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L’Obra Social ”la Caixa” inaugura CaixaForum Madrid, 
un nou concepte de centre social i cultural 
 

• S. M. els Reis; Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”; Joan Maria Nin, director general de ”la Caixa”, i Josep F. de 

Conrado, director general de la Fundació ”la Caixa”, inauguren el 13 de 

febrer CaixaForum Madrid. 

 

• El nou Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” neix com una 

plataforma de divulgació coherent amb les inquietuds i necessitats socials 

actuals: un centre viu que obre les seves portes al passeig del Prado per 

posar-se al servei dels ciutadans.  

 

• Exposicions d’art antic, modern i contemporani, festivals de música i de 

poesia, art multimèdia, debats d’actualitat, jornades socials, tallers 

educatius i familiars... són algunes de les activitats de CaixaForum 

Madrid. 

 

• Famílies amb nens, estudiants, persones grans i grups escolars, entre 

d’altres, descobriran a CaixaForum Madrid un nou punt de trobada. 

L’entrada serà gratuïta. 

 

• CaixaForum Madrid recupera una de les poques mostres d’arquitectura 

industrial al barri històric de la ciutat: l’antiga Central Eléctrica del 

Mediodía. El projecte ha estat desenvolupat per l’estudi d’arquitectes 

suïssos Herzog & de Meuron. 
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CaixaForum Madrid és fruit d’una voluntat: ampliar i diversificar l’oferta social i cultural de 

l’Obra Social ”la Caixa” a la capital, en benefici dels ciutadans. Respon a un nou concepte 

de centre sociocultural propi del segle XXI, una plataforma de divulgació coherent amb les 

inquietuds socials actuals, que potencia el valor de la cultura com a element d’integració 

social. A través d’exposicions d’art, concerts, cicles de literatura i poesia, debats 

d’actualitat, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a grups de persones grans, es 

promou el coneixement i es potencia el creixement personal de ciutadans de totes les 

edats. Les activitats culturals de l’Obra Social combinen la divulgació de les grans 

civilitzacions del passat amb el descobriment dels últims valors de l’art, la música i el 

pensament. Tot això, a través d’una mirada global i atenta als temes de la 

contemporaneïtat.  

 

Amb la inauguració de CaixaForum Madrid, l’Obra Social ”la Caixa” va més enllà de 

l’ampliació de la seva antiga sala d’exposicions a la capital. Implanta un nou concepte de 

centre social i cultural, que ofereix un programa global i innovador que potencia el valor 

integrador de la cultura i la seva importància per a la comunicació i el benestar de les 

persones. Amb aquest objectiu i coincidint amb el canvi de segle, ”la Caixa” va adquirir el 

2001 la vella Central Eléctrica del Mediodía. D’aquesta manera, recuperava una de les 

escasses joies d’arquitectura industrial al barri històric de Madrid per reconvertir-la en 

CaixaForum Madrid, un centre viu al servei de tots i cadascun dels ciutadans.  

 

L’antiga fàbrica, projectada el 1899 per l’arquitecte Jesús Carrasco-Muñoz Alzina i 

l’enginyer José María Hernández, no tan sols estava en ruïnes, sinó que, a més, es 

trobava enclaustrada dins el dens teixit urbà, desconnectada del Salón del Prado, i només 

tenia una capacitat de 2.000 m
2
. El projecte arquitectònic ha permès quintuplicar la 

superfície fins a arribar als 10.000 m
2
, i ha tornat a col·locar la central dins el mapa. Això 

s’ha aconseguit incorporant al nou centre l’espai que abans ocupava la gasolinera al 

número 36 del passeig del Prado (que impedia la visió de la fàbrica), ara convertit en una 

plaça pública guanyada al centre de la ciutat per als ciutadans. Així mateix, s’ha restaurat 

la façana de maó de l’antiga fàbrica de manera artesana i se n’ha recuperat l’aspecte 

inicial; a més, s’hi ha afegit volumetria per dalt i per baix. L’abans oblidada central s’alça 

avui al número 36 del passeig del Prado transformada en CaixaForum Madrid, un centre 

que reuneix tradició i modernitat amb una àmplia oferta gratuïta per a tots els públics.  

 

 

L’EDIFICI ANTIC 

 

«Tornar a col·locar dins el mapa de la ciutat l’antiga Central Eléctrica del Mediodía.» 

Aquest ha estat un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”: recuperar per a Madrid una 

de les poques joies de l’arquitectura industrial al barri històric de la ciutat. L’empresa no ha 

estat fàcil: s’han restituït 40.000 dels 115.000 maons que cobreixen l’edifici, i la façana 
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s’ha hagut de cosir i encintar per poder transformar-se en CaixaForum Madrid. La Central 

Eléctrica del Mediodía, que en altres temps es va construir com una gran fàbrica de 

producció d’electricitat a partir de la combustió de carbó, per proveir tot el sector sud del 

nucli antic de Madrid, estava en ruïnes el 2001, any que ”la Caixa” va comprar l’immoble. 

«Presenta un estat general d’abandonament i ruïna que, a poc a poc i de manera 

imparable, va afectant-ne tant l’aspecte exterior com l’estabilitat», diu l’informe dels 

tècnics. Protegides les seves quatre façanes pel PGOUM en el seu grau ambiental, la 

carcassa de la central s’alça novament tal com es va concebre en origen, tot i que amb 

unes quantes modificacions per poder acollir CaixaForum Madrid 

 

L’antiga Central Eléctrica del Mediodía va ser projectada el 1899 per l’arquitecte Jesús 

Carrasco-Muñoz Alzina i l’enginyer José María Hernández, a petició de l’empresari José 

Batlle, sobre el solar de l’antiga fàbrica de bugies La Estrella, la llicència de la qual datava 

del 1857. L’illa de cases, que ocupa una superfície de 1.934 m
2
, està delimitada al nord 

pel carrer Gobernador, al sud pel carrer Almadén (antigament, travessia de Fúcar), a l’est 

pel carrer Cenicero i a l’oest pel carrer Alameda. Després d’una tramitació bastant 

accidentada, la central es va inaugurar al març del 1901 i aviat es va situar com una de 

les principals de Madrid. Una de les originalitats de l’edifici és la resolució dels extrems de 

les façanes principals.  

 

EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 

 

Seductor, atrevit, atractiu i lleuger. Així és CaixaForum Madrid, un nou edifici escultural el 

cost del qual ha estat de més de 60 milions d’euros. On abans hi havia una gasolinera i 

una vella central elèctrica, encaixonada i oblidada, els maons de la qual s’anaven 

desprenent dia rere dia, ara emergeix, flamant, un nou centre social i cultural on l’ahir i 

l’avui s’estrenyen la mà. L’ahir el conformen quatre façanes de maons artesans restituïts, 

un per un, utilitzant el morter de cal i l’aparell propis d’un segle enrere; ara, la nova imatge 

rememora el passat gloriós de la centenària Central Eléctrica del Mediodía. Forma l’avui 

una imposant carcassa amb envolupant de xapa de fosa que corona la fàbrica i que realça 

la majestuositat de l’antic edifici.  

 

«El fet de no poder partir de zero i haver de respectar l’envolupant de maó, protegida com 

a patrimoni i reminiscència de la primerenca era industrial de Madrid, no ha estat un 

handicap, sinó que ens ha obligat a buscar solucions especials per poder projectar un 

edifici únic i singular.» Són paraules de Herzog & de Meuron, autors de la rehabilitació i 

l’ampliació de la Central Eléctrica del Mediodía. Hi ha hagut quatre principis bàsics que 

conformen l’estratègia d’actuació dels arquitectes suïssos: restaurar l’envolupant de maó 

de manera artesana, eliminar el sòcol perimetral de pedra de la fàbrica, obrir una nova 
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plaça pública amb entrada pel passeig del Prado i afegir-hi volumetria. El resultat és una 

edifici sorprenent que, recolzat sobre tres únics pilars, sembla que levita sobre una nova 

plaça guanyada per a la ciutat per l’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de Madrid. Si la 

central elèctrica disposava de 2.000 m
2
, CaixaForum Madrid s’alça amb els seus 10.000 

m
2 
per acollir l’àmplia programació de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

UN EDIFICI QUE UNEIX TRADICIÓ I MODERNITAT AL CENTRE DE MADRID 

 

Els 2.000 m
2
 de l’antiga Central Eléctrica, multiplicats per cinc, sumen 10.000 m

2
: els de 

CaixaForum Madrid. Un cop eliminada la gasolinera, suspès l’edifici sobre tres pilars i 

excavat el subsòl de tota la plaça pública, en resulta el nou Centre Social i Cultural de 

l’Obra Social ”la Caixa”, distribuït en set nivells: dos de subterranis, una planta baixa que a 

cel cobert dóna continuïtat a la plaça pública, amb entrada pel número 36 del passeig del 

Prado, i quatre plantes sobre rasant. L’espai interior és una caixa de sorpreses que juga 

amb materials i formes. El laberíntic traçat espacial de l’última planta (restaurant i oficines 

administratives), esquitxat per sis nínxols irregulars amb entrada de llum natural i gelosies 

de xapa galvanitzada, contrasta amb les sales d’exposició (plantes segona i tercera), dos 

espais diàfans, simples i flexibles.  

 

Les parets del vestíbul (primera planta), al qual s’accedeix a través d’una escala 

cerimonial serpentejant que arrenca a la plaça coberta, són de formigó, mentre que el 

foyer i l’auditori (soterranis primer i segon) estan revestits per una malla metàl·lica 

deformada per pressió tipus deployé que dibuixa una estructura onejant i plena de 

moviment. Els terres del foyer i de l’auditori estan empostissats de fusta de roure americà, 

el vestíbul amb peces triangulades d’acer inoxidable i les galeries d’art amb un paviment 

blanc de terratzo continu. El centre acull un auditori de 311 places, un foyer repartit en dos 

nivells, un aparcament privat, dues sales de conferències, un magatzem per a obres d’art, 

un vestíbul, una llibreria, una sala VIP, dues plantes d’exposició amb un total de quatre 

espais, dos espais multiusos, un servei educatiu, un restaurant i oficines. S’accedeix a 

l’interior de l’edifici per un únic punt: l’escala cerimonial que emergeix de la plaça pública. 

 

LA NOVA PLAÇA PÚBLICA 

 

Una nova i espectacular perspectiva s’ha obert al número 36 del passeig del Prado. 

CaixaForum Madrid sembla estar suspès sobre una gran plaça de geometria irregular, 

oberta als quatre costats i que ocupa una superfície de 2.500 m
2
. Aquesta nova esplanada 

pública, guanyada per a la ciutat al centre històric de Madrid, està delimitada al nord pel 

carrer Gobernador, al sud pel carrer Almadén, a l’est pel passeig del Prado i a l’oest pel 

carrer Alameda. La plaça està formada per tres subplaces: l’espai abans ocupat per la 
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gasolinera (que limita amb el passeig del Prado i és a cel obert), l’àrea de la planta baixa 

de CaixaForum Madrid (coberta) i l’extensió delimitada abans de les obres per l’antic pati 

de la central elèctrica (que limita amb el carrer Gobernador i també és a cel obert).  

 

El terra de la plaça està recobert per una estructura de triangles de formigó que dibuixen 

plans de diferents inclinacions. La plaça coberta té un sostre també amb formes 

triangulars irregulars i fora de pla, que responen al sistema estructural, col·locades segons 

diferents pendents, amb un acabat de planxes metàl·liques. Dues fonts ornamentals 

banyen la plaça pública. 

 

EL JARDÍ VERTICAL 

 

«Les plantes no necessiten terra, només aigua, minerals, llum i diòxid de carboni.» A partir 

d’aquest axioma tan senzill, Patrick Blanc va construir per primera vegada un jardí vertical 

el 1988, concretament al museu de La Villette de París. El seu invent és present avui en 

ciutats d’arreu del món: París, Brussel·les, Nova York, Osaka, Bangkok, Nova Delhi i 

Gènova, per esmentar-ne només unes quantes. El de CaixaForum Madrid no és tan sols 

el primer a instal·lar-se a Espanya, sinó també el més gran que s’hagi implantat fins avui 

en una façana sense buits, ja que ocupa una superfície vegetal de 460 m
2
. Compon el 

resultat una sorprenent «pintura vivent» multicolor que, més enllà del seu atractiu estètic, 

actua com un eficaç agent mediambiental. El jardí vertical dibuixa un tapís natural 

impressionant format per 15.000 plantes de 250 espècies, que han transformat en un 

sorprenent jardí una de les parets mitgeres que delimiten l’espai urbà de CaixaForum 

Madrid. El mur cobreix absolutament tota la paret mitgera que delimita la nova plaça 

pública que dóna accés, des del passeig del Prado, a CaixaForum Madrid pel costat nord; 

és a dir, la paret que confronta amb el número 34 del passeig del Prado.  

