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L’Obra Social ”la Caixa” inaugura a la capital andalusa el seu vuitè 
centre cultural. Es tracta del tercer més important d’Espanya, situat a 
Puerta Triana, al complex Torre Sevilla 

 
 

CaixaForum Sevilla obre les seves portes 
 

 
• La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz; l’alcalde de 

Sevilla, Juan Espadas, i el president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé, inauguren CaixaForum Sevilla, el centre 

cultural que l’entitat ha construït a la capital andalusa.  

 

• Es tracta d’una nova porta a la cultura, obra de l’arquitecte 

Guillermo Vázquez Consuegra, que es convertirà en el tercer 

CaixaForum més gran després dels de Barcelona i Madrid. En total, 

seran 7.500 metres quadrats útils destinats al coneixement, amb 

dues grans sales d’exposicions, un auditori, dues aules polivalents, 

una cafeteria restaurant i una botiga llibreria, coronats per una 

icònica marquesina d’escuma d’alumini.  
 

• CaixaForum Sevilla obre amb dues exposicions organitzades 

exclusivament per a aquest centre a partir dels fons de la Col·lecció 

”la Caixa”. La Sala 1 s’estrena amb una mostra d’art contemporani 

que explora la representació humana i la identitat a través de les 

obres de reconeguts artistes internacionals.  

 

• La Sala 2 presentarà l’obra del pintor Hermen Anglada-Camarasa, 

artista fonamental de la primera meitat del segle XX. L’exposició 

brindarà l’oportunitat de contemplar a Sevilla gran part dels fons 

que habitualment només s’exposen a CaixaForum Palma. 

 

• Per celebrar amb els sevillans la posada en marxa del nou centre, 

CaixaForum Sevilla farà jornades de portes obertes des del 

dissabte 4 fins al diumenge 12 de març. 
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Sevilla, 3 de març de 2017. La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana 
Díaz; l’alcalde de Sevilla, Juan Espadas, i el president de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Isidre Fainé, han inaugurat aquest matí CaixaForum Sevilla, el nou 
centre cultural de l’entitat a la ciutat. 
 
CaixaForum Sevilla obre les seves portes amb la clara aspiració de ser un 

espai viu, al servei de les persones, on la cultura es manifesti com una eina 
eficaç per a la cohesió i la integració social.  
 
L’objectiu últim de CaixaForum Sevilla és promoure el coneixement i el 

creixement personal de persones de totes les edats, condicions i 
procedències. Hi tindran cabuda, entre altres iniciatives, exposicions d’art antic, 
modern i contemporani, com també de ciència i de temàtica social; concerts i 
recitals poètics; art multimèdia; debats sobre grans qüestions d’actualitat; 
jornades socials i de caràcter científic i mediambiental; tallers educatius i 
familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans.  
 
El centre obre les seves portes amb dos grans projectes inaugurals a partir dels 
fons de la Col·lecció ”la Caixa”: Mira’m! Retrats i altres ficcions en la 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i Anglada-Camarasa. 1871-1959. 
Es tracta de dues exposicions inèdites que s’han dissenyat específicament per 
a les sales de CaixaForum Sevilla, mostres que aproparan al gran públic alguns 
dels fons de l’entitat i que permetran descobrir noms essencials de l’art més 
recent. 
 
A partir de demà, tots els ciutadans i ciutadanes podran gaudir d’aquesta 
programació a l’emblemàtic i singular edifici que ha adaptat l’estudi 
d’arquitectura del sevillà Guillermo Vázquez Consuegra. L’edifici presenta una 
ambiciosa combinació entre la introspecció necessària per a les sales 
d’exposicions i la seva connexió amb la ciutat, gràcies a la singularitat de la 
seva forma i a la creació d’un espai públic que inclou una plaça d’accés al mig, 
coronada per una marquesina que aspira a convertir-se en icona del centre 
cultural. 
 
