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Dossier de premsa 

 
El centre social i cultural de ”la Caixa” a Sevilla, el projecte arquitectònic del 
qual és a càrrec de Guillermo Vázquez Consuegra, s’integrarà en el complex 
Torre Pelli, a l’Isla de la Cartuja 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta el nou 
projecte de construcció d’un centre 

cultural CaixaForum a Sevilla  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat el seu nou projecte per 
construir un centre cultural i social a Sevilla. Emplaçat a l’Isla de la 
Cartuja, CaixaForum aspira a convertir-se en un nou referent a la 
ciutat en la promoció del coneixement a partir d’una àmplia 
programació dirigida a tots els públics. 

 
• El projecte, obra de l’estudi de Guillermo Vázquez Consuegra, es 

caracteritza per l’adaptació, per a l’ús museístic, de l’espai existent 
a l’edifici Pódium del complex de la Torre Pelli.  

 
• L’equipament tindrà una superfície útil de 7.500 metres quadrats i 

disposarà de dues grans sales d’exposicions situades a sota d’una 
nova plaça coberta per una gran marquesina. CaixaForum Sevilla 
també inclourà un auditori, aules polivalents, una llibreria i un 
restaurant. 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” promourà a CaixaForum Sevilla 

exposicions d’art, festivals de música i poesia, cicles de 
conferències, jornades socials, tallers educatius i familiars, i 
activitats dirigides a les persones grans. És previst que les obres 
de construcció comencin el darrer trimestre del 2014 i que tinguin 
una durada aproximada de dos anys.  
 

• En resposta a la conjuntura actual, ”la Caixa” eleva aquest any el 
pressupost de la seva Obra Social a Andalusia fins als 50,3 milions 
d’euros per tal de poder desenvolupar un ampli ventall de 
programes socials, educatius, culturals i mediambientals. 



 

Sevilla, 2 de maig de 2014. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa; el director territorial de ”la Caixa” a Andalusia Occidental, 
Rafael Herrador, i l’arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra han presentat 
aquest matí a Sevilla el nou projecte arquitectònic de CaixaForum Sevilla, el 
futur centre social i cultural de ”la Caixa” a la ciutat. 
 
CaixaForum Sevilla aspira a ser un espai viu, al servei de les persones, en el 
qual la cultura es manifesti com una eina eficaç per a la cohesió i la 
integració social. S’hi duran a terme, entre altres iniciatives, exposicions d’art 
antic, modern i contemporani; festivals de música i de poesia; art multimèdia; 
debats sobre les grans qüestions d’actualitat; jornades socials i de caràcter 
científic i mediambiental; tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a 
grups de persones grans. 
 
Tot això, en un edifici d’avantguarda i amb l’objectiu de promoure el 
coneixement i el creixement personal de gent de totes les edats, condicions i 
procedències.  
 
La futura seu de l’Obra Social ”la Caixa” a Sevilla ratifica el ferm compromís 
de l’entitat financera amb Andalusia i els seus ciutadans, i convertirà la 
capital de la comunitat andalusa en la vuitena ciutat espanyola (la quarta fora 
de Catalunya, juntament amb Palma, Madrid i Saragossa) que acull un 
CaixaForum.  
 
 
CaixaForum Sevilla: un projecte de referència en un edifici d’avantguarda 

 
L’arquitecte sevillà Guillermo 
Vázquez Consuegra és 
l’encarregat de l’adequació, per 
a l’ús museístic, de l’espai ja 
existent dins del futur complex 
de la Torre Pelli, a l’Isla de la 
Cartuja. En total, seran 7.500 
metres quadrats útils (sobre 
una superfície construïda total 

de 8.100 metres quadrats), amb dues grans sales d’exposicions, un 
auditori, dues aules polivalents, un bar restaurant i una botiga llibreria. 
 