 

30 ANYS AMB L’ART 

 

CaixaForum Madrid pren el relleu de dos espais anteriorment gestionats per la Fundació 

”la Caixa” a la capital, i que van ser pioners en l’exhibició de l’art modern i contemporani a 

Espanya en la dècada dels anys vuitanta: la sala del passeig de la Castellana (1980-1985) 

i la sala del carrer Serrano (1985-2006). Totes dues sales van acollir exposicions tan 

emblemàtiques per a l’art espanyol com Altres figuracions (1982) i En tres dimensions 

(1984), que van despertar un gran interès a l’estranger i que van fer conèixer artistes com 

ara Miquel Barceló, Juan Muñoz i Cristina Iglesias. Pel que fa a l’art internacional, es van 

presentar per primera vegada a Espanya exposicions monogràfiques d’artistes tan 

fonamentals com Marcel Duchamp, Amedeo Modigliani, Giorgio Morandi, Enzo Cucchi i 

Francesco Clement, entre d’altres. També exposicions col·lectives, com Itàlia aperta 
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(1985), L’art i el seu doble: una perspectiva a Nova York (1987) i El jardí salvatge (1991) 

van recollir l’art internacional més recent. Així mateix, la sala del carrer Serrano va acollir 

exposicions d’art clàssic i d’altres cultures. Entre les mostres més visitades destaquen 

Kandisky/Mondrian: dos camins cap a l’abstracció, amb 82.281 visitants (1994) i 

Prerrafaelitas: la visió de la naturalesa, que va rebre 97.942 visitants (2005).  

 

Ara, CaixaForum Madrid va més enllà de l’exhibició d’art i amb aquest edifici modernista 

es crea un centre social i cultural de referència. El 1993, l’emblemàtic Gran Hotel de 

Palma, projectat el 1903 per l’arquitecte Domènech i Montaner seguint els dictats dels 

grans hotels europeus de l’època, es va convertir en la seu de CaixaForum Palma, i l’any 

2002 CaixaForum Barcelona obria les seves portes a l’antiga fàbrica modernista de teixits 

i filats Casaramona, obra de Josep Puig i Cadafalch, erigida entre 1910 i 1912 .  

 

LA COL·LECCIÓ D’ART CONTEMPORANI FUNDACIÓ ”LA CAIXA” INAUGURA CAIXAFORUM 

MADRID 

 

Mostrar l’esperit de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Aquest és un 

dels objectius de l’exposició inaugural de CaixaForum Madrid, que reuneix una selecció 

representativa d’aquest fons d’art, que disposa actualment de prop de set-centes obres 

clau de l’art dels últims vint anys i que va néixer el 1985 impulsada pel desig de crear una 

memòria del millor art del nostre temps, amb la finalitat de poder-lo difondre públicament a 

través d’exposicions. Centrada en l’art desenvolupat des del 1980 fins avui, la Col·lecció 

d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” ha anat acollint les obres d’un gran nombre 

d’artistes de generacions i procedències diferents, amb una sèrie d’arguments visuals i 

conceptuals que uneixen i relacionen les obres entre elles.  

 

Actualment, aquesta col·lecció suposa la memòria de més de vint-i-cinc anys de discurs 

artístic, com també una gran aportació a la nostra cultura. Articulada en les dues sales 

d’exposicions de CaixaForum Madrid (plantes segona i tercera), la mostra inaugural acull 

un conjunt de gairebé quaranta obres excepcionals —algunes de les quals no han estat 

encara exposades en aquest país— i configura una presentació que celebra la varietat i 

l’abast de l’experiència de l’art actual. Entre els artistes representats cap esmentar 

Giuseppe Penone, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Miquel Barceló, Francesco Clemente, 

Ferran García Sevilla i Penck (segona planta), i Pierre Huyghe, Cornelia Parker, Liu 

Jianhua, Carlos Amorales, Gillian Wearing, Roni Horn, Victoria Civera, Simeón Sáiz Ruiz, 

Marlene Dumas, Wilhelm Sasnal i Johannes Kahrs (tercera planta). Amb formes i 

conceptes diferents, tots ens introdueixen en una narrativa que gira a l’entorn de 

l’existència de  l’ésser humà. 
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L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” I LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

 

CaixaForum Madrid dedicarà part de la seva programació expositiva a mostres de 

temàtica social que reflectiran el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb els problemes 

de les persones en la nostra societat actual. Al costat de l’exposició inaugural del fons de 

la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, el centre posarà a la disposició del 

visitant un espai divulgatiu que facilitarà informació sobre les diferents activitats que 

ofereix l’Obra Social, la qual el 2007 va promoure 45.379 iniciatives en 1.811 localitats de 

tot Espanya, amb un total de 24 milions de beneficiaris. Així mateix, acollirà una mostra 

dedicada al Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social, que fins avui ha 

portat a terme 345 projectes en 56 països, amb una aportació de més de 31 milions 

d’euros. Aquesta exposició inclourà un apartat especial dedicat a mostrar les condicions 

de vida als camps de refugiats de Gihembe i Kiziba, a Ruanda.  

  

CAIXAFORUM MADRID EXPOSARÀ PER PRIMER COP A ESPANYA OBRES DE LA GALERIA 

DELS UFFIZI  

 

Només s’exhibeixen en ocasions excepcionals. Són peces que pertanyen als fons de la 

Galeria dels Uffizi (Florència) i que mai no han viatjat a Espanya. Sota el títol El pa dels 

àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Lucca Giordano, CaixaForum 

Madrid exhibirà al seu interior 45 obres mestres creades entre els segles XV i XVII, de les 

quals destaquen pintures de Botticelli, Lucca Signorelli, Parmigianino, Lucca Giordano i 

Cristofano Allori. A l’exterior de l’edifici, sobre el passeig del Prado i en ple diàleg amb els 

ciutadans, s’aixecaran 26 escultures monumentals de l’artista contemporani Igor Mitoraj. 

Es tracta de les dues primeres exposicions temporals del nou Centre Social i Cultural de 

l’Obra Social ”la Caixa” de Madrid, després de la mostra inaugural de la Col·lecció d’Art 

Contemporani.  

 

A continuació, es presentarà una exposició inèdita que farà descobrir a l’espectador 

aspectes poc coneguts d’Alphonse Mucha, molt popular per la seva aportació a l’art 

nouveau internacional, però l’obra pictòrica del qual, especialment la de maduresa, i la 

seva excepcional creació fotogràfica, tot just han estat mostrades. Compartirà cartell al 

llarg de tres mesos amb Chaplin en imatges. 

  

MÚSIQUES DEL MÓN, MÚSICA PER A LA INTEGRACIÓ I MÚSICA FILMADA 

 

La litúrgia sufí dels omeies de Damasc, per mitjà de quatre músics acompanyats per un 

dervix (Ensemble Al-Kindi); el so envellutat i càlid produït per la percussió del zarb (Trio 

Chemirani); una visió diferent de la música tradicional jueva de l’est d’Europa (Di Gojim); 
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veus en les quals ressonen les forces naturals de l’estepa gràcies a les tècniques vocals 

més fascinants del món (Huun-Huur-Tu), i la llegendària tradició cultural del Kurdistan per 

mitjà d’una família de músics (The Kamkars): amb aquests cinc concerts de músiques del 

món, CaixaForum iniciarà la programació musical.  

 

La música filmada també tindrà un lloc al nou Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la 

Caixa” a Madrid. Precisament, Jacqueline du Pré, que vint anys després de la seva mort 

continua despertant passions, serà la protagonista d’un cicle de projeccions presentades 

per Christopher Nupen, format a la BBC britànica, creador de la productora Allegro Films i 

amb un gran prestigi en el camp del documental musical. Ja a l’exterior de CaixaForum, a 

la plaça pública, l’Obra Social ”la Caixa” oferirà als vianants, els caps de setmana, una 

sèrie de concerts gratuïts dintre del programa Diversons - Música per a la integració, una 

plataforma d’expressió oberta als grups de músiques del món que, procedents de diverses 

tradicions, resideixen i elaboren les seves propostes creatives a tot Espanya. 

  

DEBATS D’ACTUALITAT 

 

Promoure el debat a l’entorn de les grans transformacions socials del nostre temps i 

aprofundir en la gènesi de les nostres arrels culturals: aquest és el doble objectiu de la 

programació d’humanitats que es durà a terme a CaixaForum Madrid. Hi ha sis línies a 

seguir: pensament clàssic i contemporani, debats d’actualitat, divulgació històrica, 

literatura, cinema i arts plàstiques. Amb el títol Com ens afecta la globalització de 

l’economia?, experts internacionals, com el catedràtic de la Universitat de Oxford Paul 

Collier, ens acostaran al fenomen de la globalització econòmica i n’examinaran les 

conseqüències. En l’àmbit del cinema, CaixaForum acollirà el cicle Cinema, estètica i 

pensament. Lliçons transversals sobre l’estat del cinema, que traçarà un ampli recorregut 

pel cinema i els autors contemporanis de l’última dècada, i en el qual intervindran alguns 

dels millors especialistes nacionals i internacionals. En l’àmbit de la literatura, el centre 

organitzarà una festa poètica en què participaran uns quants dels poetes espanyols més 

significatius. Amb relació a les arts plàstiques, el programa d’humanitats se centrarà en 

les exposicions en exhibició, com El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. 

De Botticelli a Lucca Giordano, Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i 

utopia i Chaplin en imatges, a l’entorn de les quals s’organitzaran cursos d’art, 

conferències i projeccions a l’abast de tots els públics.  

 

ACTIVITATS FAMILIARS 

 

Un concert a quatre mans: dues per a la música, dues més per a la màgia; un joc de 

pistes entre obres de Botticelli i Giordano; una marioneta solista única al món, dotada de 
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fins a quaranta fils; una cuca de llum trista perquè se li apagat la llum; un quartet de corda 

que no tan sols toca, sinó que també canta i balla; un divertiment musical que parodia les 

representacions d’òpera cortesanes del segle XVIII; les peripècies del baró de 

Munchausen... El nou Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid proposa 

un ampli ventall d’activitats per fer en família: cinema d’animació per als més petits (a 

partir dels 3 anys), però també per als grans (a partir dels 7 anys); jocs de pistes per 

recórrer en família i de manera amena les exposicions; un taller d’art contemporani a partir 

del gest, la matèria i la força del color; arts escèniques, i concerts familiars. Aquestes són 

algunes de les diverses propostes que ompliran de color els dissabtes i diumenges a 

CaixaForum Madrid durant els primers mesos. La programació familiar serà estable al 

centre, i es duran a terme activitats emmarcades en les diferents manifestacions 

artístiques, com també tallers socials. 

 

 

 



 

 

 

 

UN NOU CENTRE PER A TOTHOM 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

De central elèctrica  
a centre social i cultural 

 

 

 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” recupera una de les poques mostres 

d’arquitectura industrial al barri històric de Madrid  
 
CaixaForum Madrid, el nou Centre Social i Cultural 
de ”la Caixa” al servei dels ciutadans 
 
 
• ”la Caixa” va adquirir el 2001 la Central Eléctrica del Mediodía amb 

l’objectiu de dotar Madrid d’un nou centre social i cultural innovador que 
permetés ampliar i diversificar l’oferta de la sala d’exposicions que ha 
tingut fins ara al carrer Serrano.  

 
• La Central Eléctrica del Mediodía, que estava en ruïnes, es va construir al 

principi del segle passat com una gran fàbrica de producció d’electricitat 
a partir de la combustió del carbó per proveir tot el sector sud del casc 
antic de Madrid.  

 
• L’Obra Social ”la Caixa” va escollir Herzog & de Meuron per dur a terme 

la complexa reconversió arquitectònica, que ha suposat transformar una 
antiga central elèctrica de 2.000 m2 en un centre social i cultural de 
10.000 m2. Amb aquest projecte s’ha restaurat la façana de maó original i 
s’ha afegit volumetria a l’antic edifici. 

 
• El resultat és un edifici singular que conjumina tradició i modernitat en 

ple Madrid. Si abans la central elèctrica estava desconnectada del Salón 
del Prado i enclaustrada en el dens teixit urbà, ara una nova plaça 
pública dóna pas a CaixaForum des del número 36 del passeig del Prado. 
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Durant més de vint anys, les sales d’exposicions de la Fundació ”la Caixa” situades al 

passeig de la Castellana (1980-1985) i al carrer Serrano (1985-2006), pioneres en la 

difusió de l’art modern i contemporani d’Espanya, s’havien guanyat la confiança del públic; 

les seves exposicions rebien milers de visitants i activitats de tot tipus desbordaven les 

seves possibilitats logístiques. En poques paraules: s’havien quedat petites. Tanmateix, 

l’actuació de l’Obra Social ”la Caixa” en el terreny cultural s’ha transformat notablement, 

amb un programa més ampli que potencia el valor integrador de la cultura i la seva 

importància per al benestar de les persones.  

