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El nou equipament allotjarà tot tipus d'iniciatives encaminades a la recerca de la 

sostenibilitat econòmica i mediambiental i compta amb més de 2.000m²  

 

"la Caixa converteix el Palau Macaya en un 
centre acadèmic per a l'avenç del 

coneixement i la reflexió intel·lectual  
 

 

•••• L’Obra Social "la Caixa" posa en marxa un nou equipament a 

l’edifici modernista construït entre 1898 i 1901 per Josep Puig i 

Cadafalch, que serà l’estendard del seu compromís amb la 

sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.  

 

•••• Pensament i formació seran els eixos al voltant dels quals girin 

les propostes d'EspaiCaixa Palau Macaya, una plataforma 

concebuda per i per al coneixement.  

 

•••• Amb més de 100 anys d’història, la Casa-Palau Macaya és un 

dels emblemes arquitectònics modernistes i des de l’any 1947 

està estretament vinculada a l’expansió de l’Obra Social, acollint 

primer l’Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs i, amb 

posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", 

precedent dels centres CaixaForum. 

 

 

Barcelona, 23 d’octubre de 2012. El president de "la Caixa" i de la Fundació 

"la Caixa", Isidre Fainé, i l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, han inaugurat 

avui l'EspaiCaixa Palau Macaya, el nou centre de l'Obra Social "la Caixa", 

ubicat al Passeig Sant Joan de Barcelona. L'equipament vol esdevenir un 

centre acadèmic de referència en la reflexió intel·lectual i en l'avenç del 

pensament, una eina al servei de la sostenibilitat econòmica, social i 

mediambiental.  

 

A l’acte d'inauguració també han assistit Jaume Lanaspa, director general de la 

Fundació “la Caixa”; Jaume Giró, director general adjunt de la Fundació “la 

Caixa”; Jordi Nicolau, director executiu territorial de “la Caixa” a Catalunya; 
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Maite Fandos, tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de 

l'Ajuntament de Barcelona,  i un nodrit grup d’entitats i associacions socials de 

Barcelona, implicades en la promoció de l'equitat i la sostenibilitat com a pilars 

bàsics de la societat.  

 

Isidre Fainé ha definit el nou centre com "l'estendard del compromís amb la 

sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de la Fundació "la Caixa"", 

que pretén també que EspaiCaixa es converteixi en un referent intel·lectual per 

al món acadèmic i professional". "Volem generar més valor a partir de la 

reflexió partir de la reflexió intel·lectual, del debat d'idees, de la formació i 

de la transferència de coneixement", ha indicat Fainé, que ha assegurat que 

la sola finalitat del EspaiCaixa Casa Macaya és "contribuir al progrés de les 

persones". 

 

En aquest sentit, el nou centre suposa un pas més en el compromís de l'entitat 

i en la seva aportació al diàleg, a l'intercanvi plural d'idees i a la reflexió 

intel·lectual com a instruments imprescindibles per al benestar de les persones i 

el progrés de la societat. EspaiCaixa Palau Macaya s'uneix a la família de 

centres CaixaForum, en l'àmbit cultural,  i CosmoCaixa, en l'àmbit científic. 

  

A les instal·lacions del nou centre es 

fomentaran les col·laboracions i 

sinergies amb totes aquelles entitats 

i institucions centrades en l'àmbit del 

pensament, les ciències socials, la 

conservació del medi ambient i la 

recerca de la sostenibilitat.  

 

La formació directiva i tot tipus de 

col·lectius implicats en aquests 

objectius serà un altre dels eixos clau 

que guiaran el funcionament i les 

propostes del centre.  

 

D'aquesta manera, i especialment en un moment de dificultat com l'actual, 

l'Obra Social "la Caixa" vol retornar a la societat la confiança que diposita en 

l'entitat financera a partir d'un nou espai, concebut com a motor de coneixement 

i plataforma per a la seva divulgació.   
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Més de 2.000m² al servei del coneixement i de la formació 
 

Les reformes dutes a terme i que culminen en la inauguració de l’EspaiCaixa 

Palau Macaya permeten oferir espais singulars: sales polivalents, aules 

equipades amb tecnologia informàtica, sala d'actes, punts de lectura i d'altres 

espais que conviden a relacionar-se, interactuar i intercanviar idees. En total, 

més de 2.000m²  repartits en tres plantes:  

 

 

