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CaixaForum València, amb un projecte arquitectònic liderat per l’estudi d’Enric 
Ruiz-Geli, s’integrarà a l’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències 

 
La Fundació Bancària ”la Caixa” presenta 

el projecte per dotar València d’un nou 
centre cultural CaixaForum 

 
• La Fundació Bancària ”la Caixa” ha presentat aquesta tarda el 

projecte per dotar València d’un nou centre cultural CaixaForum. 
Ubicat dins l’edifici Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, 
CaixaForum aspira a complementar l’oferta cultural de la zona i a 
convertir-se en un nou referent a la ciutat, amb una àmplia 
programació dirigida a tots els públics. 

 
• El projecte, obra de l’estudi Cloud 9 dirigit per l’arquitecte Enric 

Ruiz-Geli, es caracteritza per potenciar el concepte original de 
l’edifici Àgora de Santiago Calatrava com una gran superfície 
oberta al diàleg i a l’activitat cultural, així com per la seva 
sostenibilitat mediambiental. 

 
• L’equipament tindrà una superfície útil de 6.500 metres quadrats i 

disposarà de dues grans sales d’exposicions situades a la planta 
baixa del nou espai. CaixaForum València també tindrà un auditori, 
aules polivalents, un espai familiar i educatiu, una llibreria i un 
restaurant. 

 
• La Fundació Bancària ”la Caixa” promourà a CaixaForum València 

exposicions d’art, cicles de conferències, concerts i espectacles, 
jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a 
la gent gran.  
 

• Les obres de construcció començaran l’últim trimestre del 2018, i 
es preveu que acabin a finals del 2020. La inversió que la Fundació 
Bancària ”la Caixa” preveu destinar per fer realitat CaixaForum 
València serà de prop de 18 milions d’euros, i addicionalment 
s’invertiran anualment uns 5 milions d’euros en el manteniment, la 
programació i el funcionament del centre. 
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València, 1 de febrer de 2018. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; la 
directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i 
l’arquitecte Enric Ruiz-Geli han presentat aquesta tarda el projecte arquitectònic 
que ha resultat guanyador al concurs restringit d’arquitectes per construir 
CaixaForum València, el futur centre cultural de ”la Caixa” a la ciutat. 
 
L’anunci ratifica el ferm compromís de l’entitat financera amb la Comunitat 
Valenciana i els seus ciutadans. A finals del 2020, CaixaForum València es 
convertirà en el novè centre cultural que integra aquesta xarxa única al nostre 
país, juntament amb els de Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Palma, 
Girona, Tarragona i Lleida.  
 
Una xarxa d’equipaments que tenen en comú l’experiència CaixaForum, amb 
una oferta d’activitats àmplia i global que va molt més enllà de les exposicions, i 
que inclou música, conferències i debats, jornades socials, tallers educatius i 
familiars, i activitats dirigides a grups de gent gran. Tot plegat, amb l’objectiu de 
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. 
 
Durant l’any 2017, l’oferta d’exposicions de la Fundació Bancària ”la Caixa” als 
seus centres CaixaForum i CosmoCaixa i mostres itinerants va superar els 6 
milions de visitants (el 14 % més que el balanç de l’any 2016), de manera que 
es consolida com la primera oferta de programació cultural privada d’Espanya. 
 
Les aliances amb museus i centres culturals de primer nivell internacional, com 
ara el British Museum, el Museu del Louvre, el Museu del Prado i altres, 
permeten a la xarxa de centres CaixaForum programar exposicions de primer 
ordre. Entre les propostes actuals destaquen, per exemple, Agon! La 

competició a l’antiga Grècia (CaixaForum Barcelona); l’exposició més completa 
sobre Andy Warhol (CaixaForum Madrid); Disney. L’art d’explicar històries 
(CaixaForum Sevilla) o Construint nous mons. Les avantguardes històriques en 

la Col·lecció de l’IVAM (CaixaForum Saragossa). 
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CaixaForum València: un projecte d’avantguarda integrat a l’Àgora 

 
Amb la presentació del projecte arquitectònic, l’entitat fa un pas més en la seva 
voluntat decidida de dotar la ciutat de València d’un centre CaixaForum, tal com 
van rubricar el passat mes de març el president de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé. 
 
Després d’haver enllestit els tràmits d’informació pública previs necessaris per 
posar en marxa el projecte, es va convocar un concurs restringit d’idees entre 
diversos estudis d’arquitectura per construir un nou CaixaForum dins l’edifici 
Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, obra de Santiago Calatrava.  
  