El repte principal a què s’ha enfrontat l’arquitecte Vázquez Consuegra ha estat 
la necessitat d’adequar un espai ja existent, en concret l’edifici Pódium, que 



 

forma part del complex de la Torre Pelli. Així, l’estructura ja construïda 
condiciona de manera inevitable la distribució i la configuració dels amplis 
espais que conformaran CaixaForum Sevilla.  
 
En aquest sentit, i segons el projecte executiu que ja ha lliurat l’arquitecte, les 
dues sales d’exposicions i l’auditori se situen als nivells de soterrani, a sota de 
la plaça superior que donarà accés al futur centre. Els espais destinats a 
restauració i administració, en canvi, seran als nivells superiors. 
 

El projecte de Vázquez Consuegra inclou la creació d’una plaça coberta per 
una marquesina. A sota, se situarà l’entrada principal a les exposicions. 
Aquesta marquesina també cobrirà una nova claraboia que s’obrirà per fer 
arribar la llum natural als nivells inferiors. I és que una de les característiques 
principals de CaixaForum Sevilla serà la potenciació de l’entrada de llum 
natural, així com les vistes cap a la Sevilla històrica des de la façana nord-
est del centre. 
 
L’entitat manté el seu objectiu de començar les obres durant el quart 
trimestre del 2014, depenent de la durada de la tramitació de les llicències 
necessàries amb l’Ajuntament de Sevilla. És previst que les obres s’allarguin, 
aproximadament, dos anys.  
 
La construcció de CaixaForum Sevilla ratifica el ferm compromís de l’Obra 
Social ”la Caixa” amb la ciutat i reafirma la seva voluntat inicial de dotar la 
capital de la comunitat andalusa d’un ambiciós centre cultural i social de primer 
nivell. Després de la integració de Banca Cívica a CaixaBank, l’entitat financera 
va decidir resituar el projecte inicial de les Reales Atarazanas a un nou espai 
emblemàtic a la Torre Pelli, de manera que va incorporar en el nou projecte 
l’arquitecte Vázquez Consuegra i va incrementar el nombre de metres quadrats 
útils dedicats a la promoció del coneixement. 
 



 

Tal com va reiterar el mes de 
febrer passat el president de 
”la Caixa” i de la Fundació 
”la Caixa”, Isidre Fainé, l’entitat 
manté el seu compromís amb 
la rehabilitació i la revaloració 
de les Reales Atarazanas, amb 
una inversió de 10 milions 
d’euros. En aquests moments, 
”la Caixa”, la Fundación CajaSol 
i la Junta d’Andalusia avancen en la definició del projecte «Atarazanas. Un 
espai de diàleg amb Amèrica». 
 
 
Obra Social: més compromesos que mai 

 
Aquest any ”la Caixa” ha elevat el pressupost de la seva Obra Social a 
Andalusia fins als 50,3 milions d’euros, com a mostra del compromís de 
l’entitat financera amb la comunitat. A Sevilla es desenvolupa un ampli ventall 
de programes socials, educatius, culturals i mediambientals que tenen com a 
objectiu donar resposta als reptes principals que planteja la conjuntura actual.  
 
El foment de l’ocupació, la lluita contra la pobresa i l’exclusió, l’atenció a les 
persones amb malalties avançades, i l’envelliment actiu i saludable de la gent 
gran són algunes de les línies d’actuació prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa” 
a la província.  
 
Per esmentar alguns exemples, CaixaProinfancia, el programa d’atenció a 
famílies amb infants en situació de vulnerabilitat, al llarg del 2013 va atendre un 
total de 5.019 infants en risc o situació d’exclusió a Sevilla i l’àrea 
metropolitana. Aquesta iniciativa, amb una inversió de 3,9 milions d’euros per 
part de ”la Caixa”, té el suport de l’Ajuntament de Sevilla i de 29 entitats 
socials, coordinades per EAPN-Andalucía, Save the Children, Radio ECCA i 
Asociación Entre Amigos de Sevilla.  