 

Amb el canvi de segle, es va fer necessari disposar d’un nou espai on es pogués 

desenvolupar aquest nou concepte. Un espai situat al centre de Madrid, integrat a la xarxa 

d’equipaments culturals de la ciutat i especialment dissenyat per acollir les activitats 

socioculturals de l’Obra Social ”la Caixa” a la capital d’Espanya. Així, el 2001 ”la Caixa” va 

adquirir l’antiga Central Eléctrica del Mediodía i va encarregar-ne el projecte de 

rehabilitació a l’estudi d’arquitectes Herzog & de Meuron. El resultat és un edifici 

innovador, amb tots els recursos d’un modern centre cultural, que combina modernitat i 

tradició i crea una nova referència visual en el paisatge de Madrid. 

 

L’ANTIGA CENTRAL ELÉCTRICA DEL MEDIODÍA 

 

«Tornar a col·locar dins el mapa de la ciutat l’antiga Central Eléctrica del Mediodía.» 

Aquest ha estat un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”: recuperar per a Madrid una 

de les escasses mostres de l’arquitectura industrial en el barri històric de la ciutat. 

L’empresa no ha estat fàcil: s’han restituït 40.000 dels 115.000 maons que cobreixen 

l’edifici, i la façana s’ha hagut de cosir i encintar per poder transformar-se en CaixaForum 

Madrid. 

 

La Central Eléctrica del Mediodía, que en altres temps es va construir com una gran 

fàbrica de producció d’electricitat a partir de la combustió de carbó, per proveir tot el 

sector sud del barri antic de Madrid, estava en ruïnes el 2001, any en què ”la Caixa” va 

comprar l’immoble. «Presenta un estat general d’abandonament i ruïna que, a poc a poc i 

de manera imparable, va afectant-ne tant l’aspecte exterior com l’estabilitat», diu l’informe 

dels tècnics. Protegides les seves quatre façanes pel PGOUM en el seu grau ambiental, la 

carcassa de la central s’alça novament tal com es va concebre en origen, tot i que amb 

unes quantes modificacions per poder acollir CaixaForum Madrid.  

 

L’antiga Central Eléctrica del Mediodía va ser projectada el 1899 per l’arquitecte Jesús 

Carrasco-Muñoz Encina i l’enginyer José María Hernández, a petició de l’empresari José 

Batlle, sobre el solar de l’antiga fàbrica de bugies La Estrella, la llicència de la qual datava 
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del 1857. L’illa, que ocupa una superfície de 1.934 m
2
, està delimitada al nord pel carrer 

Gobernador, al sud pel carrer Almadén (antigament, travessia de Fúcar), a l’est pel carrer 

Cenicero i a l’oest pel carrer Alameda. Després d’una tramitació força accidentada, la 

central es va inaugurar al març del 1901 i aviat va esdevenir una de les principals de 

Madrid.  

 

La Central Eléctrica del Mediodía es va construir per donar servei elèctric a diferents 

districtes del sud de la ciutat. Respon al prototip de fàbrica que derivava de les estacions 

de ferrocarril, ja que es compon de dues grans naus paral·leles de planta rectangular, amb 

murs perimetrals de maó vist sobre un sòcol de picapedreria i cobertes d’estructura 

metàl·lica de dos aiguavessos, cosa que deixa l’espai interior completament diàfan. 

 

És una construcció d’una gran simplicitat i que pràcticament no fa concessions 

decoratives a les façanes, on només ressalten unes pilastres a les cantonades i unes 

motllures i uns requadres a les obertures. Fins i tot aquestes obertures responen a un 

model molt funcional: l’arc rebaixat, que permet obrir forats més grans i alleuja les 

empentes ja que actua com a arc de descàrrega. Uns quants detalls ornamentals, també 

de maó, són típics de l’arquitectura neomudèjar madrilenya del final del segle XIX.  

 

REFORMA ESTRUCTURAL 

 

La central disposava de tres calderes generadores de vapor construïdes a Maó per la 

Maquinista Naval, tres motors o màquines de vapor horitzontals de 120 cavalls, construïts 

a Anglaterra, i tres dinamos de corrent antic de 80 kW de la casa Oerlikon (Zuric). Per 

suportar el pes d’aquesta maquinària, els forjats de la planta baixa recolzen en el sostre 

del soterrani, sustentat per una sèrie d’arcs de mig punt sobre pilars de secció quadrada: 

una solució de gran efectivitat, però basada en recursos tradicionals. Per tot això, la 

Central Eléctrica del Mediodía és considerada com un dels millors edificis industrials dels 

pocs que encara es conserven al barri històric de Madrid.  

 

El 2001, quan ”la Caixa” va adquirir la central, les naus estaven pràcticament reduïdes a 

l’envolupant de maó vist i als dos murs longitudinals de separació. Tot i que no afectava 

sensiblement el contenidor, l’estat interior era d’abandonament i ruïna, i les cobertes i les 

lluernes estaven molt deteriorades. Un cop protegida l’envolupant de maó en el seu grau 

ambiental, l’Obra Social ”la Caixa” va iniciar el 2003 un complexa reforma estructural de 

l’edifici per poder preservar-ne l’antiga façana i, alhora, augmentar considerablement la 

volumetria de l’edifici, requisit indispensable per poder acollir CaixaForum Madrid. 

D’aquesta manera, si la central ocupava gairebé  2.000 m
2
, el nou Centre Social i Cultural 

de l’Obra Social ”la Caixa” ocupa ara 10.000 m
2
.  
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EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 

 

Seductor, atrevit, atractiu i lleuger. Així és CaixaForum Madrid, un nou edifici escultural el 

cost del qual ha estat de més de 60 milions d’euros. On abans hi havia una gasolinera i 

una vella central elèctrica, encaixonada i oblidada, els maons de la qual s’anaven 

desprenent dia rere dia, ara emergeix, flamant, un nou centre social i cultural on l’ahir i 

l’avui s’estrenyen la mà. L’ahir el conformen quatre façanes de maons artesans restituïts, 

un per un, utilitzant el morter de cal i l’aparell propis d’un segle enrere; ara, la nova imatge 

rememora el passat gloriós de la centenària Central Eléctrica del Mediodía. L’avui és 

format per una imposant carcassa amb envolupant de xapa de fosa que corona la fàbrica i 

que realça la majestuositat de l’antic edifici.  

 

«El fet de no poder partir de zero i haver de respectar l’envolupant de maó, protegida com 

a patrimoni i reminiscència de la primerenca era industrial de Madrid, no ha estat un 

handicap, sinó que ens ha obligat a buscar solucions especials per poder projectar un 

edifici únic i singular.» Són paraules de Herzog & de Meuron, autors de la rehabilitació i 

l’ampliació de la Central Eléctrica del Mediodía. Hi ha hagut quatre principis bàsics que 

conformen l’estratègia d’actuació dels arquitectes suïssos: restaurar l’envolupant de maó 

de manera artesana, eliminar el sòcol perimetral de pedra de la fàbrica, obrir una nova 

plaça pública amb entrada pel passeig del Prado i afegir-hi volumetria. El resultat és una 

edifici sorprenent que, recolzat sobre tres únics pilars, sembla que levita sobre una nova 

plaça guanyada per a la ciutat per l’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de Madrid. Si la 

central elèctrica disposava de 2.000 m
2
, CaixaForum Madrid s’alça amb els seus 10.000 

m
2 
per acollir l’àmplia programació de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

Un dels principis de Herzog & de Meuron és integrar fluidament i activament les 

estructures arquitectòniques que creen en les dinàmiques urbanes. Pel que fa a l’antiga 

Central Eléctrica del Mediodía, van partir d’una primera constatació: l’edifici està 

desconnectat del Salón del Prado i està enclaustrat en el dens teixit urbà. Amb un sol 

gest, «urbanístic i escultòric», van resoldre el problema: incorporar l’espai que ocupava la 

gasolinera situada en el número 36 del passeig del Prado, que tapava la fàbrica, ja que 

era just al darrere; annexionar-se el nou espai i convertir-lo en plaça pública a cel obert, i 

sostenir la fàbrica sobre tres únics pilars, tot eliminant-ne el sòcol perimetral de l’antiga 

central, de manera que la plaça s’estengués, coberta, sota el nou edifici resultant. 

 

La llicència d’obres per a la primera fase del projecte arquitectònic, consistent en la 

«consolidació de la central i l’estabilització de les façanes», es va concedir el 14 de juliol 

de 2003. S’hi va dur a terme aleshores una operació quirúrgica destinada a «cosir i 

encintar» l’envolupant de maó original, molt deteriorada amb el pas dels anys. El 35 % 
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dels maons de les quatre façanes (40.000 peces d’un total de 115.000) van haver de ser 

restituïts per maons recuperats de l’interior de l’edifici (és a dir, de la demolició dels murs 

de separació que encara estaven dempeus) o per peces noves fetes de manera artesana i 

utilitzant el mateix procediment que el segle anterior. El 50 % de la façana del carrer 

Gobernador es va haver de reconstruir del tot, ja que allà s’alçava un edifici demolit el 

1991. Els forats de totes les finestres de l’antiga central es van cegar amb maons de 

recuperació o nous. 

 

La primera pedra del nou CaixaForum Madrid es va col·locar el 10 de maig de 2004, a les 

10 hores, en un acte que va coincidir amb la celebració del centenari de ”la Caixa” (1904-

2004). Emergia d’aquesta manera el nou i escultural edifici, que sembla levitar sobre una 

plaça pública. Tres potents pilars s’alcen sobre la planta baixa (que dóna continuïtat a la 

plaça) i transmeten la totalitat de les càrregues dels quatre nivells superiors. De manera 

paral·lela, un mur perimetral extradossat a la façana de maó existent recolza en aquests 

tres nuclis i, amb l’ajuda de dues grans bigues de formigó, transmet la càrrega dels 

diferents forjats als nuclis de formigó.  

 

Un cop tapiades les finestres originals de la central, s’han practicat quatre noves obertures 

a la façana de maó de CaixaForum Madrid, de manera que aquests finestrals trenquen a 

propòsit la trama original de les llindes antigues. La façana s’ha ampliat per dalt amb una 

nova carcassa formada per 4.500 planxes de fosa, que contrasten i magnifiquen 

l’envolupant de 115.000 maons de l’edifici original. Així mateix, els arquitectes han 

dissenyat sis nínxols diferents de formes irregulars, que per bé que ens podrien semblar 

ben bé aleatoris no ho són gens. Herzog & de Meuron van extreure motlles de les 

teulades adjacents i han creat, en el cas de CaixaForum Madrid, un contenidor amb 

entrades per a la llum natural, a través d’aquests nínxols, que dibuixa formes semblants 

als edificis del seu voltant. 

 

A més, les diferents cotes de l’edifici responen a l’alçària dels habitatges limítrofs, amb 

l’objectiu de tapar-los al mínim la llum (atès que el nou edifici és més alt que l’antiga 

central). «La teulada té un aspecte molt escultural i senzill», en paraules de Herzog & de 

Meuron. Les planxes de fosa de la coberta, de formes irregulars, són perforades als plans 

verticals que coincideixen amb els paraments envidrats (que semblen gelosies) i són 

opaques a la resta de plans horitzontals, verticals i inclinats. 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

El nou edifici 
 

 

 

 

 
 
 
El centre conté un auditori de 311 places, quatre sales 

d’exposicions repartides en dues plantes i dues sales multiusos 
 

CaixaForum Madrid disposa de 10.000 m2 a 
l’epicentre del «triangle de l’art» 
 
 
• El nou Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” està distribuït 

en set nivells: dos de subterranis, una planta baixa oberta pels quatre 
costats, a la qual s’accedeix pel número 36 del Paseo del Prado, i quatre 
plantes sobre rasant.  

 
• El nou edifici quintuplica la superfície de l’antiga fàbrica, en incorporar 

l’espai que ocupava la gasolinera i convertir-lo en una nova plaça pública 
guanyada per als ciutadans, suspendre l’edifici sobre tres únics pilars i 
excavar el subsòl sota la plaça.  

 
• CaixaForum Madrid emergeix a l’epicentre de l’anomenat «triangle de 

l’art», els vèrtexs del qual estan formats pel Museo del Prado, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) i el Museo Thyssen-
Bornemisza, i se situa al barri de Las Letras, Distrito Centro. 

 
• El laberíntic traçat espacial de l’última planta, esquitxat per sis nínxols 

irregulars amb entrada de llum natural i gelosies de xapa galvanitzada, 
contrasta amb les dues sales d’exposicions, uns espais diàfans, simples 
i flexibles.  
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L’antiga Central Eléctrica del Mediodía només tenia 2.000 m
2
, mentre que el nou 

CaixaForum Madrid disposa de 10.000 m
2
. Com que la façana de la fàbrica estava 

protegida PGOUM en el seu grau ambiental, calia fer-la créixer sense modificar l’envolupant 

de maó, per poder donar cabuda, d’aquesta manera, a la nova programació sociocultural. 