Amb l’objectiu de celebrar amb els sevillans la posada en marxa d’aquest nou 
equipament, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit organitzar unes jornades de 

portes obertes a CaixaForum Sevilla des del dissabte 4 fins al diumenge 

12 de març. 
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La nova seu de l’Obra Social ”la Caixa” a Sevilla ratifica el ferm compromís de 

l’entitat financera amb Andalusia i els seus ciutadans, i reafirma la seva 
voluntat de dotar la capital de la comunitat andalusa d’un centre cultural i social 
ambiciós i de primer nivell. L’entitat converteix Sevilla en la vuitena ciutat 
espanyola que acull un CaixaForum, i la ciutat amb el tercer centre més gran 
després de Madrid i Barcelona. 
 
La inauguració, dos anys després de l’inici de les obres 

 
L’Obra Social ”la Caixa” va presentar el projecte de CaixaForum Sevilla el maig 
del 2014, i pocs mesos després, el gener del 2015, es van iniciar les obres per 
a l’adequació de l’edifici existent en el complex Torre Sevilla —centre d’oci, 
negocis i cultura— per convertir-lo en el seu nou centre cultural. En total, 
l’entitat ha invertit 18 milions d’euros en la realització d’aquest projecte, i 
anualment s’hi destinaran 5 milions d’euros per al manteniment, la programació 
i el funcionament del centre. 

 
El centre cultural està situat en un espai estratègic molt a prop del barri antic, 
un sector que antigament es trobava extramurs, però que aspira a convertir-se 

en un nou eix de Sevilla. L’àrea de la Isla de la Cartuja, marcada per l’edifici 
avantguardista Torre Sevilla i a l’illa de cases de la qual s’integra ara 
CaixaForum, aposta per projectes de futur dedicats als serveis, els negocis i la 
cultura. 
 
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, una cafeteria restaurant i una botiga llibreria. 
Les dues sales d’exposicions i l’auditori estan situats al nivell del soterrani, sota 
la plaça superior que dona accés al centre. 
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Planta 1 

Avantsala (128 m2) 
Cafeteria restaurant (300 m2) 
Terrassa mirador (130 m2) 
Zona de cuina (135 m2) 
Sala VIP (56 m2) 
Àrea de gestió (240 m2) 
 
Entresolat 

Auditori per a 276 persones 
Foyer de l’auditori (110 m2) 
Avantsala (470 m2) 
Sala polivalent 1 (141 m2) 
Sala polivalent 2 (153 m2) 
Laboratori per a infants (83 m2) 
 
Planta -1 

Vestíbul (785 m2) 
Informació (92 m2) 
Botiga llibreria (126 m2) 
Sala VIP (41 m2) 
Sala d’exposicions 1 (704 m2) 
Sala d’exposicions 2 (384 m2) 
Auditori per a 276 persones 
Magatzems, camerinos 
Logística i espais tècnics 

 
 

 

Un projecte arquitectònic d’avantguarda 

 

L’arquitecte de Sevilla Guillermo Vázquez Consuegra ha estat l’encarregat de 
l’adequació de l’espai dins del complex Torre Sevilla per fer-ne un ús museístic. 
El repte principal que ha hagut de superar l’arquitecte Vázquez Consuegra ha 
estat la necessitat d’adequar un espai ja existent, en concret l’edifici Pódium, 
que forma part d’aquest complex. Així, l’estructura ja construïda ha 
predeterminat la distribució dels amplis espais que configuren CaixaForum 
Sevilla. 
 