Planta baixa:  

• Sala 1: Sala de reunions per a 6-8 persones 

• Espai 3.0, per acollir activitats en torn a les noves tecnologies 

dirigides a diferents col·lectius, per exemple sessions per apropar 

les xarxes socials a la gent gran 

• Espai multimèdia: 12 ordinadors de lliure accés 

• Espai de reunió 3.0: un innovador espai no tancat i pensat per a 

l’intercanvi d’idees al voltant d’iniciatives socials i participació 

activa per part dels propis usuaris 

• Espai de lectura  

 

Planta -1: Sales polivalents  

• Sales 2 i 3: Sales voltades per a 15-18 persones que es poden 

unificar en una sol espai, amb equips de projecció i mobiliari 

modulable per adaptar-se a les necessitats de cada activitat 

• Sales 4 i 5, amb capacitat per a unes 30 persones i unificables en 

un sol espai 

 

Planta soterrani:  

• Sala d'actes amb capacitat per a 140 persones  

 

Testimoni històric de més de 100 anys de compromís 

 

El 1898, en plena efervescència del modernisme català, l’industrial Román 

Macaya y Gibert encarregà a Josep Puig i Cadafalch la construcció d’una 

mansió senyorial per a establir-hi la residència familiar. Tres anys després, la 

Casa-Palau Macaya esdevenia una realitat, erigint-se en emblema 

arquitectònic del Passeig de Sant Joan des de llavors i caracteritzada pels 
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esgrafiats en ocre, la tribuna, el treball de forja i els acabats de les finestres de 

l’austera façana d’estuc blanc.  

 

Sovint comparada amb la Casa Amatller, al Passeig de Gràcia, Puig i 

Cadafalch va compaginar la construcció dels dos edificis, tal com testimonia 

l’escultura d’un dels capitells de l’entrada de carruatges de la Casa Macaya; en 

ella, Eusebi Arnau va cisellar un personatge amb barret de palla i que munta 

en bicicleta, inspirat en les pedalejades que feia Puig i Cadafalch per 

desplaçar-se d’una obra a l’altra. 

 

La Casa Macaya passà a mans de l’industrial reusenc Juan Vilella Estivill 

l’any 1914, que després de la Guerra Civil, i degut als desperfectes patits per 

l’edifici durant la contesa, la va vendre a la Caixa de Pensions. L’intercanvi es 

va formalitzar el 6 de maig de 1947.  L’entitat financera n’assumí llavors la 

completa remodelació per allotjar-hi l’Institut Educatiu de Sordmuts i de 

Cecs, les instal·lacions del qual es van inaugurar el 9 de gener de 1949. Es 

tractava d’“una de les Obres Socials més estimades de la Institució”, segons el 

Butlletí de l’Associació de Personal del 6 de març de 1964.  

 

 

Dirigit per les Germanes 

Franciscanes de la Immaculada 

Concepció, l’institut va acollir uns 

175 alumnes per any, les dues 

terceres parts dels quals eren 

interns, explica la Història de la 

Caixa de Pensions, de Jordi Nadal i 

Carles Sudrià.  

 

 

 

Des de llavors, fa més de seixanta anys, la Casa Macaya ha estat estretament 

vinculada a la història de l’Obra Social "la Caixa", adaptant-se a l’evolució de la 

institució, regida per la voluntat de donar resposta a les necessitats dels 

ciutadans. El 9 de gener de 1976 va ser declarada Bé Cultural d’Interès 

Nacional per la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, es va convertir en la 

seu del Centre Cultural de la Fundació "la Caixa". 
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D’aquesta manera, i des dels anys vuitanta, el Centre Cultural de la Casa 

Macaya va posar a disposició dels barcelonins i dels visitants d’arreu un 

programa global i innovador que comprenia un ampli ventall d’iniciatives, com 

exposicions d’art antic, modern i contemporani, festivals de música i de poesia, 

art multimèdia, debats sobre les grans qüestions d’actualitat, jornades socials i 

de caràcter científic i mediambiental, així com tallers educatius i familiars. El 

bagatge acumulat durant dos dècades va assentar les bases per a la creació 

dels actuals centres CaixaForum.  

 

Ja entrat el segle XXI, la Casa Macaya va acollir el Museu de la Ciència 

mentre la seva seu estava tancada per transformar-lo en l'actual CosmoCaixa. 

 

 

 

 

 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


