
 
 
 
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 
L’Obra Social ”la Caixa” mostra per primera vegada l’evolució dels treballs de 
construcció del seu nou centre cultural, social i cívic a la ciutat de Saragossa 
 
 

CaixaForum Saragossa cobra vida 
 

• L’alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch; el director general de la 

Fundació ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, i l’arquitecta Carme Pinós, han 

presidit avui la primera visita a les obres del futur edifici de 

CaixaForum Saragossa.  

 

• Durant aquesta visita, s’ha pogut comprovar com es va materialitzant 

el projecte del nou centre cultural, social i cívic de l’Obra Social ”la 

Caixa” a Saragossa, que esdevindrà un nou referent arquitectònic de 

la ciutat, emplaçat dins del projecte de la Milla Digital promogut per 

l’Ajuntament de Saragossa. 

 

• La construcció de CaixaForum Saragossa avança al ritme previst, per 

la qual cosa es manté el calendari inicial, que preveu que el centre 

sigui una realitat el segon semestre del 2013.  

 

• Actualment es treballa en l’estructura de l’edifici i ja es poden 

observar a simple vista dues de les quatre plantes construïdes, com 

també els espais situats al soterrani (Auditori i Foyer). 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” promourà el coneixement i el creixement de 

persones de totes les edats, condicions i procedències a CaixaForum 

Saragossa, mitjançant una àmplia programació, que inclourà 

exposicions d’art, festivals de música i poesia, cicles de conferències, 

jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a 

persones grans. 

 

 

Saragossa, 18 de maig de 2012. L’alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch, i 
el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han donat a 
conèixer avui l’evolució de les obres de construcció de CaixaForum Saragossa, el 
nou centre cultural, social i cívic de l’Obra Social ”la Caixa” en aquesta ciutat. En 



 
 
 
 
 
 

 

l’acte també han participat el director executiu Territorial Nord de ”la Caixa”, Juan 
José Muguruza, i l’arquitecte del projecte, Carme Pinós. 
 
Un any i mig després de la primera pedra 

 
El mes de setembre del 2010, el president 

de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, 

Isidre Fainé, va presidir l’acte de 

col·locació de la primera pedra de 

CaixaForum Saragossa. Ara, poc més 
d’un any i mig després, el projecte comença 
a ser una realitat, tal com s’ha pogut 
comprovar en la visita feta al lloc de les 
obres. 
 
L’origen de CaixaForum Saragossa es 
remunta al novembre del 2008, data en què 
Isidre Fainé i Juan Alberto Belloch van 
signar un conveni de col·laboració pel qual 
el consistori aragonès es comprometia a 

facilitar a ”la Caixa” l’adquisició de sòl perquè l’entitat financera hi construís un 
centre CaixaForum per a la ciutat. El març del 2009, ”la Caixa” va presentar el 
projecte guanyador del concurs, obra del prestigiós estudi d’arquitectura de 
Carme Pinós, seleccionat entre sis dels estudis d’arquitectura més coneguts 
d’Espanya. 
 
7.000 metres quadrats dedicats al coneixement 

 
CaixaForum Saragossa està ubicat a la Milla Digital, seu de la Ciutat de la 

Innovació i el Coneixement, on conviuran empreses, habitatges i equipaments 
dissenyats amb un patró comú d’infraestructures avançades i desenvolupament 
en telecomunicacions.  
 
CaixaForum Saragossa estarà situat, dins d’aquest projecte, en ple centre de 
Saragossa, a pocs metres del Palau de l’Aljaferia, seu de les Corts, i de l’edifici 
Pignatelli, seu de la Diputació General d’Aragó, entre altres institucions.  
 
La parcel·la on s’edifica CaixaForum Saragossa té una àrea de 4.407 metres 
quadrats. La superfície construïda total de què disposarà el centre social i cultural 
de ”la Caixa” serà de 7.000 metres quadrats, amb l’estructura següent: 

Aixecament dels murs de CaixaForum Saragossa. 
Gentilesa de l’Estudi Carme Pinós 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Planta –2 Espais tècnics 
Planta –1 Auditori per a 252 persones 

Foyer (184 m2) 
Sala VIP (50 m2) 

Magatzems i locals per al personal 
Planta baixa Plaça pública i zona enjardinada (2.225 m2)  

Vestíbul (300 m2) 
Botiga llibreria (120 m2) 

Planta 

mezzanine 

Sala polivalent (178 m2) 
Terrasses exteriors (375 m2) 

Primera planta Avantsala (100 m2) 

Sala d’exposicions 1 (435 m2) 
Segona planta Avantsala (165 m2) 

Sala d’exposicions 2 (755 m2) 
2 aules multiusos (40 m2 cada una) 
Espai educatiu 

Tercera planta Avantsala (165 m2) 

Cafeteria restaurant (230 m2) 
Terrassa mirador (360 m2) 
Zona de cuina (95 m2) 

Zona d’oficina (277 m2) 
 
 

Actualment s’està treballant en 

l’estructura de l’edificació, i ja 
s’han completat els nivells –2, –1, 
planta baixa i primera planta. 
D’aquesta manera, ja són visibles 
els espais que acolliran l’Auditori i el 
Foyer, com també el jardí i l’accés a 
l’Auditori per la planta baixa. En 
aquests moments ja s’està aixecant 
l’estructura a l’altura del segon pis. 
 