Incorpora, el programa d’integració laboral, va facilitar 316 llocs de treball a 
persones desafavorides l’any passat gràcies al compromís solidari de 119 
empreses sevillanes. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb vuit 
associacions: Fundación Liberación, Fundación Proyecto Don Bosco, APROSE, 
Federación Autismo Andalucía, FAMS-COCEMFE Sevilla, Asociación Entre 
Amigos de Sevilla, Fundación Padre Leonardo Castillo i Fundación Mornese. 



 

Aquest any, i amb l’objectiu de donar suport a un dels col·lectius més afectats 
per l’atur, l’Obra Social ”la Caixa”, juntament amb la Junta d’Andalusia, també 
ha engegat el projecte Incorpora Joven, dirigit a la formació i la inserció 
laboral de persones d’entre 18 i 35 anys. A Sevilla es porten a terme un total 
de nou cursos. 

 
A més, l’entitat impulsa altres programes de gran importància per a la 
província: eduCaixa, plataforma pedagògica a disposició de tots els centres 
escolars de Sevilla; un projecte de suport i foment de l’Emprenedoria Social, i 
Habitatge Social, iniciativa dirigida a fer possible l’accés a un habitatge a 
col·lectius amb dificultats a preus sensiblement inferiors als de mercat, que 
disposa de 627 pisos a la província de Sevilla. 
 

 
Guillermo Vázquez Consuegra 
 

Titulat per l’Escola d’Arquitectura de Sevilla el 1972, Guillermo Vázquez 
Consuegra ha estat professor convidat a les universitats de Buenos Aires, 
Lausana, Navarra, Syracuse (NY), Bolonya, Venècia i Mendrisio, i ha estat 
Visiting Scholar de la Getty Center a Los Ángeles, així com director dels Cursos 
d’Arquitectura de la Universitat Complutense del 1993 al 2004. Des del 2006 
dirigeix el Taller Internacional d’Arquitectura Vázquez Consuegra.  
 
Entre les seves principals obres construïdes destaquen els edificis d’habitatges 
socials a Sevilla, Cadis i Rota, el Pavelló de la Navegació de l’Expo’92 Sevilla, 
el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, el Museu del Mar de 
Gènova, l’Ordenació del Front Marítim de Vigo, l’Ajuntament de Tomares, el 
Museu Nacional d’Arqueologia Subaquàtica a Cartagena, el Nou Palau de 
Congressos de Sevilla, i també el condicionament del Palau de San Telmo per 
a la seu de la Presidència de la Junta d’Andalusia. 
 

Ha participat en moltes exposicions nacionals i internacionals, entre les quals 
destaquen la Biennal de Venècia (1980 i 2004), la Triennal de Milà (1988), el 
Centre Georges Pompidou de París (1990), l’Institut d’Art de Chicago (1992), el 
Museu d’Art Modern de Nova York (2006), i també en diverses edicions de la 
Biennal d’Arquitectura Espanyola i la Biennal Internacional d’Arquitectura de 
Buenos Aires (2011). 
 
Ha estat distingit amb nombrosos premis nacionals i internacionals, entre 
d’altres, el Premio de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Andalucía 
Oriental (1988, 1991, 1992 i 1998), Premio Nacional Construmat (1989), el 
Premio Architecti - Centro Cultural de Belém (1994), el Premio de la Fundación 



 

CEOE (2001), el Premio al Museo Rivelazione dell’Anno (Museum Image 
2004), el Premio Il Principe e l’Architetto (2005), el Premio Nacional de 
Arquitectura Española (2005), el Premio Cerámica de Arquitectura Ascer (2006) 
i el Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta (2008). La seva trajectòria 
professional ha estat reconeguda també amb el Premio ArpaFIL (Guadalajara, 
Mèxic, 2006), el Premi IVE (Generalitat Valenciana, 2006) i el Premio Andalucía 
de Arquitectura en la seva primera edició (2007), el Premio Aster (2010) i el 
Gran Premi de la Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Sofía Rowe - 954 296 251 / srowe@lacaixa.es 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/   