Per aquesta raó, Herzog & Meuron van idear una carcassa de placa de xapa de fosa, 

ancorada mecànicament a la nova estructura metàl·lica principal, per afegir més 

volumetria a l’edifici original. D’altra banda, es van endinsar no sols en el subsòl de la 

fàbrica, sinó també de tota la plaça pública (amb la qual cosa es van estendre sota 

l’emplaçament que ocupava la gasolinera), i hi van afegir dos nivells de soterrani.  

 

D’aquesta manera, si la central elèctrica feia 17 metres d’alçària en la seva cota més 

elevada, CaixaForum Madrid assoleix una alçària màxima de coronació d’uns 27 metres 

(distribuïts en quatre nivells superiors). L’edifici consta, a més, de dos soterranis amb una 

profunditat total d’excavació d’uns 10 metres. Així, mentre que la superfície en planta dels 

nivells superiors s’ajusta al perímetre delimitat per l’antiga central, sota rasant (soterranis) 

aquesta superfície s’amplia i ocupa tota l’extensió de la plaça pública.  

 

L’espai interior és una capsa de sorpreses que juga amb materials i formes. Les parets del 

vestíbul (primera planta), al qual s’accedeix a través d’una escala cerimonial serpentejant 

que arrenca a la plaça coberta de la planta baixa, són de formigó, mentre que el foyer i 

l’auditori (soterranis primer i segon) apareixen revestits per una malla metàl·lica 

deformada per pressió, tipus deployé, que dibuixa una estructura onejant i plena de 

dinamisme. Els terres del foyer i de l’auditori tenen tarimes de fusta de roure americà, el 

vestíbul té peces triangulades d’acer inoxidable i les galeries d’art presenten un paviment 

blanc de terratzo continu, a base de triturat de marbre, ciment, resines i fibres.  

 

ESCALA CERIMONIAL D’ENTRADA 
 

El centre conté un auditori de 311 places, un foyer repartit en dos nivells, aparcament 

privat, dues sales de conferències, un magatzem per a obres d’art, un vestíbul, una 

llibreria, una sala VIP, dues plantes dedicades a exposició i dos espais multiusos, un 

servei educatiu, restaurant i oficines. L’accés a l’interior de l’edifici es fa per l’escala 

cerimonial que arrenca a la plaça pública i porta el visitant al vestíbul del centre. Així 

mateix, es disposa d’un ascensor per a ús de persones minusvàlides, obert directament a 

aquesta plaça.  

 

CaixaForum Madrid té entrada pel número 36 del passeig del Prado, que deixa pas a una 

gran plaça pública, en part a cel obert i en part coberta pel mateix edifici del centre social i 

cultural (l’accés principal a l’antiga Central Eléctrica del Mediodía es feia pel carrer 

Almadén). Una vegada a dins, hi ha dos nuclis d’escales i ascensors interiors que 

travessen l’edifici de dalt a baix. Els usos per planta són els següents: 
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• Soterrani –2: Aparcament privat, foyer, auditori, camerinos i espais 

d’instal·lacions. 

 

• Soterrani –1 (o primer soterrani): Magatzem d’obres d’art, dues sales de 

conferències dotades de cabines de traducció simultània, foyer i auditori (tots dos 

ocupen els soterrani –2 i –1), serveis higiènics, zona de càrrega i descàrrega 

d’obres d’art i espais d’instal·lacions. 

 

• Planta baixa: Accés propi a l’edifici, integrat a la via pública (plaça), és a dir, 

escala cerimonial d’entrada. En els tres grans pilars de formigó se situen el nucli 

d’escales i ascensors per al públic, el segon nucli d’escales, ascensors de servei i 

muntacàrregues d’obres d’art, i l’accés a través d’un muntacotxes a l’aparcament 

del soterrani –2 i pati d’instal·lacions.  

 

• Planta primera: Vestíbul principal (lobby), llibreria botiga d’art, recepció 

informació, serveis higiènics, sala VIP i centre de control, seguretat i manteniment. 

 

• Planta segona i planta tercera: Quatre sales d’exposicions i una sala educativa 

per a tallers i altres activitats. L’espai destinat a exposició suma gairebé 2.000 m
2
. 

 

• Planta quarta: Restaurant, àrees administratives i serveis higiènics.  
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Elements  
singulars

 

 

 

 
 
Els 460 m

2
 de «pintura vivent» actuen com un eficaç agent 

mediambiental en descompondre les partícules de pol·lució  
 
Madrid guanya una nova plaça pública i acull 
el primer jardí vertical d’Espanya 
 
 
• Una nova i espectacular perspectiva s’obre en el número 36 del passeig 

del Prado: CaixaForum Madrid sembla que «leviti» sobre una gran plaça 
pública de geometria irregular, oberta pels quatre costats i que ocupa 
una superfície de 2.500 m2.  

 
• Aquesta nova plaça pública, guanyada per a la ciutat al centre històric de 

Madrid, està delimitada al nord pel carrer Gobernador, al sud pel carrer 
Almadén, a l’est pel passeig del Prado i a l’oest pel carrer Alameda. Dues 
fonts ornamentals banyen l’esplanada. 

 
• El jardí vertical dissenyat pel botànic Patrick Blanc dibuixa un 

impressionant tapís natural, format per 15.000 plantes de 250 espècies 
que han transformat en un verger la paret mitgera amb el número 34 del 
passeig del Prado. 

 
• El «mur vegetal», present en ciutats com París, Brussel·les, Nova York, 

Bangkok, Osaka, Nova Delhi i Gènova, entre d’altres, és el primer que 
s’ha instal·lat a Espanya i el més gran que s’hagi implantat al món sobre 
una façana sense forats. 
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LA NOVA PLAÇA PÚBLICA 
 

Una nova perspectiva s’ha obert al número 36 del passeig del Prado. CaixaForum Madrid 

sembla estar suspès sobre una gran plaça pública de geometria irregular, oberta pels 

quatre costats i que ocupa una superfície de 2.500 m
2
. Aquesta nova esplanada pública, 

guanyada per a la ciutat al centre històric de Madrid, està delimitada al nord pel carrer 

Gobernador, al sud pel carrer Almadén, a l’est pel passeig del Prado i a l’oest pel carrer 

Alameda. 

 

La plaça està formada per tres subplaces: l’espai abans ocupat per la gasolinera (que 

confronta amb el passeig del Prado i és a cel obert), l’àrea de la planta baixa de 

CaixaForum Madrid (coberta) i l’extensió delimitada de les obres per l’antic pati de la 

central elèctrica (que delimita amb el carrer Gobernador i que també és a cel obert). El 

terra de la plaça està recobert d’una estructura de triangles de formigó que dibuixen plans 

de diferents inclinacions. La plaça coberta té un sostre també amb formes triangulars 

irregulars i fora de pla, que responen al sistema estructural, col·locades segons diferents 

pendents, amb un acabat de planxes metàl·liques.  

 

Dues fonts ornamentals banyen la plaça pública. Una d’elles, allargada, forma una 

cascada de 33 metres de llargada i 1,2 metres d’ample, i configura una mena de terraplè 

en forma de L al llarg del carrer Alameda i fins a la cantonada amb Almadén. L’altra està 

formada per un salt d’aigua de 4 metres d’alçària i situada al costat del mur verd o jardí 

vertical mitger amb l’edifici del número 34 del passeig del Prado. 

  
EL JARDÍ VERTICAL 
 

«Les plantes no necessiten terra; només aigua, minerals, llum i diòxid de carboni.» A partir 

d’un axioma tan senzill, Patrick Blanc va construir per primera vegada un jardí vertical el 

1988, concretament al museu de La Villette de París. El seu invent és present avui en 

ciutats d’arreu del món: París, Brussel·les, Nova York, Osaka, Bangkok, Nova Delhi i 

Gènova, per esmentar-ne algunes. El de CaixaForum Madrid no és tan sols el primer que 

s’instal·la a Espanya, sinó també el més gran que s’hagi implantat fins ara en una façana 

sense forats, ja que té una superfície vegetal de 460 m
2
. El resultat n’és una sorprenent 

«pintura vivent» multicolor que, més enllà del seu atractiu estètic, actua com un eficaç 

agent mediambiental. 

 

El jardí vertical dibuixa un impressionant tapís natural, format per 15.000 plantes de 250 

espècies que han transformat en un sorprenent jardí una de les mitgeres que delimiten 

l’espai urbà de CaixaForum Madrid. El mur cobreix completament la mitgera que delimita 

la nova plaça pública que dóna accés, des del passeig del Prado, a CaixaForum Madrid 

per la banda nord.  
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El jardí vertical està format per tres elements principals: una estructura metàl·lica, una 

làmina plàstica i una capa de feltre de poliamida. En el cas de CaixaForum Madrid, té una 

alçària de 24 metres, un gruix de gairebé un metre i una longitud de 19 metres. La 

superfície vegetal resultant s’estén al llarg de 460 metres quadrats. Està formada per 

15.000 plantes de 250 espècies diferents. Moltes són autòctones, d’altres són foranes, 

però s’adapten bé al clima de Madrid.  

 

• Estructura metàl·lica: Es tracta d’una estructura vertical autoportant, de 24 

metres d’alçària, i és la base sobre la qual descansen l’estructura auxiliar i tots els 

elements constitutius del jardí vertical. Està formada per sis torres principals i, com 

si es tractés de les quadernes d’un vaixell, d’un sistema de perfils tubulars. Forma 

una capa d’aire que actua com un sistema d’aïllament tèrmic i fònic molt eficient.  

 

• Pannell de suport: Està format per un pannell de PVC expandit subjecte a 

l’estructura metàl·lica. Aquesta dota de rigidesa tota l’estructura i la fa 

impermeable.  

 

• Capa d’irrigació: Formada per una manta doble de fibres sintètiques i una làmina 

plàstica a la seva cara interior, està fixada per mitjà de grapes a la placa de suport. 

És la base de suport de tota la plantació. El feltre és especial, per la qual cosa no 

es podreix, i la seva gran capil·laritat permet una distribució homogènia de l’aigua. 

Les plantes s’han distribuït al llarg d’aquesta capa de feltre (la densitat és d’unes 

30 plantes per metre quadrat) i les arrels creixen hi tot al llarg.  

 

• Plantació: Es du a terme inserint les arrels de les plantes, sense terra, entre les 

dues capes de la manta i fixant-les per mitjà de grapes.  

 

• Subministrament d’aigua i nutrients i recollida de l’aigua: Una xarxa de 

canonades, amb becs de degoteig i alimentada per una bomba d’aigua i nutrients, 

va fixada sobre la manta d’arrelament. El reg de l’aigua, enriquida amb nutrients, 

es distribueix des de la part de dalt de l’estructura, i és automàtic. L’aigua que 

s’escorre pel mur és recollida per una canaleta col·locada a la part inferior del jardí 

vertical. D’aquesta manera se soluciona el problema que podria generar l’aigua 

d’escolament sobrera.  

 

El resultat és un jardí vertical que permet recrear un sistema vivent semblant al de la 

naturalesa, i que rememora els jardins suspesos de l’antiga Babilònia. El pes total, 

incloent-hi les plantes i el marc metàl·lic, és inferior a 30 kg per metre quadrat. Tenint en 

compte el poc pes, aquest tipus de jardins es pot desenvolupar en qualsevol paret, sense 

limitació de mida o altura. Gràcies al seu efecte d’aïllament tèrmic, permet reduir el 

consum d’energia (a l’hivern, aïlla del fred; a l’estiu, actua com un sistema de refrigeració 
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natural) i neteja l’aire (les partícules de pol·lució són atretes pel feltre, on a poc a poc es 

descomponen i remineralitzen, i llavors es converteixen en fertilitzant per a les plantes). 

 

 





 

 

 

 

UNA PROGRAMACIÓ PER A  

TOT TIPUS DE PÚBLIC 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Exposició  
inaugural

 

 

 

 
 
 
La col·lecció, que es va crear el 1985 i que aplega més de 

700 obres clau, és una de les més importants d’Europa 
 
CaixaForum s’inaugura amb una mostra de la Col·lecció 
d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
• Amb l’objectiu de mostrar l’esperit de la Col·lecció d’Art Contemporani 

Fundació ”la Caixa”, la mostra inaugural de CaixaForum Madrid ocupa 
les dues plantes d’exposicions del centre i reuneix una tria 
representativa d’aquest important fons d’art.  

 
• Centrada en l’art dut a terme des del 1980, la col·lecció ha anat acollint 

les obres d’un gran nombre d’artistes de generacions i procedències 
diferents, amb una sèrie d’arguments visuals i conceptuals que uneixen i 
relacionen les obres entre elles. 

 
• L’exposició inaugural presenta un conjunt de gairebé quaranta 

importants obres, entre pintures, instal·lacions, videoprojeccions i 
fotografies, algunes de les quals encara no havien estat exposades 
abans en aquest país. 

