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Nota de premsa 

 

 

La Junta d’Andalusia, la Fundació Bancària 

”la Caixa” i la Fundación Cajasol presenten  

Atarazanas: un espai de diàleg amb Amèrica 

 
• La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, i el president 

del Grup "la Caixa", Isidre Fainé, han presentat avui al costat de 

l'arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra el projecte per a la 

conversió de les Reales Atarazanas de Sevilla en un espai de diàleg 

amb Amèrica. Han assistit a l’acte de presentació el conseller 

d’Educació, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia, Luciano 

Alonso; l’alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el director general 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el president de la 

Fundación Cajasol, Antonio Pulido. 

 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” invertirà 10 milions d’euros en la 

rehabilitació i la conversió de les Reales Atarazanas en un nou 

equipament cultural. Per la seva banda, la Fundación Cajasol serà 

l’encarregada de gestionar el centre durant els 20 anys de durada 

de la nova concessió administrativa, instrumentada per la Junta 

d’Andalusia, i invertirà anualment 400.000 euros en la seva gestió i 

programació. Per la seva banda, l'administració cultural andalusa 

complementarà aquest compromís amb l'aportació de mitjans 

personals i materials per al desenvolupament de l'activitat i 

funcionament del centre.  

 

• Conceptualment, el projecte convertirà les Reales Atarazanas en un 

espai per a la trobada amb el continent americà i la seva cultura, un 

escenari per a l’exhibició, el debat i el pensament d’Amèrica a 

Europa.  
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Sevilla, 19 de desembre de 2014. La presidenta de la Junta d’Andalusia, 

Susana Díaz, i el president del Grup ”la Caixa” i de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé; l’arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra han 

presentat avui el projecte per a la conversió de les Reales Atarazanas de 

Sevilla en un espai cultural centrat en el diàleg amb Amèrica. També han 

assistit a l’acte el conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia, 

Luciano Alonso; l’alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el director general 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el president de la Fundación 

Cajasol, Antonio Pulido. 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” 

serà l’encarregada de la rehabilitació i 

l’adequació de l’espai, i destinarà 10 

milions d’euros a la transformació de 

les Atarazanas. La Fundación 

Cajasol, per la seva banda, serà la 

responsable de la gestió del centre 

durant els pròxims 20 anys, en virtut 

d’una concessió administrativa 

atorgada per la Junta d’Andalusia. 

L’explotació es farà d’acord amb la Junta d’Andalusia, que, així mateix, hi 

aportarà recursos i diferents continguts expositius permanents. 

 

D’aquesta manera, les tres institucions promouen la recuperació per a l’ús 

ciutadà d’aquest emblemàtic edifici. La Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport de la Junta d’Andalusia, com a òrgan del Govern andalús per a la 

gestió de les polítiques públiques en matèria de cultura i titular de les Reales 

Atarazanas de Sevilla, impulsa la rehabilitació d’un espai patrimonial dels 

que creen ciutat, generen identitat i impulsen oportunitats. 

 

Per la seva banda, ”la Caixa” reitera el seu ferm compromís i la seva 

implicació amb el desenvolupament d’Andalusia, concretat aquest any en 

una inversió que supera els 50 milions d’euros en programes d’obra social. La 

Fundación Cajasol assumeix l’explotació d’un centre paradigmàtic amb 

l’objectiu de convertir-lo en referent del diàleg intercontinental.  

 

Un espai per a la trobada amb el continent americà i la seva cultura 

 

El projecte de construcció d’un espai de diàleg amb Amèrica a les Reales 

Atarazanas ha estat encarregat a l’arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra. 

L’objectiu és renovar la vocació original de les Atarazanas —quan s’hi 
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construïen vaixells per unir pobles i connectar continents— per bastir les 

Atarazanas del segle XXI.  

 

Amb la recuperació d’aquest impressionant espai com a lloc de trobada entre 

Espanya i Amèrica, Sevilla i Andalusia s’erigiran en espai de diàleg i de 

vivències, en un escenari d’experiències concebut per a la pràctica artística, la 

reflexió contemporània, la divulgació de la història i l’ús ciutadà. Les primeres 

matèries d’aquesta nova fàbrica seran el coneixement i la creativitat, 

fonamentals per a un nou marc social, econòmic i cultural. 

 

El nou projecte per a les Atarazanas aspira a recuperar el concepte 

d’universalitat, que ha inspirat Sevilla i Andalusia al llarg de la història, i 

reinicia la seva activitat de construcció de «naus», però en aquest cas de naus 

culturals que traslladen i difonen una memòria comuna i faciliten la trobada; de 

vaixells de paper en els quals s’escriuen somnis de futur. 

 

Serà un espai per a la trobada amb el continent americà i la seva cultura, 

un escenari lliure per a l’exhibició, el debat i el pensament d’Amèrica a Europa. 

