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Està previst que les obres de construcció tinguin una durada aproximada de 

dos anys, amb l'objectiu que CaixaForum Sevilla sigui una realitat a finals de 

l'any 2016 

 

Comencen les obres de construcció de 
CaixaForum Sevilla 

 
• La Fundació Bancària "la Caixa" ha anunciat l'inici imminent de les 

obres de construcció de CaixaForum Sevilla. Després de rebre la 

llicència d'obres, l'entitat té previst iniciar en els pròxims dies els 

treballs per fer realitat un nou centre cultural i social a la ciutat. 

 

• L'equipament comptarà amb una superfície útil de 7.500 metres 

quadrats i disposarà de dues grans sales d'exposicions situades 

sota una nova plaça coberta per una gran marquesina. CaixaForum 

Sevilla també disposarà d'un auditori, aules polivalents, una 

llibreria i un restaurant. Està previst que les obres de construcció 

tinguin una durada aproximada de dos anys. 
 
 

Sevilla, 29 de gener de 2015.- Les obres de construcció de CaixaForum 

Sevilla s'iniciaran en els pròxims dies, segons ha donat a conèixer avui la 

Fundació Bancària "la Caixa". Després de rebre la llicència d'obres per part de 

l'Ajuntament de Sevilla, l'entitat té previst iniciar immediatament els treballs 

d'adequació de l'edifici existent per convertir-lo en el seu nou centre social i 

cultural. 

 

Està previst que les obres de construcció tinguin una durada aproximada de 

dos anys, de manera que CaixaForum Sevilla podrà ser una realitat a finals de 

l'any 2016. 

 

Dins del complex de la Torre Pelli, CaixaForum Sevilla s'ubicarà a l'edifici 

Pòdium. En total, seran 7.500 metres quadrats útils amb dues grans sales 

d'exposicions, un auditori, dues aules polivalents, un bar-restaurant i una 

botiga-llibreria. Les dues sales d'exposicions i l'auditori se situen en els nivells 



 

de soterrani, sota de la plaça superior que donarà accés al futur centre. 

L'arquitecte sevillà Guillermo Vázquez Consuegra és l'encarregat de 

l'adequació de l'espai ja existent per al seu ús museístic. 

 

La construcció de CaixaForum Sevilla ratifica el compromís decidit de la 

Fundació Bancària "la Caixa" amb la ciutat, reafirmant la seva voluntat de dotar 

la capital de la comunitat andalusa d'un ambiciós centre cultural i social de 

primer nivell. 

 

Així mateix, l'entitat manté la seva implicació amb les Reales Atarazanas de 

Sevilla, com manifesta la presentació, el passat mes de desembre, del projecte 

per a la seva reconversió en un espai de diàleg amb Amèrica, a càrrec del 

president del Grup "la Caixa", Isidre Fainé, al costat de la presidenta de la 

Junta d'Andalusia, Susana Díaz, i l'alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La 

Fundació Bancària "la Caixa" invertirà 10 milions d'euros per a la rehabilitació i 

conversió de les Atarazanas en un nou equipament cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org  

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

 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