 
• Cindy Sherman, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Enzo Cucchi, Sigmar 

Polke, Ferran García Sevilla, Luis Gordillo, Francesco Clemente, Liu 
Jianhua, Cornelia Parker, Carlos Amorales, Gillian Wearing, Roni Horn i 
Marlene Dumas són alguns dels artistes representats. 
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La mostra inaugural està articulada entre les dues sales d’exposicions de CaixaForum 

Madrid (plantes segona i tercera). A la primera sala (planta segona), s’han reunit una sèrie 

d’obres de l’arte povera i de la pintura neoexpressionista, la majoria de les quals es van 

adquirir quan es va iniciar aquesta col·lecció. Són obres d’artistes europeus i nord-

americans, ja emblemàtics de l’art contemporani, que s’han distingit per les seves 

poètiques individuals. Les seves obres configuren en aquesta presentació un escenari 

d’emoció, expressió i simbolisme. 

 

A la segona sala (planta tercera), es presenta una constel·lació d’artistes i d’obres d’un 

món globalitzat, que tracta dels temes que afecten la nostra societat actual. Els artistes 

extrauen significats a partir de situacions viscudes i de la infinitat d’imatges que rebem 

cada dia; amb això ens ofereixen noves percepcions del món i fan visibles aspectes de la 

realitat que havien estat ocults. Amb diferents mitjans, des de la pintura i el vídeo fins a la 

fotografia i la instal·lació, aquestes obres tracten de com hem codificat la realitat amb 

imatges i conceptes i de com la vida de vegades és entesa com una ficció. Aquestes 

obres inclouen temes universals, com ara la solitud, la por, l’amor i la mort.  

 

LA COL·LECCIÓ D’ART CONTEMPORANI FUNDACIÓ ”LA CAIXA” 
 

La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” es va crear el 1985 i fins ara ha 

aplegat més de 700 obres clau de l’art dels últims vint anys. La idea inicial va ser la de 

formar una col·lecció internacional en què l’art espanyol pogués ser contrastat i 

contextualitzat. La tria es va centrar en l’art dut a terme a partir de la dècada dels vuitanta, 

tot i que s’hi van incloure les obres d’alguns artistes que van començar a treballar en els 

seixanta i setanta i que han estat una referència important per a les generacions 

posteriors. 

 

Aquests artistes de referència recullen l’herència de l’art objectual del segle XX. Les obres 

amb gran contingut simbòlic i interès per la matèria de Joseph Beuys, Mario Merz, Jannis 

Kounellis, Giovanni Anselmo i Antoni Tàpies contrasten amb el depurat formalisme i amb 

les teories perceptives de les escultures i instal·lacions de Donald Judd, Carl Andre, Bruce 

Nauman, Richard Serra i Richard Long, que es van adquirir gairebé simultàniament. 

Aquestes dues perspectives estètiques han funcionat com a preludi a la col·lecció i, 

alhora, n’han determinat la identitat. Posteriorment, l’elenc d’artistes d’aquestes primeres 

generacions s’ha anat enriquint —Robert Ryman, Agnes Martin, Robert Mangold, 

Giuseppe Penone, Sigmar Polke, Joan Hernández Pijuan, Gerhard Richter, Daniel Buren i 

James Turrell—, amb obres realitzades en dates més recents. A la col·lecció queden 

juxtaposades a les obres de generacions més joves, amb la qual cosa hi entaulen diàlegs 

interessants.  

 

L’art dels anys vuitanta expressa un desig de canvi, de reconsideració i de recerca d’un 

nou ordre de les coses. Amb estils molt diferents, els artistes comparteixen les inquietuds 
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filosòfiques sorgides com a conseqüència de la pèrdua de validesa de les grans 

ideologies, que transmeten un sentiment generalitzat d’inestabilitat. Els artistes que 

acaparen més atenció de la crítica i del mercat van tenir, en alguns casos, com a mestres 

artistes de l’arte povera i del minimal, tot i que les seves concepcions artístiques són 

diametralment diferents. Entre els que es van incorporar a la col·lecció figuren Francesco 

Clemente, Enzo Cucchi, Anselm Kiefer, Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat, Miquel 

Barceló, A. R. Penck, Georg Baselitz, Tony Cragg, Anish Kapoor, Richard Deacon, Miquel 

Navarro, Susana Solano i Cristina Iglesias.  

 

Altres opcions estètiques que nodreixen l’escenari polièdric dels anys vuitanta s’allunyen 

d’aquelles utopies de la modernitat. La manera de representar el cos humà i repensar el 

subjecte fa palesa la fractura amb la realitat. Una sensació d’aïllament, absència i 

absurditat s’escenifica en les obres de Juan Muñoz, Miroslaw Balka, Christian Boltanski, 

Cildo Meireles, Bruce Nauman, Rachel Whiteread, Lili Dujourir, Pepe Espaliú, Jordi 

Colomer, Txomin Badiola i Juliao Sarmento. El món es veu cada vegada més immaterial, 

les imatges esdevenen referents i la vida sembla convertir-se en un gran simulacre. 

Alguns artistes formalitzen una estètica basada en l’apropiació i la simulació, i d’altres 

posen de manifest la influència del llenguatge dels mitjans de comunicació i la societat de 

consum. Cindy Sherman, Rosemarie Trockel, Haim Steinbach, Peter Halley, Carlos 

Pazos, Allan McCollum, Rogelio López Cuenca i Katharina Fritsch són alguns dels qui 

treballen amb aquestes premisses.  

 

La preocupació de fer un art que obtingui credibilitat quan ja no es creu en el seu potencial 

utòpic dóna lloc a obres com les de Reinhard Mucha, Robert Gober, Jan Vercruysse, 

Didier Vermeiren, Martin Kippenberger, Günther Förg, Thomas Schütte i Harald 

Klingelhöller, que analitzen les convencions que determinen la producció i l’apreciació de 

l’art i cerquen noves formes de representació. Paral·lelament, la fotografia va iniciar un 

procés de redefinició per mitjà d’artistes com Jeff Wall, Thomas Ruff, Andreas Gursky, 

Jean-Marc Bustamante, Thomas Struth, Roni Horn i Craigie Horsfield, les obres dels quals 

construeixen una altra objectivitat basada en la mateixa especificitat de la imatge. 

 

Les noves tecnologies han creat un espai de ficció, un món de realitats evanescents que 

obre un fascinant interrogant sobre els mecanismes de percepció de la realitat. Aquest 

escenari ha repercutit en els artistes que treballen amb mitjans audiovisuals. Amb les 

instal·lacions de Bill Viola, Gary Hill, James Coleman, Rodney Graham, Pierre Huyghe i 

Douglas Gordon, la col·lecció obre un capítol que reflexiona sobre la influència de l’entorn 

visual en la nostra consciència i el control que exerceixen els mitjans de comunicació 

sobre la credibilitat de les imatges, que es completa amb les obres de Steve McQueen, 

Dominique González-Foerster, Antoni Abad, Sergio Prego, Javier Peñafiel, Dought Aitken, 

Eija-Liisa Athila i Aernout Mik, entre d’altres. El vídeo és un mitjà ideal per recrear 

emocions i registrar i observar el comportament humà, i moltes de les videoinstal·lacions 

de la col·lecció exposen una reflexió sobre la condició humana que connecta amb altres 
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estratègies de l’art contingudes també en aquest fons d’art. Les pintures de Marlene 

Dumas, Wilhem Sasnal, E. Havekost, Simeón Sáiz Ruiz, Victoria Civera i Johannes Karhs 

donen compte de la presència i de la imatge de l’ésser humà partint d’imatges preses dels 

mitjans de comunicació. La seva manera de pintar està en relació amb les imatges 

existents, tot i que les seves obres contenen una certa empatia amb la realitat que les 

origina.  

 

Els efectes de la globalització i la violència que esclata per diferències religioses, 

nacionalistes o econòmiques en els anys noranta repercuteixen en els processos creatius 

de l’art, que genera una necessitat de parar atenció a la diferència, de treballar des de la 

subjectivitat i de crear narracions que permetin enfrontar-se al món contemporani des de 

l’experiència de la immediatesa, del que ens envolta. Són especialment suggeridores les 

obres de Doris Salcedo, Guillermo Kuitca, Elena del Rivero, Jana Sterbak, Sophie Calle, 

Oscar Muñoz, Shirin Neshat, Pedro Mora, Franz West, Andreas Slominski, Stefan 

Hablützel, Dora García, Montserrat Soto i Sue Williams.  

 

Altres autors amb obres clau en aquesta col·lecció són Paul McCarthy, Mike Kelley, Ettore 

Spalletti, Luis Gordillo, Juan Uslé, Ferran García Sevilla i Gillian Wearing, així com alguns 

dels noms que s’hi han incorporat fa poc, com ara Rivane Neuenschwander, Cornelia 

Parker, Mona Hatoum, Thomas Hirshhorn, Thomas Sheibitz, Adriana Varejao, Beatriz 

Milhazes, Ernesto Neto i Vanesa Beecroft. 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Programa 
d’exposicions

 

 

 

 
 
El nou centre no sols acollirà mostres d’art antic, modern i 

contemporani, sinó també de temàtica social 
 
CaixaForum exhibirà obres mestres de la Galeria dels 
Uffizi, escultures de Mitoraj, l’«estil Mucha» i Chaplin 
 
• CaixaForum Madrid exposarà, del març al maig, 45 obres mestres 

italianes realitzades entre els segles XV i XVII, d’artistes com Botticelli, 
Parmigianino i Luca Giordano, que només s’exhibeixen en rares 
ocasions i que pertanyen als fons de la Galeria dels Uffizi. 

 
• Als voltants de l’edifici i en ple diàleg amb els ciutadans, s’instal·laran 26 

escultures monumentals de l’artista contemporani Igor Mitoraj, en el 
marc del programa Art al carrer, que pretén acostar les manifestacions 
artístiques a tota mena de públics. 

 
• El centre presentarà, a la darreria d’abril, una exposició inèdita que 

descobrirà a l’espectador aspectes poc coneguts d’Alphonse Mucha, 
molt popular per la seva aportació a l’art nouveau internacional, però 
amb una obra pictòrica i fotogràfica que gairebé mai no ha estat 
mostrada. 

 
• CaixaForum Madrid dedicarà part de la seva programació expositiva a 

mostres de temàtica social, com ara la immigració, la prevenció de la 
violència i la cura del medi ambient, que reflectiran el compromís de 
l’Obra Social ”la Caixa” amb els problemes de les persones.  
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ART AL CARRER. IGOR MITORAJ  
 

Del 20 de febrer al 13 d’abril. Art al carrer i en ple diàleg amb el ciutadà. La Fundació ”la 

Caixa” i l’Ajuntament de Madrid exposen l’obra de l’escultor Igor Mitoraj al passeig del 

Prado, davant de CaixaForum Madrid. Aquesta exposició, que forma part del programa de 

l’Obra Social ”la Caixa” Art al carrer, cerca acostar les manifestacions artístiques a tota 

mena de públics. Les iniciatives culturals de ”la Caixa” s’emmarquen en la seva vocació 

social i posen a l’abast del ciutadà les grans obres del passat i les noves tendències 

contemporànies, a fi d’estimular el coneixement i crear espais que serveixin com a punt de 

trobada a persones de diferents procedències i generacions. L’objectiu de l’Obra Social ”la 

Caixa” és enderrocar la barrera que ens separa de la cultura per convertir-la en una eina 

de creixement personal i d’integració social. Les 26 obres d’Igor Mitoraj que es presenten 

en aquesta mostra estan distribuïdes pel passeig del Prado i la plaça pública de 

CaixaForum, amb l’objectiu de transformar el paisatge quotidià i establir una forta empatia 

amb els qui les observin. L’artista polonès Igor Mitoraj ha protagonitzat nombroses 

exposicions i intervencions d’art al carrer, amb la qual cosa ha recuperat amb la seva obra 

l’esperit de l’art de Grècia, Roma i dels grans mestres de l’escultura del Renaixement. 

Imatges enigmàtiques de déus, herois i figures mitològiques ocupen la via pública i 

presenten els seus interrogants als ciutadans.  