Un espai generador d’usos, que superarà el concepte de patrimoni destinat a 

ser observat i es convertirà en un espai monumental viu, centre d’activitat 

cultural. 

 

Així, a l’exposició permanent que ajudarà a interpretar i conèixer l’edifici 

contextualitzat al llarg de la història, s’hi afegiran exposicions, cicles de 

cinema, música, dansa, teatre, flamenc, circ, conferències i taules 

rodones, al mateix temps que es prestarà una atenció molt especial a la 

creació i la pràctica artística contemporànies. 

 

Espais diàfans i polivalents, receptors d’art del carrer o d’exposicions de gran 

format, conviuran amb nous llenguatges contemporanis i amb els recursos 

tècnics més avançats aplicats a la creació. Serà un lloc per al mestissatge 

cultural i la trobada de músiques del món. 

 

Serà també un espai de generació i transferència de coneixement, centre 

neuràlgic d’investigació, promoció, difusió i exhibició del sector audiovisual, on 

la investigació i la indústria audiovisual andalusa trobaran noves vies de 

comunicació i de negoci amb el territori referent del setè art: Amèrica. 

 

El patrimoni literari andalús i el sector del llibre i la lectura tindran en 

aquestes instal·lacions un lloc de referència, de dinamització i de generació 

d’oportunitats de negoci. Serà un escenari per a la comunicació i el 

coneixement de la cultura contemporània, per a la qual cosa comptarà amb 
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l’activa col·laboració d’universitats i centres culturals de totes dues bandes de 

l’Atlàntic.  

 

Una vegada aprovada la nova concessió administrativa a partir del projecte 

bàsic, ara s’iniciarà tota la tramitació necessària per tenir enllestit com més 

aviat millor el projecte executiu i, a continuació, començaran els treballs. 

 

La intervenció arquitectònica 

 

El projecte bàsic de la proposta de Guillermo Vázquez Consuegra defineix les 

Atarazanas com un espai «generador d’usos culturals», de manera que 

relaciona la seva utilitat amb la lectura patrimonial: el visitant ha de tenir la 

possibilitat de contemplar l’espai en la seva senzilla nuesa. Així, la proposta 

partirà d’un principi de mínima intervenció que garanteixi la conservació dels 

valors culturals del bé. 

 

Per tant, la intervenció: 

 

- Conservarà l’espacialitat de la 

planta baixa evitant 

compartimentacions. 

- Minimitzarà l’espai construït 

ocupant les àrees disponibles al 

cos de capçalera i a la planta 

alta. 

- Resoldrà l’accessibilitat a 

l’immoble amb l’obertura al 

carrer Dos de Mayo. 

- Potenciarà l’ús de les cobertes i les recuperarà per a la visita pública, 

amb la voluntat de reconciliar l’equipament amb la ciutat. 

 

Amb l’obertura i la conservació de l’actual espai de la planta baixa, naixerà 

l’Espai Multiusos Atarazanas, que servirà tant per a concerts, teatre i dansa 

com per a presentacions de llibres, conferències, etc. 

 

S’incorpora al projecte un espai de recepció i interpretació de l’edifici a la 

zona situada a la capçalera de la planta baixa. Els continguts se centraran en el 

discurs interpretatiu d’aquest bé. A les golfes s’exhibirà l’altra gran exposició 

permanent, que contextualitzarà tot allò que té lloc i es programa a les 

Atarazanas, i posarà de manifest l’intercanvi cultural generat al llarg de la 

història entre Amèrica i Andalusia. 
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Les naus de la planta baixa de les Atarazanas formaran un espai únic que 

acollirà exposicions temporals i intervencions artístiques contemporànies, com 

ara happenings, performances i exposicions d’escultures de gran format. 

 

El projecte preveu dues sales expositives temporals o espais polivalents, que 

se situarien als espais disponibles a la planta alta. En aquesta planta també hi 

haurà un espai per a les projeccions, així com una pantalla al frontal d’una de 

les naus per a una programació digital el contingut de la qual serien suports 

audiovisuals que no puguin ser visionats a la sala. 

 

Així, els espais previstos són els següents: 

 

⇒ Gran plaça pública 

⇒ Espai de recepció i punt d’informació 

⇒ Espai permanent d’interpretació de l’edifici 

⇒ Exposició permanent: Amèrica i Andalusia 

⇒ Dues sales d’exposicions temporals 

⇒ Espai Multiusos Atarazanas 

⇒ Espai de projeccions 

⇒ Gran pantalla comuna, en una de les naus de la planta baixa, per a 

projeccions obertes als visitants 

⇒ Zona de visita i revaloració de restes arqueològiques 

⇒ Aules de formació degudament dotades de tecnologia i insonoritzades 

⇒ Sales sense condicionar per a creació adaptada 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  

Sofía Rowe: 954 296 251 / 639 309 275 / srowe@lacaixa.es  

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