És previst que aquesta fase de les 
obres s’acabi al començament de 

l’estiu del 2012. Aleshores s’iniciarà l’adequació de les instal·lacions i tots els 
treballs d’obra civil, fase que acabarà el primer trimestre del 2013. Finalment, es 
durà a terme l’adaptació museística del centre, amb l’objectiu d’acabar-la entre 
el segon i el tercer trimestre del 2013.  

Escala d’entrada a l’Auditori de CaixaForum Saragossa 



 
 
 
 
 
 

 

 
D’aquesta manera, la construcció segueix el calendari previst inicialment per 
l’Obra Social ”la Caixa”, i es manté la data d’inauguració per al segon 

semestre del 2013, quan ja s’hagin acabat les obres de construcció de l’edifici i 
els posteriors i necessaris treballs d’adaptació per al seu ús museístic. 
 
CaixaForum Saragossa «levitarà» sobre el nou parc d’El portillo 

 
La visita a les obres ja ha permès entreveure que CaixaForum Saragossa serà un 
edifici obert a la ciutat. Des del primer moment, Carme Pinós va plantejar una 
ambiciosa combinació entre la introspecció necessària per a les sales 
d’exposicions i la seva connexió amb la ciutat, gràcies a la singularitat de la forma 
de l’edifici i a la creació d’espai públic que comportarà. 
 
L’edifici es desdobla en dues estructures geomètriques elevades de grans 
dimensions que acolliran les sales d’exposicions i que generaran un nou espai 
públic emmarcat dins el parc d’El Portillo. Gràcies a aquesta estructura singular, 
CaixaForum Saragossa «levitarà», de manera que es convertirà en un 

element escultòric monumental dins del gran «pulmó verd» de 45.000 metres 
quadrats de superfície que tindrà la capital aragonesa.   
 

Les dues grans sales d’exposicions estan 
suspeses a diferents nivells, de manera 
que els visitants podran contemplar la ciutat 
quan es desplacin de l’una a l’altra. Al punt 
més alt se situaran la cafeteria i el restaurant, 
amb vistes al nou parc urbà. Al costat 
contrari, i gràcies a la diferència de nivells 
entre sales, es crearà una terrassa que tindrà 
vistes panoràmiques a la zona de l’Expo’08. 
 
Gràcies a aquesta estructura, la planta baixa 
podrà ser oberta i transparent, per integrar 
l’ampli vestíbul d’entrada i la botiga llibreria. 
Un jardí donarà accés a l’Auditori, situat al 
subsòl. 
 
Entre els criteris que es van tenir en compte 

a l’hora d’escollir el projecte de l’Estudi de Carme Pinós, van destacar l’adaptació 

de la seva proposta a la filosofia i al concepte de CaixaForum com un espai 

viu al servei de tota la ciutadania, com també la capacitat per crear un edifici 

emblemàtic i innovador, destinat a convertir-se en un punt de referència entre 

Gentilesa de l’Estudi Carme Pinós 



 
 
 
 
 
 

 

els nous espais urbans desenvolupats a Saragossa a conseqüència de l’arribada 
del tren d’alta velocitat i l’Expo’08.  
 
CaixaForum Saragossa aspira a convertir-se en un espai viu, al servei de les 
persones, on la cultura es manifestarà com una eina eficaç per a la cohesió i la 
integració social. Hi tindran cabuda, entre altres iniciatives, exposicions d’art antic, 
modern i contemporani, festivals de música i de poesia, art multimèdia, debats 
sobre grans qüestions d’actualitat, jornades socials i de caràcter científic i 
mediambiental, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a grups de 
persones grans. 
 
Tot això, en un edifici emblemàtic i singular ideat amb l’objectiu de promoure el 

coneixement i el creixement personal de gent de totes les edats, condicions 

i procedències.  
 
”la Caixa” referma el seu compromís amb els ciutadans de Saragossa 

La nova seu de l’Obra Social ”la Caixa” a Saragossa reforça el ferm compromís 
de l’entitat financera amb Aragó i els seus ciutadans, ratificat recentment amb 
l’acord signat entre la Presidenta del Govern d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi, i 

el President de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, per a la 
col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, educativa, 
mediambiental i cultural per a aquest any 2012.  
 
Fruit d’aquest acord, ”la Caixa” reforça la seva acció social a Aragó com a 

resposta a les necessitats dels seus ciutadans en l’actual conjuntura i 

dedica 14 milions d’euros al pressupost de la seva Obra Social en la comunitat. 
El foment de l’ocupació de persones amb dificultats, la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, l’atenció a les persones amb malalties avançades i l’envelliment 
actiu i saludable de les persones grans són algunes de les línies d’actuació 
prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” a Aragó. 
 
També es reforcen el foment de la cultura i el coneixement, tant amb 
l’organització d’exposicions com amb la construcció de CaixaForum Saragossa, 
de manera que la capital de la comunitat aragonesa serà la setena ciutat 

espanyola (tercera fora de Catalunya, juntament amb Palma i Madrid) que 

acollirà un CaixaForum.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació ”la Caixa”. Obra Social ”la Caixa” 

Izaskun Azcona: 638 147 225 / izaskun.azcona@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de premsa multimèdia: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Departament de Comunicació Ajuntament de Saragossa 

Mercedes Gracia - 976 72 46 61 / mercedesgracia@zaragoza.es  
 
 


