projectes
o persones que desenvolupin o
hagin desenvolupat una activitat
destacable.

“Xarxa de persones
emergents i
reconegudes que
garanteixen la millora
de la societat”

SOCIAL
La Fundació Banc Sabadell entén
l’acció social i la solidaritat com
una manera d’ajudar per al progrés
de la societat. Les actuacions en
aquest àmbit s’han fet col·laborant
amb institucions que treballen
en l’atenció de les persones i del
progrés social en general.
La Fundació està atenta a les noves
necessitats socials sorgides d’un
període econòmic extraordinari que
exigeix nous esforços, no tan sols a
entitats fundacionals, sinó també a
les mateixes entitats financeres.
En aquest context, analitza i aborda
totes les necessitats que des del
banc es plantegen en l’àmbit de
Responsabilitat Social Corporativa.

“Entenem l’acció social
com una manera
d’ajudar per
al progrés de
la societat”

Activitats
Cultura
Obertura d’Arte Madrid
Cada any, el mes de setembre,
l’Associació de Galeries d’Art de la
capital inaugura la temporada d’art i
omple la ciutat d’activitats.
Patrocini de la Temporada 20122013. XXV Cicle d’Òpera a Catalunya
organitzat per l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell
Aquesta entitat realitza produccions i
representacions a tot Catalunya i Andorra, gràcies als socis, al mecenatge
de la Fundació Banc Sabadell i al suport de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Sabadell i el Ministeri
d’Educació i Cultura. www.aaos.info
Nit del Galerisme - Premis GAC 2013
L’Associació de Galeries de Catalunya
atorga aquests premis, que reconeixen
cada any la tasca dels diferents actors
del sector.
Associació Premis Internacionals
Terenci Moix
Els Premis Internacionals Terenci Moix
es van crear en memòria de l’escriptor
barceloní. El seu objectiu és donar
suport a obres i artistes de tot el món
i dels àmbits literari, cinematogràfic i
de les arts escèniques que, al marge
de les seves qualitats intel·lectuals i
estètiques, representin un ideari humanista, solidari i respectuós amb la
diversitat cultural i ètica que configura
la societat actual.

Ateneu Barcelonès
Acompanya des de fa més de cent anys
la societat i la cultura catalanes amb
la voluntat de ser present en el debat
intel·lectual i de participar activament
en la promoció i el desenvolupament
del país. www.ateneubcn.org
Fira Loop
L’Associació Amics del Videoart té com
a finalitat ajudar a definir la situació
del videoart i com contribuir a la
seva difusió i consolidació a través
d’activitats com ara el Festival i la Fira
Loop, que s’estan convertint en
referents mundials del gènere.
www.loop-barcelona.com
Fira Internacional d’Art Contemporani
de Barcelona
www.swab.es
I Premi Catalunya Europa
La Fundació Catalunya Europa, creada
el 2008 per l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall,
ha creat aquests premis per impulsar
la reflexió sobre la qüestió europea.
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Aquesta fundació presenta cada
temporada una proposta cultural
que té un compromís amb la seva
societat, posant a l’abast del públic
unes manifestacions artístiques,
preferentment òpera i dansa, i
contribuint alhora a potenciar el
Liceu com a teatre de referència
internacional.

Fundació MACBA
Entitat promoguda el 1987 per una
àmplia representació de la societat
civil espanyola. El seu objectiu és dotar
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) d’un fons artístic per
constituir la seva col·lecció permanent.
www.fmacba.es
Fundació Amics del MNAC
La Fundació Banc Sabadell col·labora
activament amb aquesta fundació que
té com a finalitat difondre i projectar el
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) i el patrimoni que conserva.
www.amicsdelmnac.org
Orquestra Simfònica del Vallès
La Fundació Orfeó Català, creada el
1990, té la funció de dinamitzar la vida
cultural del Palau de la Música i dels
diferents cors de l’Orfeó.
www.palaumusica.org
Palau de la Música
La Fundació Orfeó Català, creada el
1990, té la funció de dinamitzar la vida
cultural del Palau de la Música i dels
diferents cors de l’Orfeó.
www.palaumusica.org
Real Asociación de Amigos del Museo
Reina Sofía
La Fundació Banc Sabadell ha patrocinat els cursos sobre les ciutats dels
artistes.
www.amigosmuseoreinasofia.org

Teatre Nacional de Catalunya
Neix amb l’objectiu bàsic de consolidar una oferta teatral d’alta qualitat
tant nacionalment com internacionalment que, des de la capacitat
de risc estètic i la voluntat de servei
pròpia del teatre públic, completi
un panorama teatral caracteritzat
per la creativitat i la riquesa de les
seves iniciatives.
www.tnc.cat
El Festí Fràgil. Rutes a Ferran Adrià
La Fundació Banc Sabadell va
col·laborar en l’exposició, i l’edició
del llibre, de la fotògrafa Hannah
Collins sobre el cuiner del Bulli, que
es va poder veure a Barcelona, Madrid i Sevilla.
Més fotoperiodisme - Visa pour
l’Image
Una selecció dels reportatges que
es van poder veure a la fira internacional de fotoperiodisme de Perpinyà es va exposar al CCCB de
Barcelona gràcies, entre altres, a
la col·laboració de la Fundació Banc
Sabadell

Phantom. Mies as rendered
Society
La Fundació Mies van de Rohe,
en col·laboració amb la Fundació
Banc Sabadell, va inaugurar al seu
Pavelló Barcelona de Montjuïc una
intervenció de l’arquitecte Andrés
Jarque. Aquesta intervenció va ser
resultat de la investigació que ha
desenvolupat els dos últims anys,
gràcies a la iniciativa d’aquestes
dues institucions.
Estil indirecte - Foto Colectania
La Fundació Foto Colectania va
organitzar aquesta exposició de vuit
artistes internacionals amb un eix
comú: la possibilitat de pensar el
futur des de la narració del passat.