Les dues sales d’exposicions i l’auditori estan situats al nivell de la planta –1, a 
sota de la plaça pública que dona accés al centre. D’altra banda, els espais 
que estan destinats a restauració i administració han estat ubicats al nivell de la 
planta 1. 
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Vázquez Consuegra ha ideat una plaça coberta per una marquesina d’alumini, 
una metàfora de llum, aire i moviment que flota i que s’ha convertit en la icona 
d’aquest ambiciós projecte cultural. La marquesina, a sota de la qual hi ha 
l’entrada principal a les exposicions, també cobreix una nova claraboia que 
s’obre per fer arribar la llum natural als nivells inferiors. I és que una de les 
característiques principals de CaixaForum Sevilla és la potenciació de l’entrada 
de llum. 

 
La marquesina del nou CaixaForum és d’escuma d’alumini estabilitzada, 
construïda amb uns panells de diferent densitat en els quals s’injecta aire en 
una fosa d’alumini. Els panells estan fets amb materials lleugers producte d’un 
aliatge d’alumini i magnesi. Vázquez Consuegra va veure en aquest material 
innovador, que solament es fabrica al Canadà, la solució per aixecar una 
marquesina lleugera que cobrís d’aquesta manera la zona subterrània que 
determina l’edifici. 
 
CaixaForum Sevilla inclou dos mons: la superfície marcada per la marquesina i 
la zona subterrània que constitueix l’interior de l’edifici, que, gràcies a un 
estudiat joc de llums, pot recordar una catedral. El resultat de les projeccions 
de llum que es filtra des de dalt és similar al que obtenien els constructors de 
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les catedrals gòtiques, simulant la llum que penetrava per les vidrieres. És una 
llum tamisada que dibuixa formes lluminoses per la diferent textura de l’escuma 
d’alumini de la marquesina de la zona superior. 
 
CaixaForum: un concepte cultural únic al nostre país 

 
CaixaForum Sevilla s’integra a la xarxa de centres que l’Obra Social ”la Caixa” 
té distribuïts pel país. El vuitè centre CaixaForum se suma als set que ja 
funcionen actualment a les ciutats de Madrid, Barcelona, Saragossa, Palma, 
Girona, Tarragona i Lleida. 
 
En aquesta xarxa de centres culturals, l’Obra Social ”la Caixa” duu a terme 
activitats orientades a promoure el coneixement de les persones, amb l’objectiu 
d’enfortir el seu creixement individual i com una eina poderosa per fomentar la 
transformació social. La finalitat que persegueix l’Obra Social ”la Caixa” és 
superar les barreres que encara avui en dia separen algunes persones de l’art, 
la música i les humanitats. 
 
Es tracta d’un concepte que no es pot comparar amb cap altre al nostre país, 
caracteritzat també per la voluntat de sumar col·laboracions i sinergies amb tot 
tipus d’institucions. Gràcies a la política d’aliances impulsada per ”la Caixa” en 
els darrers anys, CaixaForum Sevilla serà un ambaixador de les principals 
institucions de l’àmbit internacional, com ara el British Museum, el Musée du 

Louvre i el Museo del Prado, entre d’altres. 
 
CaixaForum Sevilla vol ser, a més, un element aglutinador de propostes i 
dinamitzador de la vida cultural d’Andalusia. Les seves portes estaran obertes 
per establir col·laboracions amb diferents institucions de la ciutat. 
 
En aquest centre, hi tindran cabuda tota mena de manifestacions culturals, amb 
exposicions que abraçaran des dels mestres de la pintura fins a les últimes 
tendències de l’art contemporani, gràcies a la col·lecció pròpia. La fotografia i 
l’art multimèdia també hi tindran el seu propi espai, com també les exposicions 
de temàtica científica, en consonància amb un altre dels àmbits d’actuació 
prioritaris de l’Obra Social ”la Caixa”. 
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CaixaForum Sevilla serà molt més que un espai 
expositiu. Es tracta d’un escenari des del qual es 
vol contribuir a divulgar les arts i les humanitats; 
promoure el debat sobre idees, tendències i 
investigacions de la societat actual, i fomentar el 
diàleg i la reflexió a l’entorn de les grans 
transformacions socials. En aquest equipament es 
parlarà dels temes i les disciplines més diversos 
—economia, ciència, pensament clàssic i 
contemporani, literatura i poesia, cinema, arts 
plàstiques, etc.—, amb l’objectiu de promoure el 
debat social actual i aprofundir en l’origen de les 
nostres arrels culturals. 
 