 

EL PA DELS ÀNGELS. COL·LECCIONS DE LA GALERIA DELS UFFIZI. DE BOTTICELLI A LUCA 

GIORDANO 
 

Del 19 de març al 25 de maig de 2008. El misteri de la transsubstanciació (la conversió 

del pa i el vi en la carn i la sang de Crist) ha estat objecte d’innombrables interpretacions 

artístiques. Segons la doctrina catòlica, el sacrifici del Fill de Déu allibera els homes del 

pecat original. A l’Eucaristia, el cos de Crist és el pa dels àngels. Aquesta exposició 

presenta per primera vegada fora d’Itàlia una extraordinària col·lecció d’art italià 

pertanyent als fons de la Galeria dels Uffizi, a Florència: 45 obres mestres realitzades 

entre els segles XV i XVII, de les quals sobresurten pintures de Botticelli, Luca Signorelli, 

Parmigianino, Luca Giordano i Cristofano Allori, entre d’altres. Són peces d’una gran 

qualitat, que habitualment no estan en exhibició i que s’han recuperat especialment per a 

aquesta mostra. L’exposició, organitzada per la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb 

Contemporanea Progetti (Florència), permet fer un recorregut per l’espiritualitat 

d’Occident, a través de diferents episodis de l’Antic i del Nou Testament: el pecat original, 

l’anunci de l’arribada del redemptor, l’últim sopar i la mort i resurrecció del Senyor. Al 

mateix temps, reconstrueix el procés d’estilització que va dur els grans mestres de l’art 

italià a desenvolupar formes plàstiques cada cop més elaborades per transmetre a 

l’espectador un sentiment de transcendència i emoció. 
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ALPHONSE MUCHA (1860-1939). SEDUCCIÓ, MODERNITAT I UTOPIA 

 

Del 30 d’abril al 31 d’agost de 2008. El nom d’Alphonse Mucha està estretament vinculat 

a l’evolució de l’art nouveau. A la darreria del segle XIX, i a partir de la seva relació amb la 

cèlebre actriu Sarah Bernhardt, va assolir la fama gràcies als seus cartells teatrals, 

publicitaris i decoratius. Mucha va ser creador d’un estil i va establir una eficaç iconografia 

vinculada a la modernitat publicitària. També va idear joies, mobles i altres dissenys molt 

influents i copiats. Tanmateix, la seva obra pictòrica no és tan coneguda, com tampoc no 

ho és la seva excepcional obra fotogràfica. Aquesta exposició, produïda per la Fundació 

”la Caixa” en col·laboració amb la Mucha Foundation de Praga, presenta una àmplia tria 

d’obres d’aquest artista, que no sols permet conèixer-ne millor totes les facetes, sinó que 

també ofereix una visió retrospectiva de la seva carrera. La visita s’estructura a partir de 

quatre nuclis temàtics (Teatre, Bellesa, Misteri i Modernitat) i quatre capítols més breus 

que ajuden a situar la contribució de Mucha a l’art del segle XX: La metròpoli com a 

escenari, La fotografia, com a mitjà i com a art, L’èpica eslava, una visió i La difusió de 

l’«estil Mucha». L’exposició presenta una àmplia lectura de l’obra d’aquest artista i convida 

l’espectador a reflexionar sobre les complexes relacions entre art modern i kitsch, entre 

utopia i comerç, entre individualitat creadora i projecte col·lectiu; al cap i a la fi, sobre les 

funcions, els objectius i les estratègies de l’art modern. 

 

CHAPLIN EN IMATGES 
 

Del 20 de juny al 19 d’octubre de 2008. Com es va crear el personatge de Charlot? Per 

què va ser i avui encara és tan atractiu? Com va ser capaç Chaplin de transformar una 

estrella del cinema de cops de garrot i saraus en una icona universal, un emblema de la 

condició humana en una època de grans transformacions tècniques, de canvis socials i 

d’inestabilitat política? La importància de Charles Chaplin en la història del cinema del 

segle XX no s’esgota amb el seu personatge, Charlot, i la seva contribució al cinema. 

Actor virtuós de la pantomima, director de pel·lícules universalment conegudes, com ara 

The Gold Rush (La quimera de l’or), Modern Times (Temps moderns) i The Great Dictator 

(El gran dictador), i compositor de la música dels seus films, Charles Spencer Chaplin 

(1889-1977) es va convertir en un símbol de l’avantguarda artística, va incorporar a les 

seves creacions els temes socials i va tenir un paper destacat en la vida pública, per tal 

com va prendre posicions inconformistes i va ser perseguit als Estats Units en els anys de 

la guerra freda. Darrere de la gran popularitat de Chaplin s’amaga un extraordinari talent 

artístic, una gran facilitat de comunicació i la capacitat de modelar el seu personatge 

públic en funció dels mitjans audiovisuals: el cinema, la fotografia i el periodisme il·lustrat. 

Chaplin en imatges és la primera gran exposició que es presenta a Espanya sobre la 

figura de Charles Chaplin i el seu personatge, Charlot, a partir dels arxius familiars. Per 

mitjà de la combinació d’unes 300 fotografies d’estudi, cartells i revistes, documents i 

fragments de pel·lícules, s’ofereix una visió global de l’artista i de la seva trajectòria. A 
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través d’obres de Fernand Léger, entre d’altres, també es mostra com alguns dels 

creadors de les avantguardes es van emparar de la imatge de Charlot.  

 

MOSTRA SOBRE L’ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE ”LA CAIXA” 
 

Del 14 de febrer al 6 d’abril de 2008. ”la Caixa” és una entitat compromesa amb les 

necessitats de les persones. A través de la seva acció social, retorna a la comunitat una 

part important dels seus beneficis, amb la qual cosa acompleix el seu objectiu fundacional: 

procurar una millora de la vida col·lectiva dels ciutadans i fer de la nostra societat un lloc 

millor. Fruit d’aquest compromís, s’ha donat prioritat al desenvolupament d’iniciatives 

socials que donin resposta a les principals problemàtiques actuals: la immigració, l’atenció 

a la gent gran, la prevenció de la violència i la cura del medi ambient. Cal destacar-ne les 

iniciatives que s’han dut a terme per facilitar l’accés a l’habitatge per part dels joves i les 

persones grans, la prevenció de la violència i els programes per a la inserció laboral de 

persones en situació de marginació. Gràcies a la confiança dels seus clients, ”la Caixa” 

incrementa any rere any el pressupost i el nombre de beneficiaris de la seva Obra Social. 

”la Caixa” invertirà 2.000 milions d’euros en acció social en els pròxims quatre anys, amb 

la qual cosa elevarà la dotació a la seva Obra Social per a aquest exercici fins als 500 

milions d’euros.  

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL, «REFUGIATS, VIDES EN TRÀNSIT» 
 

Del 14 de febrer al 6 d’abril de 2008. El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra 

Social ”la Caixa” manté, des del 1997, un decidit compromís solidari amb l’Àfrica, l’Àsia i 

l’Amèrica Llatina. Amb aquest objectiu, promou i fomenta el desenvolupament 

socioeconòmic sostenible dels països més desafavorits a través d’organitzacions no 

governamentals per al desenvolupament (ONGD) espanyoles i organismes, institucions i 

poblacions locals. Així mateix, promou la formació dels agents socials de cooperació i 

difon una cultura de solidaritat, pau i respecte. Fins ara, el Programa de Cooperació 

Internacional ha dut a terme 345 projectes en 56 països, amb una aportació de més de 31 

milions d’euros.  

 

Aquesta exposició, a més de donar compte de les activitats de l’Obra Social al voltant de 

la cooperació internacional, inclou un apartat especial dedicat a mostrar un fet que es 

dóna en diferents països en vies de desenvolupament: els camps de refugiats. La mostra 

recull les condicions de vida en els camps de refugiats de Gihembe i Kiziba, a Ruanda. 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Música 

 

 

 

 
 
El centre oferirà recitals gratuïts a la plaça pública dins del 

programa Diversons - Música per a la integració 
 
Concerts de músiques del món alçaran el teló 
musical de CaixaForum Madrid 
 
 
• CaixaForum iniciarà la seva programació musical amb cinc concerts de 

músiques del món a càrrec de l’Ensemble Al-Kindi (litúrgia sufí), el Trio 
Chemirani (percussió zarb d’origen persa), Di Gojim (música jueva), 
Huun-Huur-Tu (estepa mongola) i The Kamkars (música del Kurdistan). 

 
• La música filmada també hi serà referència. Jacqueline du Pré, que al 

cap de vint anys de la seva mort continua despertant passions, serà la 
protagonista d’un cicle de projeccions presentades per Christopher 
Nupen, expert en el camp de la documentació musical. 

 
• A l’exterior de CaixaForum, l’Obra Social ”la Caixa” oferirà als vianants, 

els dissabtes i diumenges, concerts gratuïts de grups com Lafra (música 
centreeuropea), The Orient Express Orkestra (música sefardita i klezmer) 
i el Trio Forróbódó (Brasil).  

 
• El programa Diversons - Música per a la integració de l’Obra Social ”la 

Caixa” és una plataforma d’expressió oberta als grups de músiques del 
món que, procedents de diverses tradicions, resideixen i elaboren les 
seves propostes creatives arreu d’Espanya. 
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MÚSIQUES DEL MÓN 
 

• ENSEMBLE AL-KINDI. Dijous 21 de febrer, a les 21 hores. Aquesta formació de 

quatre músics acompanyats d’un dervix ens acostarà a la litúrgia sufí. A diferència 

d’altres tendències islàmiques, els místics musulmans van adoptar, a partir del 

segle IX, la música com a suport de la seva meditació, convençuts que els 

permetia, de manera privilegiada, l’accés a estats de gràcia i d’èxtasi. 

• DI GOJIM. Dijous 28 de febrer, a les 21 hores. Procedents de móns tan diferents 

com el jazz, el folk i la música clàssica, aquests sis músics ens ofereixen una visió 

diferent i molt dinàmica de la música klezmer. Amb una posada en escena 

sorprenent, combinant més de 25 instruments, ens proposen una nova 

interpretació de la música tradicional jueva de l’est d’Europa. 

• TRIO CHEMIRANI. Dijous 6 de març, a les 21 hores. La percussió del zarb 

produeix un so vellutat i càlid que, en mans de Djamchid Chemirani, es transforma 

en una font inesgotable de recursos rítmics, amb una sorprenent gamma de sons i 

colors. Amb el contrapunt dels seus fills Keyvan i Bijane, virtuosos hereus d’una 

apassionada tradició familiar, el resultat és d’una riquesa que commou. 

• THE KAMKARS. Dijous 13 de març, a les 21 hores. Originaris del Kurdistan, en 

les cançons de The Kamkars, la màgia de les veus sempre està acompanyada de 

manera brillant pel conjunt instrumental. Individualment, tot té protagonisme, com 

si el conjunt, malgrat la unitat de totes les peces, volgués preservar els accents de 

totes les veus i de tots els instruments. 

 

 

MÚSICA FILMADA: JACQUELINE DU PRÉ 

 

Vint anys després de la seva mort, els enregistraments de Jacqueline du Pré continuen 

despertant passions. Format en la BBC britànica, creador de la productora Allegro Films i 

amb un gran prestigi en l’àmbit del documental musical, Christopher Nupen ens acosta la 

figura i la música d’una de les violoncel·listes més carismàtiques i destacades del segle 

XX.  

• Dilluns 17 de març, a les 17 h. Conferència i projeccions: Christopher Nupen 

parla de Jacqueline du Pré. Christopher Nupen va mantenir amb Jacqueline du 

Pré una estreta amistat, que va durar molts anys i que va donar lloc a 

extraordinaris documents que mostren l’autèntica dimensió humana i artística 

d’aquesta gran violoncel·lista. A partir d’uns quants extractes de les seves 

pel·lícules, el director ens ofereix una visió personal i de primera mà sobre l’artista.  

 



 37

• Dimarts 18 de març, a les 17 h. Jacqueline du Pré and the Elgar Cello 

Concerto. Dir. Christopher Nupen, 1982, 71 minuts, VOSE. Guanyador de diversos 

premis, aquest documental s’ha convertit en un dels retrats més emblemàtics de 

Jacqueline du Pré i és un dels seus títols més coneguts.  

• Dimecres 19 de març, a les 17 h. The Trout. Dir. Christopher Nupen, 1969, 55 

minuts, VOSE. És un dels documentals musicals que s’han emès més sovint en la 

història de la televisió. El film aprofundeix en les personalitats de Daniel 

Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jacqueline du Pré i Zubin Mehta. 

• Dimecres 19 de març, a les 18 h. The Ghost. Dir. Christopher Nupen, 1970, 28 

minuts, VOSE. En una altra formació excepcional, el trio integrat per Daniel 

Barenboim, Pinchas Zukerman i Jacqueline du Pré ens ofereix la interpretació 

completa del Trio en re major El fantasma, op. 70/1, de Beethoven, enregistrat a 

Londres el 1970.  

• Dijous 20 de març, a les 17 h. Who was Jacqueline du Pré? Dir. Christopher 

Nupen, 2001, 56 minuts, VOSE. Christopher Nupen i el seu equip van rodar aquest 

nou documental amb l’objectiu d’aclarir la veritat sobre alguns aspectes de la vida 

de Jacqueline du Pré, que, amb el temps, com passa amb moltes llegendes, van 

ser objecte de distorsions.  

 

DIVERSONS - MÚSICA PER A LA INTEGRACIÓ 
 

• LAFRA. Música centreeuropea. Dissabte 16 de febrer (11.30 h) i diumenge 17 

de febrer (13.30 h). Lafra ens ofereix una aproximació molt personal a les 

músiques de l’Europa central, per mitjà d’uns arranjaments que combinen, amb un 

gran virtuosisme instrumental, melodies tradicionals i pròpies amb sonoritats que 

provenen de la música clàssica, la música klezmer, el jazz i l’ambientació 

cinematogràfica. 