Talent
Art<30
Patrocinat per la Fundació Banc
Sabadell, Art <30 és un concurs de
pintura i fotografia convocat per la
Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona i organitzat per la Sala
Parés, per tal de seleccionar artistes
per participar en una exposició
centrada en la creació jove. El concurs
està patrocinat per la Fundació Banc
Sabadell i compta amb el suport
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
www.ub.edu / bellesarts / www.
salapares.com
Premi Fundació Banc Sabadell a la
Innovació (arquitectura)
Inclòs en els premis de la Biennal
d’Arquitectura del Vallès, organitzada
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Està dirigit a la millor obra d’innovació
per a arquitectes menors de quaranta
anys.
Concurs Internacional Maria Canals
Concurs Internacional Maria Canals
Amb la reina Sofia com a presidenta
d’honor, des de 1954 el Concurs
Internacional Maria Canals ha
organitzat més d’un centenar
d’edicions de piano, cant, violí, guitarra,
percussió i música de cambra en què
han participat milers de persones de
més d’un centenar de països dels cinc
continents. www.mariacanals.org

Conservatori del Liceu
Beques i activitats anuals.
Escola d’Òpera de Sabadell - Amics de
l’Òpera de Sabadell
Beques a joves cantants.
Premi Jordi Domènech de Traducció
de Poesia
El Premi Jordi Domènech de Traducció
de Poesia es va crear després de
la sobtada mort d’aquest poeta i
traductor l’octubre de 2003. La
motivació del grup d’amics promotor
de la idea va ser perpetuar la seva
memòria a través d’un premi que
tingués alguna cosa especial que ho
fes diferent. La seva singularitat: es
tracta de l’únic premi de traducció de
poesia que hi ha a Catalunya.
Premi Banc Sabadell
a la Investigació Biomèdica
Banc Sabadell atorga aquest premi
per tal de reconèixer l’excel·lència de
persones joves, amb una important
trajectòria en el camp de la recerca
biomèdica i ciències de la salut i que
destaquin en la seva especialitat per la
seva capacitat d’innovació.
Universitat Autònoma de Barcelona
Màster emprenedoria i empresa.
Universitat de Barcelona
Pràctiques d’estiu de la Facultat de
Biblioteconomia.

Universitat de València
Càtedra de Cultura Empresarial
Universitat Pompeu Fabra
Premi UPF Emprèn
Beques al Talent Fundació ESADE
Les beques al talent estan
destinades a candidats amb una
bona trajectòria acadèmica que no
disposen de recursos econòmics
suficients. Per accedir-hi cal tenir
una destacada nota mitjana de
batxillerat.

Social
Associació CAF
L’ACAF impulsa grups de suport
i crèdit comunitari, amb l’objectiu
de facilitar a persones amb recursos
econòmics escassos l’accés a serveis
financers i no financers. La Fundació
Banc Sabadell dóna suport a les seves
activitats de desenvolupament.
http://comunidadescaf.wordpress.com
Colaboració amb el projecte
assistencial de Caritas
Aquesta organització realitza a l’Estat
espanyol una important tasca de
suport i promoció social a diversos
grups socials en situació de precarietat
i/o exclusió social.
www.caritas.es
Kits de suport social de Creu Roja
Catalunya
Per ajudar a pal·liar els efectes de la
crisi en la població més vulnerable, la
Creu Roja a Catalunya reparteix kits
de suport social amb aliments i altres
productes d’ús quotidià. http://crisi.
creuroja.org
Fundació Emprèn
Es va constituir el 2008 amb la finalitat
de fomentar l’economia social i
sostenible, oferint assistència i tutoria
a persones o col·lectius d’emprenedors
que inicien o desenvolupen petits
projectes empresarials per a la
seva integració en la societat. www.
fundacioempren.org

Col·laboració amb projectes de
desenvolupament social de la
Fundació Codespa
La Fundació Codespa proporciona
oportunitats a les persones
perquè puguin, a través del treball,
desenvolupar les seves capacitats
i ser protagonistes del seu propi
desenvolupament. www.codespa.org
Suport a la investigació sobre
l’Alzheimer
La Fundació Banc Sabadell col·labora
amb la Fundació Pasqual Maragall
per a la recerca sobre l’Alzheimer.
Aquesta fundació aposta per la creació
d’un centre capdavanter, amb una
dimensió internacional, que reunirà
joves investigadors de tot el món.
www.alzheimerinternacional.org
Fundació Sotavento de Galícia
La Fundació Banc Sabadell patrocina el
Certamen de Premis Renovables, amb
tres categories: fotografia, dibuix
i pintura, i experiments i tallers. La
Fundació Sotavento s’encarrega de
promoure les energies renovables.
http://www.sotaventogalicia.com/
fundacion/index_es.php
Col·laboració amb InspirART de la
Fundació Tot Raval
Aquesta Fundació és una plataforma de
seixat associacions, institucions, persones
i empreses vinculades al Raval que es va
crear el 2002 amb un objectiu comú: la
millora de la qualitat de vida al barri. La
Fundació Banc Sabadell col·labora amb
el patrocini del projecte d’intervenció
artística InspirART. www.totraval.org

