
 

Nota de premsa 

 

"la Caixa" ratifica el seu ferm compromís amb Andalusia i els seus 

ciutadans amb la construcció del seu nou centre cultural i social a Sevilla 

 

 

L'Obra Social "la Caixa" ubicarà 
CaixaForum Sevilla a la Torre Pelli 

 

 

• L'Obra Social "la Caixa" anuncia una nova ubicació per al projecte 

de CaixaForum Sevilla, que finalment es durà a terme a la Torre 

Pelli, a l'illa de La Cartuja. 

 

• Amb aquesta decisió, "la Caixa" reitera la seva voluntat de dotar la 

ciutat de Sevilla d'un nou centre cultural i social al servei de tots els 

ciutadans. 

 

• La nova ubicació permetrà als ciutadans gaudir de l'oferta social i 

cultural del futur equipament abans de la data inicialment prevista. 

 

 

Sevilla, 13 de novembre de 2012.- L'Obra Social "la Caixa" ha anunciat avui el 

canvi d'ubicació del projecte de CaixaForum Sevilla, després de dues reunions 

en les quals s'ha consensuat aquesta decisió amb la Junta d'Andalusia i 

l'Ajuntament de Sevilla. D'aquesta manera, el futur centre cultural i social de 

l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat s'instal·larà a la coneguda com Torre Pelli, 

situada a l'illa de La Cartuja. 

 

A les successives reunions celebrades aquest matí a Sevilla, han estat 

presents Jaume Lanaspa, director general de la Fundació "la Caixa", Juan 

Reguera, director executiu de "la Caixa" a Andalusia Occidental, i Luciano 

Alonso, conseller de Cultura i esports de la Junta de Andalucía; i Juan Ignacio 

Zoido, alcalde de Sevilla. 

 

L'any 2009, l'Obra Social "la Caixa" va fer pública la seva decisió de promoure 

a Sevilla el seu vuitè centre CaixaForum (el quart fora de Catalunya, juntament 

amb els de Palma de Mallorca, Madrid i Saragossa) a les Reales Atarazanas. 

 



En l'actualitat, després de la integració de Banca Cívica en CaixaBank, 

l'entitat financera ha esdevingut propietària de la coneguda com Torre Pelli, 

antiga Torre Cajasol. 

 

Fruit de les noves circumstàncies, l'entitat financera ha pres la decisió de 

reubicar l'emplaçament del seu futur centre social i cultural en el significatiu 

espai de la Torre Pelli en substitució de les Drassanes. 

  

Amb aquesta mesura, els ciutadans sevillans podran gaudir de CaixaForum 

Sevilla abans del que estava previst de forma inicial. El canvi d'ubicació 

implica una acceleració de la posada en marxa del nou centre de l'Obra Social 

"la Caixa", ja que la Torre Pelli es troba en un estat avançat de construcció. En 

aquest sentit, els detalls i el calendari del nou projecte seran comunicats en els 

pròxims mesos.  

 

La construcció de CaixaForum Sevilla ratifica el compromís de l'Obra Social 

"la Caixa" amb la ciutat, reafirmant la seva voluntat inicial de dotar la capital de 

la comunitat andalusa d'un ambiciós centre cultural i social de primer nivell. 

Consensuada la decisió, "la Caixa" vol agrair a la Junta d'Andalusia la 

confiança dipositada com a conseqüència de la cessió d'ús de les Reales 

Atarazanas. 

 

CaixaForum Sevilla es convertirà un espai viu, al servei de les persones, en el 

qual la cultura es manifestarà com una eina eficaç per a la cohesió i la 

transformació social. En ell tindran cabuda, entre altres iniciatives, 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, tallers educatius i familiars i activitats 

dirigides a grups de gent gran.  

 

L'Obra Social "la Caixa" promourà a CaixaForum Sevilla el coneixement i el 

creixement de persones de totes les edats i nivells de formació. I tot això en 

un edifici d'avantguarda.  

 

La futura seu de l'Obra Social "la Caixa" a Sevilla convertirà a la capital de la 

comunitat andalusa en la vuitena ciutat espanyola (quarta fora de Catalunya, al 

costat de Palma de Mallorca, Madrid i Saragossa) que albergarà un 

CaixaForum. 

 

 

 



 

Obra Social: més compromesos que mai 

 

L'Obra Social "la Caixa" manté ferm el seu compromís amb la província de 

Sevilla, en què preveu invertir 11,7 milions d'euros el 2012 en el 

desenvolupament de programes socials, educatius, culturals i mediambientals. 

 

El foment de l'ocupació, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, l'atenció a 

les persones amb malalties avançades i l'envelliment actiu i saludable de la 

gent gran són algunes de les línies d'actuació prioritàries de l'Obra Social "la 

Caixa" a la província. 

 

Per citar alguns exemples, CaixaProinfància, el programa d'atenció a la 

infància en situació de pobresa que es desenvolupa conjuntament amb 38 

entitats sevillanes, ha donat suport a més de 14.000 nens de 8.120 famílies, i 

compta amb una inversió acumulada per part de "la Caixa "de 17 milions 

d'euros, des de 2007. 

 

Incorpora, el Programa de Foment de l'Ocupació per col·lectius amb 

dificultats, ha generat a Andalusia 4.800 oportunitats laborals en més de 2.350 

empreses, a través de la xarxa de 64 insertors laborals. A Sevilla, aquest 

projecte es desenvolupa a través de nou associacions (APROSE, COCEMFE 

Sevilla, Agència de Serveis Socials i Dependència d'Andalusia (ASSDA), 

Federació Autisme Andalusia, Federació Provincial de Drogodependència 

Libreación, Fundacinó Forja XXI, Fundació Genus, Fundació Padre Leonardo 

Castillo i Fundació Proyecto Don Bosco). 

 

I en el terreny mediambiental, "la Caixa" impulsa amb la Junta d'Andalusia la 

conservació i millora dels espais naturals. Entre les iniciatives mediambientals 

destaquen la creació del corredor verd del Guadiamar, la promoció d'un itinerari 

botànic a les pinedes de Aznalcázar a la Puebla del Río o l'adequació d'un 

mirador a la Muntanya de Matallana, per esmentar alguns. 

 

A més, l'entitat ha posat en marxa aquest any a Sevilla tres nous programes: 

la plataforma pedagògica eduCaixa a disposició de tots els centres escolars de 

Sevilla, un projecte de suport i foment de l'Emprenaduria Social i Lloguer 

Solidari, una iniciativa adreçada a fer possible el accés a un habitatge a 

col·lectius amb dificultats a preus sensiblement inferiors als de mercat que 

compta amb 83 pisos a la província de Sevilla. 

 

 



Per a més informació: 

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

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 

Sofía Rowe: 954 296 251 / srowe@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de premsa multimedia: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