• THE ORIENT EXPRESS ORKESTRA. Música sefardita i klezmer. Dissabte 16 

de febrer (12.30 h) i diumenge 17 de febrer (11.30 h). Com si es tractés del tren 

del qual pren el seu nom, des de Lavapiés, un dels barris més inquiets de Madrid, 

arriba The Orient Express Orkestra, un grup integrat per quatre reconeguts 

instrumentistes que han decidit aprofundir en el repertori musical d’arrel jueva, tant 

pel que fa a la tradició sefardita (d’herència ibèrica) com respecte a les sonoritats 

del klezmer (propi del centre i l’est europeus).  

• OCTAVIO SANA I LA SEVA MIXTURA NEGRA. Guinea Bissau. Dissabte 16 de 

febrer (13.30 h) i diumenge 17 de febrer (12.30 h). Octavio Sana, veu i guitarra; 

Ignasi Coromina, guitarra; Sergio da Costa, guitarra; Yonder Peña, percussió; 

Marcelo Córdoba, guitarra; Martí Solé, bateria; Gabriel Cuéllar, teclat. Octavio 

Sana i la seva Mixtura Negra és una banda enèrgica i potent, formada per músics 

africans i d’altres indrets del món, que presenta composicions pròpies inspirades 
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en la música tradicional del país. Els seus temes recullen l’espiritualitat, la força 

vital i el ritme de la tradició més pura de l’Àfrica occidental, i parlen sobre temes 

universals com l’amor i l’amistat, així com dels sentiments d’enyorança de 

l’emigrant que és lluny del seu país i de la seva gent. La intensitat i la força de la 

veu solista, l’acompanyament dels cors i una base rítmica sòlida i contundent són 

els ingredients amb els quals elabora una música de gran atractiu que convida a la 

participació i al ball. 

• TRIO FORRÓBÓDÓ. Brasil. Dissabte 23 de febrer (11.30 h) i diumenge 24 de 

febrer (13.30 h). El Trio Forróbódó va ser fundat per Darlly Maia l’any 2002, amb 

l’objectiu de difondre arreu d’Europa el forró, una tradició musical que fins fa ben 

poc era pràcticament desconeguda fora del Brasil. El seu repertori inclou 

composicions pròpies i versions dels grans mestres del gènere, com ara Luiz 

Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo i Alceu Valença.  

• ECHA PAKÁ. Cuba. Dissabte 23 de febrer (12.30 h) i diumenge 24 de febrer 

(12.30 h). Format majoritàriament per músics d’origen cubà, Echa Paká va néixer 

quan Yuniel Jiménez i Daniel Moren van començar a tocar els clàssics del so cubà 

en locals de petit format. Amb la incorporació progressiva de la resta dels seus 

components, el grup ha consolidat un atractiu projecte musical que es caracteritza 

per la vitalitat i l’esperit lúdic de la seva música.  

• ROXANA RÍO. Mèxic. Dissabte 23 de febrer (13.30 h) i diumenge 24 de febrer 

(11.30 h). Nascuda a Veracruz (Mèxic), Roxana Río va començar de ben jove els 

seus estudis de cant i guitarra. Als 12 anys ja va oferir els seus primers concerts i 

als 17 va protagonitzar una gira estatal amb el seu propi grup: Roxana Río i 

Teorema. Després d’haver participat en diverses produccions per a la televisió 

mexicana, va iniciar una projecció internacional ascendent, amb una llarga llista de 

concerts.  
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Debats i conferències 

sobre temes d’actualitat
 

 

 

 
 
J. Michel Frodon, Peter Burke, Tzvetan Todorov, Paul Collier, 

Baltasar Porcel i Carlos Solchaga, entre els participants 
 
Cicles de literatura, poesia, cinema, art i 
debats d’actualitat, a CaixaForum Madrid 
 
 
• Promoure el debat al voltant de les grans transformacions socials del 

nostre temps i aprofundir en la gènesi de les nostres arrels culturals: 
aquest és el doble objectiu de la programació d’humanitats que es durà a 
terme a CaixaForum Madrid. 

 
• Sota el títol Com ens afecta la globalització de l’economia?, experts 

internacionals com el catedràtic de la Universitat d’Oxford Paul Collier 
ens acostaran al fenomen de la globalització econòmica i n’examinaran 
les conseqüències.  

 

• En l’àmbit del cinema, CaixaForum acollirà el cicle Cinema, estètica i 

pensament. Lliçons transversals sobre l’estat del cinema, que traçarà un 
ampli recorregut pel cinema i els autors contemporanis i en el qual 
intervindran alguns dels millors especialistes del món. 

 

• En l’àmbit de la literatura, el centre organitzarà una festa poètica en la 
qual participaran alguns dels poetes espanyols més significatius, com 
Francisco Brines, Luisa Castro, Narcís Comadira, Luis García Montero, 
Olvido García Valdés i Carlos Marzal.  
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FESTA POÈTICA 
 

Dimecres 27 de febrer, a les 20 hores. Amb l’objectiu de fer arribar a un públic nou 

algunes de les veus més representatives de la poesia espanyola contemporània, 

CaixaForum obre la seva programació d’Humanitats amb aquest recital plural. Aquesta 

festa poètica recollirà veus emblemàtiques, veus diferents i de diferents generacions, amb 

el desig d’impulsar novament, per mitjà d’aquest nou espai, un projecte poètic puntual 

però consolidat. Els poetes convidats a la festa són Francisco Brines, Luisa Castro, Narcís 

Comadira, Luis García Montero, Olvido García Valdés, Ángel González, Carlos Marzal, 

Chantal Maillard, Eloy Sánchez Rosillo, Andrés Trapiello i Kirmen Uribe. 

 

COM ENS AFECTA LA GLOBALITZACIÓ DE L’ECONOMIA?  
 

Del 26 de març al 19 de maig. El tema de la globalització provoca reaccions 

contraposades i no deixa indiferent a ningú. La gran majoria d’economistes consideren 

que la reducció de les traves al comerç internacional de béns i serveis, als fluxos financers 

i a les inversions empresarials, en un context de progrés tecnològic ràpid, té uns efectes 

netament positius. En canvi, els qui no són economistes no ho veuen tan clar i, tot sovint, 

manifesten la seva por davant de la globalització. L’objectiu d’aquest cicle de 

conferències, coordinat per l’Àrea d’Estudis i Anàlisis Econòmics de ”la Caixa”, és acostar-

nos a aquest fenomen i examinar-ne les conseqüències per mitjà d’alguns dels millors 

experts en el tema. Ens parlaran dels efectes de la globalització, entre d’altres, David 

Weinstein, de la Universitat de Colúmbia; Paul Collier, de la Universitat d’Oxford; 

Mohandas Pai, directiu d’Infosys, una de les empreses més importants de software i 

serveis de l’Índia, i Carlos Solchaga, exministre d’Economia i Hisenda (1985-1993).  

 

JOSEP PLA. L’ESCRIPTOR I L’HOME 
 

Del 3 d’abril al 6 de maig. Pla és un dels grans escriptors del segle XX, de clara dimensió 

europea, tant pel seu estil com pel món català i internacional que reflecteix, amb la seva 

mirada lúcida i una profunda actitud de tenacitat i fatalisme. En vida havia sofert 

incomprensions i persecucions; la seva vàlua i el seu treball, les contradiccions que 

encarnava i les del món que l’envoltava el convertien en la mesura d’una societat 

esquinçada i sotmesa per la guerra civil i la dictadura. Al cap de vint-i-sis anys de la seva 

mort, Pla no sols és reconegut sense reticències per la crítica, la universitat i els cercles 

literaris, sinó que s’ha convertit, també, en una figura emblemàtica. Per contribuir que 

l’obra de Josep Pla assoleixi el reconeixement més ampli possible, se celebra aquest cicle 

de conferències, els autors de les quals són personalitats de projecció pública, d’alt relleu 

institucional i intel·lectual, com Jordi Pujol, José María Aznar i Baltasar Porcel 

(coordinador del cicle), que sens dubte hi aportaran diferents angles de visió sobre el gran 

escriptor empordanès.  
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CINEMA, ESTÈTICA I PENSAMENT 
 

Del 26 de febrer al 25 d’abril. Establir un ampli recorregut pel cinema de les últimes 

dècades, les noves geografies estètiques i polítiques i les seves mutacions i els estats de 

crisi és l’objectiu d’aquest cicle. El mapa del cinema postmodern és extraordinàriament ric 

i heterogeni, per la qual cosa aquest cicle pretén oferir pautes per a la seva travessa 

sense cap pretensió de totalitat. Es tracta d’un curs obert i plural que reivindica el 

pensament i la reflexió transversal, per seguir totes les arborescències del cinema 

contemporani. Un ampli i absorbent programa de deu sessions que combina la lliçó 

subjectiva, impartida per setze prestigiosos crítics nacionals i internacionals, com 

Dominique Paini, Jacques Aumont, Carlos Heredero i Domènec Font (coordinador del 

cicle), i la projecció d’una sèrie de pel·lícules recents, potser encara poc conegudes, com 

Level Five (Chris Marker, 1997, França), amb la intenció de prendre la temperatura al 

cinema actual i entendre’n els camps magnètics.  

 

FORJADORS D’EUROPA 
 

Del 1 d’abril al 20 de maig. La idea d’Europa es va anar forjant al llarg de milers d’anys. 

Sens dubte, la civilització clàssica va anar dibuixant un concepte d’Europa que, des de la 

mitologia fins a la cultura, es va anar imposant sobre els territoris que anava dominant. 

Des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, els europeus no han abandonat la vella idea que 

els pobles europeus tenen un origen comú, tot i que ara pugui semblar llunyà a causa dels 

esdeveniments. Per tant, és possible observar, en les diverses èpoques de la història, 

intents més o menys reeixits de tornar a aquesta unitat d’origen, que es va anar 

concretant, segons els temps, de maneres molt variades i d’acord amb les possibilitats 

que hi havia en cada moment. El cicle presenta vuit personatges que tenen en comú el fet 

de compartir aquesta idea, com ara Carlemany, Carles V i Napoleó. Coordinat per 

Baltasar Cuart, hi participaran historiadors de prestigi internacional, com José A. García 

Cortázar i Peter Burke. 

 

CINC LLIÇONS SOBRE LA SARSUELA 
 

De maig a juny. CaixaForum proposa un recorregut bàsic pel món de la sarsuela a través 

dels autors més destacats i d’una àmplia varietat d’obres: una miscel·lània atractiva dels 

colors, la inspiració, la diversitat i la trajectòria d’unes composicions que reunien la qualitat 

i la frescor musical i uns textos plens d’enginy i que van representar, en el seu moment, 

una àmplia proposta artística a l’abast de tots els públics. A partir de veus qualificades i 

d’instrumentistes, escenògrafs, llibretistes, dissenyadors i publicistes, es va aconseguir la 

diversitat en la concepció teatral i es va oferir al públic una sèrie de rituals que han 

beneficiat les arts escèniques fins als nostres dies. El curs està dirigit i presentat per 

l’historiador musical Alberto González Lapuente.  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL VOLTANT DE LES EXPOSICIONS 
 

• El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca 

Giordano. Del 4 al 29 d’abril. El seminari Una història de les imatges aprofundirà 

en l’anàlisi de les obres barroques d’aquesta magnífica col·lecció. Miguel 

Cereceda, professor del Departament d’Estètica de la Universitat de Madrid i 

membre de la directiva del Cercle de Belles Arts, és el coordinador d’aquest 

seminari. 

• Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i utopia. De maig a juny. 

L’exemple d’Alphonse Mucha com a artista paradigmàtic de la comunicació entre 

imatge artística i producció massiva i utilitària permet fer un recorregut revelador 

sobre l’evolució del cartellisme, de la publicitat i de la seva relació amb l’art. El 

seminari Alphonse Mucha i la imatge moderna ens oferirà una mirada històrica i 

conceptual sobre els diferents usos i definicions de la imatge en la cultura moderna 

sorgida amb l’auge de la publicitat. 

• Chaplin en imatges. De juliol a setembre. L’exposició s’acompanya d’un cicle de 

conferències a càrrec d’especialistes mundials en l’obra de Chaplin, entre els quals 

cal destacar el seu biògraf David Robinson i Jean Michel Frodon, director de 

Cahiers du Cinéma, com també el cineasta José Luis Guerín, entre d’altres. 