El nou centre obre amb una programació de cicles de conferències per a 

tots els gustos. Retrats i altres ficcions literàries és una proposta coordinada 
per la Fundación José Manuel Lara, que presentarà a Sevilla quatre escriptors 
de renom per impartir conferències sobre alguns dels artistes exposats a la 
mostra Mira’m! El cicle Quatre grans òperes de Sevilla a Sevilla indagarà en la 
connexió que la ciutat andalusa té amb l’òpera. També s’organitzarà un cicle 
sobre astronomia, La ciència de l’univers, coordinat per l’astrofísic Benjamín 
Montesinos. 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer els joves creadors, l’Obra Social ”la Caixa” 
impulsarà en aquest nou equipament les Trobades amb artistes, una cita 
mensual amb els joves artistes més destacats del panorama actual. Així 
mateix, està previst d’organitzar el taller «Fotomaton», que proposarà una 
experiència de fotografia col·lectiva per a tots els sevillans. 
 

A més de conferències i tallers 
familiars, la música també estarà 
present a CaixaForum Sevilla amb 
concerts dedicats a petits i grans. 
Sons, instruments i estils procedents 
de totes les èpoques i tots els indrets 
del món ressonaran en un espai 
privilegiat i dissenyat per gaudir de la 
música amb els cinc sentits. Les arts 
escèniques, per mitjà d’originals 
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espectacles, captivaran la imaginació de nens i nenes. Igualment, hi haurà un 
espai per al cinema a CaixaForum, amb la programació tant de cicles a l’entorn 
de les exposicions com també de cinema d’animació per als més petits. 
 
La programació familiar també tindrà la seva importància a CaixaForum 
Sevilla. El centre disposarà d’un espai CaixaForum Kids perquè tots els 
membres de la família comparteixin l’experiència d’aprendre, jugar i establir 
vincles a través d’activitats relacionades amb l’art. CaixaForum té un extens 
programa d’activitats relacionades amb les exposicions i adaptades al públic 
familiar, l’objectiu de les quals és estimular la curiositat i les emocions dels més 
joves. 
 

L’Obra Social ”la Caixa” referma el seu compromís amb els andalusos 

 
La construcció de CaixaForum Sevilla ratifica el compromís decidit de l’Obra 

Social ”la Caixa” amb la ciutat, i, en aquest mateix sentit, aferma la seva 
voluntat de dotar la capital de la comunitat andalusa d’un ambiciós centre 
cultural de primer nivell.  
 
El projecte comporta enfortir la ja consolidada implicació de ”la Caixa” amb els 
andalusos, que el 2016 es va traduir en un pressupost de més de 52 milions 
d’euros en matèria d’acció social, educativa, mediambiental i cultural, per donar 
resposta a les necessitats dels ciutadans d’Andalusia.  
 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat on duu a terme la 
seva activitat financera, i amb el benestar de les persones és un dels seus trets 
més definitoris des del seu naixement el 1904.  
 
L’actual Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa” consolida 
aquest compromís de l’entitat i incrementa el pressupost que es destinarà a 
Obra Social, de manera que s’assoliran els 2.060 milions d’euros en els 

propers quatre anys. L’activitat de la Fundació es concentrarà en tres grans 
eixos estratègics: àmbit social; investigació i formació, i divulgació de la cultura i 
el coneixement. 
 
L’entitat amplia el pressupost de la seva Obra Social fins a 510 milions d’euros 
el 2017. Aquesta quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la primera 
fundació privada d’Espanya i com una de les més importants del món. 
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La resposta a les problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones 
més vulnerables continuaran sent prioritats fonamentals. La creació 
d’oportunitats laborals, la lluita contra l’exclusió, l’accés a un habitatge digne 
per a persones i famílies amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable, la 
formació per a l’excel·lència i la promoció del voluntariat mantenen la condició 
de línies d’actuació estratègiques de l’Obra Social. 
 
”la Caixa” és present a Andalusia des de finals dels anys vuitanta. Actualment, 
l’entitat té més de 2.740.000 clients i 4.751 empleats repartits en 958 

oficines per tota la comunitat andalusa. L’any passat, l’entitat va atendre més 
de 12.700 menors a través del programa CaixaProinfància, va facilitar 3.944 
llocs de treball a persones desafavorides i va acompanyar prop de 2.500 
pacients amb malalties avançades al final de la vida. D’altra banda, més de 
78.500 persones grans es van beneficiar del programa d’envelliment actiu. 
Finalment, l’Obra Social ”la Caixa” va posar a disposició dels andalusos i 
andaluses 3.900 habitatges de lloguer social. 
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Guillermo Vázquez Consuegra 

  

Titulat per l’Escuela de Arquitectura de Sevilla el 1972, Guillermo Vázquez 
Consuegra ha estat professor convidat a les universitats de Buenos Aires, 
Lausana, Navarra, Siracusa (Nova York), Bolonya, Venècia i Mendrisio, i 
professor visitant del Getty Center a Los Angeles, així com director dels Cursos 
d’Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid del 1993 al 2004. Des 
del 2006 dirigeix el Taller Internacional d’Arquitectura Vázquez Consuegra.  
 
Entre les seves principals obres construïdes, destaquen edificis d’habitatges 
socials a Sevilla, Cadis i Rota, el Pavelló de la Navegació de l’Expo’92 de 
Sevilla, el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, el Museo del 
Mare a Gènova, l’Ordenació del Front Marítim de Vigo, l’Ajuntament de 
Tomares, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena i el 
Nou Palau de Congressos de Sevilla, així com el condicionament del Palau de 
San Telmo com a seu de la Presidència de la Junta d’Andalusia. 
 

Vázquez Consuegra ha participat en nombroses exposicions nacionals i 
internacionals, entre les quals destaquen les presentades a la Biennal de 
Venècia (1980 i 2004), la Triennal de Milà (1988), el Centre Pompidou de París 
(1990), The Art Institute of Chicago (1992), The Museum of Modern Art de 
Nova York (2006), i també en diferents edicions de la Biennal Espanyola 
d’Arquitectura i Urbanisme i en la Biennal Internacional d’Arquitectura de 
Buenos Aires (2011). 
 
Així mateix, Vázquez Consuegra ha estat distingit amb nombrosos premis 
nacionals i internacionals, entre d’altres el Premi d’Arquitectura del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental (1988, 1991, 1992 i 1998), el Premi 
Nacional Construmat (1989), el Premi Architecti – Centro Cultural de Belém 
(1994), el Premi de la Fundación CEOE (2001), el Premi al Museo Rivelazione 
dell’Anno (Museum Image 2004), el Premi Il Principe e l’Architetto (2003), el 
Premi Nacional d’Arquitectura Espanyola (2005), el Premi Cerámica de 
Arquitectura ASCER (2006) i el Premi Europeu d’Arquitectura Ugo Rivolta 
(2008). La seva trajectòria professional ha estat reconeguda també amb el 
Premi ArpaFIL (Guadalajara, Mèxic, 2006), el Premi IVE (Generalitat 
Valenciana, 2006), el Premi Andalusia d’Arquitectura en la seva primera edició 
(2007), el Premi Aster (2010), el Gran Premi de la Biennal Internacional 
d’Arquitectura de Buenos Aires (2011) i la Medalla d’Or de l’Arquitectura 
Espanyola (2016). 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sofía Rowe: 954 296 251 / srowe@lacaixa.es 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