Aquestes conferències, juntament amb un cicle de pel·lícules de Charles Chaplin, 

proposen un exercici de revisió d’alguns aspectes essencials del seu art. Més enllà 

de la icona. Repensar Charles Chaplin avui dóna nom al cicle d’activitats 

organitzades al voltant d’aquest gran mite del cinema a partir de la comicitat, 

l’atracció visual, el gest, l’excentricisme, la política i el compromís històric. 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

Activitats  
familiars

 

 

 

 
 
CaixaForum proposa un ampli ventall d’activitats educatives 

per a nens i nenes a partir dels 3 anys 
 
Tallers en família, cinema d’animació i arts 
escèniques omplen de color els caps de setmana 
 
 
• El nou Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” proposa un 

ampli ventall d’activitats per fer en família: jocs de pistes per recórrer en 
família i de manera amena les exposicions, un taller d’art contemporani, 
arts escèniques, concerts familiars… 

 
• Un concert a quatre mans: dues per a la música i dues més per a la 

màgia; un quartet de corda que no sols toca, sinó que també canta i 
balla; un viatge trepidant a través de la música de tots els temps, i el 
folklore andí protagonitzen els concerts familiars. 

 
• CaixaForum ofereix dos cicles de cinema d’animació: l’un per als més 

petits (fins a tres anys) i l’altre per als més grans de set anys, que 
conviden a conèixer el petit món dels insectes i a riure amb les malifetes 
de Pere l’Entremaliat. 

 
• Què s’amaga darrere de l’art contemporani? L’activitat d’Art en família 

Plis-plas! convida els nens i les nenes a entrar a l’exposició de la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” i buscar-hi certes 
obres. 
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CONCERTS FAMILIARS 
 

• Dissabte 23 de febrer, a les 17.30 h - Diumenge 24 de febrer, a les 12.00 h. 

Concert per a baralla i piano. Concert a quatre mans: dues per a la música i 

dues per a la màgia. Durada: 45 minuts. Edat recomanada: a partir de 8 anys. 

• Dissabte 1 de març, a les 17.30 h - Diumenge 2 de març, a les 12.00 h. 16 

cordes amb molt de ritme! Si a dos violins se’ls suma una viola i un contrabaix, 

s’obté un quartet de corda. Però si aquest quartet de corda canta, balla i fa riure, 

sense parar de tocar…, llavors es tracta de The Graffiti Classics. Durada: 45 

minuts. Edat recomanada: a partir de 5 anys. 

• Dissabte 8 de març, a les 17.30 h - Diumenge 9 de març, a les 12.00 h. Viatge 

per les notes. Un viatge trepidant i emocionant, acompanyats de la música de 

compositors de tots els temps i estils. Durada: 45 minuts. Edat recomanada: a 

partir de 5 anys. 

• Dissabte 29 de març, a les 17.30 h - Diumenge 30 de març, a les 12.00 h. 

Sakapatú! Un viatge per la música andina. Sakapatú proposa un viatge que va 

començar fa més de 500 anys amb sons de l’imperi inca i que va continuar amb la 

música del Renaixement que hi van dur els conqueridors espanyols. Es veurà com 

aquestes dues maneres d’entendre la música es van fusionar en el folklore andí i 

s’hi descobrirà l’empremta africana. Durada: 45 minuts. Edat recomanada: a partir 

de 5 anys. 

 

ARTS ESCÈNIQUES 
 

• Dissabte 15 de març, a les 17.30 h - Diumenge 16 de març, a les 12.00 h. La 

festa de l’emperador. Cia. Karromato. Titelles de fil. Es tracta d’un divertiment 

musical que parodia les representacions d’òpera cortesanes del segle XVIII. 

Durada: 60 minuts. Edat recomanada: a partir de 7 anys. 

• 20, 21 i 23 de març, a les 12.00 h - 22 de març, a les 12.00 i a les 17.30 h. Barti. 

Alex Jorgensen, idea, creació i manipulació. Barti és una titella solista única en el 

món. Els seus quaranta fils li permeten presentar-se amb una aparença gairebé 

humana i el seu art s’acompanya sempre de la mà experta del seu pacient 

assistent: Alex Jorgensen. Durada: 40 minuts. Per a tots els públics. 

 

TALLER 
 

• Trossos i traços. En visitar l’exposició dedicada a la Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa” es pot observar com cada artista ha fet servir 

recursos ben diferents per crear les seves obres. En aquest taller es proposa 
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treballar utilitzant el gest, la matèria, la força del color… Edat: a partir de 5 anys. 

Horari: Dissabtes, d’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenges i festius, 

d’11.00 a 14.00 h. Activitat gratuïta. Places limitades. Els nens han d’estar 

acompanyats d’un adult. 

 

ART EN FAMÍLIA 

• Plis-plas! Activitat que es du a terme a l’exposició Col·lecció d’Art Contemporani 

Fundació ”la Caixa”. Edat: a partir de 8 anys. Horari: de dimarts a diumenge, de 

10.00 a 20.00 h. Activitat autònoma i gratuïta. 

• Joc de pistes al voltant de l’exposició Igor Mitoraj. El mite perdut. Les 

escultures d’Igor Mitoraj expliquen històries fascinants, però no és fàcil descobrir-

ne tots els secrets a primer cop d’ull. Per això, cal observar, anotar, calcular, 

pensar i deduir. Edat: a partir de 8 anys. Lloc: passeig del Prado. Activitat 

autònoma i gratuïta. 

• Joc de pistes al voltant de l’exposició El pa dels àngels. Col·leccions de la 

Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano. A partir del 15 de març. Es 

treballa amb els diferents recursos que han inventat els artistes al llarg de la 

història de l’art per representar i donar a conèixer les escenes bíbliques. Edat: a 

partir de 8 anys. Horari: de dimarts a diumenge, de 10.00 a 20.00 h. Activitat 

autònoma i gratuïta. 

 

CINEMA D’ANIMACIÓ 
 

• Els més petits (de 3 a 7 anys). Dissabte 23 de febrer, a les 18.00 h. Podran 

gaudir d’El petit món dels insectes: Tootletube i Jyro i Cuca de llum.  

• Per als més grans (més de 7 anys). Es projectaran els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de 

març, a les 18.00 h, Corre, corre, Munchausen! i Les malifetes de Pere 

l’Entremaliat.  



 

 

 

 

”LA CAIXA”,  COMPROMESA  

AMB LA SOCIETAT 
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CAIXAFORUM Madrid 

 

”la Caixa”, 
compromesa 
amb la societat

 

 

 

 

La Fundació ”la Caixa” és la primera institució privada d’Espanya, la 
segona d’Europa i la cinquena a escala mundial per volum de pressupost 
 
”la Caixa” destina 500 milions d’euros a acció 
social, mediambiental i cultural  
 
• El Pla estratègic 2007-2010 de ”la Caixa” per a la seva Obra Social ha 

suposat una empenta molt important en la dotació econòmica, per tal com ha 
compromès una inversió de més de 2.000 milions d’euros i ha incorporat 
nous programes que responen a les necessitats de la societat actual. 

 
• El pressupost de l’Obra Social, que el 2007 va ser de 400 milions d’euros, 

s’incrementa el 2008 fins als 500 milions, xifra que suposa el 25 % del 
benefici de ”la Caixa”. L’objectiu de l’entitat és elevar els recursos de 
l’Obra Social fins als 625 milions d’euros l’any 2010. 

 
• La superació de la pobresa infantil, la incentivació de l’autoocupació a 

través de MicroBank, el nou Banc Social de ”la Caixa”, la prevenció de la 
drogaaddicció, la conciliació de la vida laboral i familiar i el medi ambient 
centren les noves línies de l’entitat per a l’any 2008. 

 
• Al llarg del 2007, més de 24 milions de persones van participar en un 

total de 45.379 iniciatives promogudes per l’Obra Social ”la Caixa” en 
1.811 poblacions d’arreu d’Espanya.  
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El Pla estratègic de ”la Caixa” 2007-2010 de ”la Caixa” per a la seva Obra Social, impulsat 

per Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i Joan Maria Nin, 

director general de ”la Caixa”, consolida i incrementa el compromís de l’entitat financera 

amb les necessitats de la societat actual i té en compte un considerable augment del 

pressupost destinat a acció social. El 2008, aquesta inversió s’eleva fins als 500 milions 

d’euros, xifra que suposa un creixement del 25 % respecte de la dotació del 2007 (400 

milions d’euros). 

 
Aquest pla, a més, recull el propòsit de l’entitat d’incrementar progressivament el 

pressupost de l’Obra Social fins a arribar a una inversió total de 2.000 milions d’euros en 

el període 2007-2010 i una dotació anual no inferior als 625 milions d’euros a partir de 

l’any 2010. 

 
Conceptualment, el pla posa l’èmfasi en les noves necessitats socials, manté l’atenció en 

les activitats de divulgació cultural, però genera nous programes que tenen com a objectiu 

incidir en problemàtiques socials i mediambientals que amoïnen i afecten bona part dels 

ciutadans. D’aquesta manera, el 2008, l’Obra Social ”la Caixa” dóna prioritat novament als 

programes socioassistencials, als quals destina el 61 % del pressupost final, 306 milions 

d’euros.  

 
L’adequació de les actuacions de l’Obra Social ”la Caixa” a les problemàtiques 

específiques de cada territori, en sintonia amb els governs de totes les comunitats 

autònomes de l’Estat espanyol, i l’expansió internacional de l’Obra Social als països en 

què ”la Caixa” comença la seva activitat financera són també alguns dels objectius 

previstos. L’any passat, coincidint amb l’arribada de ”la Caixa” a la Xina, Polònia i 

Romania, l’Obra Social ”la Caixa” va organitzar tres exposicions de fons de la Col·lecció 

d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” a Pequín, Varsòvia i Bucarest. 

 
El pla postula l’ampliació del nombre de beneficiaris de l’Obra Social ”la Caixa” fins als 25 

milions de persones a Espanya. 

 
2007, L’ANY DE LA CONSOLIDACIÓ DEL GIR SOCIAL 
 
Coincidint amb el seu centenari, ”la Caixa” va impulsar el retorn de l’entitat als seus 

principis fundacionals a partir d’un triple balanç: econòmic, social i sostenible.  

 
El nou pla aprovat per al període 2007-2010 accentua aquest compromís. En aquest 

sentit, la consolidació del gir social de ”la Caixa” es reflecteix en l’obertura de noves línies 

d’actuació en àmbits com la lluita contra la pobresa infantil, la concessió de microcrèdits a 

través de MicroBank, el nou Banc Social de ”la Caixa”, la conciliació de la vida laboral i 

familiar, la prevenció de la drogaaddicció, la cura del medi ambient o l’acostament del 
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teatre i la música a les escoles com a instrument de formació i vehicle d’expressió dels 

joves.  

 
Aquests programes s’uneixen a les iniciatives socials posades en marxa en els últims 

anys per ”la Caixa” com a resposta als principals problemes manifestats pels ciutadans a 

les enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques: el foment de l’ocupació entre 

col·lectius desafavorits, la prevenció de la dependència de les persones grans, la 

immigració, la generació de valors entre els joves, l’atenció i la millora dels parcs naturals 

d’Espanya fent servir col·lectius desafavorits, la superació de la violència i la promoció de 

l’habitatge de lloguer assequible. 

 
El compromís amb la divulgació de la cultura, l’aposta sostinguda de l’Obra Social per les 

iniciatives educatives i de recerca i l’increment de la línia de treball adreçada a la 

conservació del medi ambient també són punts de referència en el nou pla. 

 
Paral·lelament al creixement pressupostari i a la creació de nous programes, el nombre de 

beneficiaris de l’Obra Social ”la Caixa” també s’ha multiplicat en els últims anys. El 2007, 

més de 24 milions de persones es van beneficiar de les 45.000 iniciatives impulsades per 

l’Obra Social ”la Caixa” arreu d’Espanya.  

 

 



 

 

 

 

DADES PRÀCTIQUES 
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CAIXAFORUM 
                                     MADRID 

 

 

 

 

 
Adreça 

Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid 

Tel. 91 330 73 00 

Fax 91 330 73 25 

www.laCaixa.es/ObraSocial 

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 h 

Transports 

Metro línia 1, estació Atocha 

Autobusos 

Amb parada a passeig del Prado: 10, 14, 27, 34, 37 i 45 

Amb parada a carrer Atocha: 6, 26 i 32 

Rodalia estació Atocha: C1, C2, C4, C5, C7, C8 i C10 

Entrada gratuïta  
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SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ I MATERIAL GRÀFIC: 

 

 

 

• Jesús N. Arroyo. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Av. Diagonal, 
621, torre 2, planta 11. 08028 Barcelona. Telèfons: 91 484 52 73 / 629 79 12 96. 
jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

 

• Inés Martínez Ribas. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Av. 

Diagonal, 621, torre 2, planta 11. 08028 Barcelona. Telèfon: 93 404 60 73. 
imartinez@fundacionlacaixa.es 

 

• Juan A. García Fermosel. CaixaForum Madrid. P.º del Prado, 36. 28014 Madrid. 
Telèfons: 91 330 73 17 / 608 21 30 95. jagarcia@fundacionlacaixa.es 

 

 

 

  