De les nou propostes presentades, finalment s’ha triat la de l’arquitecte Enric 
Ruiz-Geli (Figueres, 1968) i el seu estudi Cloud 9. La Fundació Bancària 
”la Caixa” calcula poder iniciar els treballs durant l’últim trimestre del 2018, amb 
l’objectiu d’inaugurar el centre a finals de l’any 2020.  
 
La inversió que preveu destinar la Fundació Bancària ”la Caixa” per fer realitat 
CaixaForum València serà de prop de 18 milions d’euros. A més, s’invertiran 
anualment uns 5 milions d’euros en el manteniment, la programació i el 
funcionament del centre. 
 
En total, hi haurà 6.500 metres quadrats útils, amb dues grans sales 
d’exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones, dues aules 
polivalents, un bar-restaurant, una botiga-llibreria i un espai familiar i educatiu 
CaixaForum Família, així com espais per a recepció, oficines i magatzems, i 
zones tècniques.  
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El principal repte per a l’arquitecte Enric Ruiz-Geli ha estat la necessitat de 
crear un projecte arquitectònic de referència que respecti i potenciï l’edifici que 
el contindrà, obra de Santiago Calatrava, alhora que hi conviu. La proposta 
resultant opta per mantenir el concepte original de l’Àgora com a espai de 
reflexió i gran superfície cultural oberta, pública i de gran activitat. 

 
La intervenció prevista serà, per tant, lleugera i empàtica amb el que ja hi ha, i 
promourà una arquitectura en diàleg amb l’edifici buit de Calatrava. L’objectiu 
final és crear un tot que actuï com a gran referent arquitectònic i que, a més, 
activi la circulació amb la resta de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 
 
En aquest sentit, la intervenció a CaixaForum València enllaça directament 
amb els projectes emblemàtics de la Fundació Bancària ”la Caixa” als seus 
centres culturals de Madrid (a l’Antigua Central Eléctrica del Mediodía) i 
Barcelona (fàbrica de filats i teixits Casaramona), on conviuen diferents 
arquitectures —les dels edificis originals i les intervencions que en permeten 
l’ús cultural— en un mateix espai. 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: el restaurant, la llibreria, l’espai educatiu CaixaForum Família i l’auditori. 
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Seguint aquests condicionants, el projecte d’Enric Ruiz-Geli opta per crear un 
món de «cèl·lules vives» a l’espai principal de l’Àgora. A la part central de la 
planta baixa s’ubicaran les dues sales d’exposicions, de manera que crearan 
una graderia que actuarà com a veritable àgora del projecte.  
 
En un dels extrems de l’edifici de Calatrava se situarà l’auditori, i a l’altre, la 
recepció, la llibreria i les oficines. D’altra banda, l’espai per al restaurant 
ocuparà un lloc privilegiat en un dels laterals de l’edifici, de manera que podrà 
tenir entrada i sortida independent. A sobre de les sales d’exposicions s’ubicarà 
l’espai familiar i educatiu CaixaForum Família. 
 
El nou CaixaForum tindrà les màximes qualificacions pel que fa a eficiència 
energètica, i serà una edificació sostenible i mediambientalment curosa al llarg 
de tot el procés constructiu i a l’hora de seleccionar els materials. 

 
”la Caixa”: més compromesos que mai 

 
CaixaForum València permetrà incrementar de manera significativa l’acció 
cultural que la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a terme a la ciutat i a la 
Comunitat Valenciana, i que ha anat augmentant notablement en els últims 
anys. L’entitat treballa per reforçar la seva presència en aquesta regió, territori 
prioritari en el qual el seu compromís social, cultural, científic i educatiu no ha 
deixat d’augmentar últimament, com demostren els 28 milions d’euros 
invertits el 2017. 
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En el conjunt de l’Estat, la Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre 
Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost 
per a la seva Obra Social, que se situa en 520 milions d’euros. Aquesta dotació 
posiciona l’entitat com la primera fundació privada d’Espanya i una de les més 
importants del món.  
 
El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 
actuals, com ara l’atur, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, continua 
concentrant una bona part dels esforços. El gruix de la inversió, el 59 % del 
pressupost, es destina al desenvolupament de programes socials i 
assistencials; el 23 %, a la promoció de la cultura i l’educació; i el 18 %, a la 
recerca i la concessió de beques. 

 
Enric Ruiz-Geli 
  
Enric Ruiz-Geli es va formar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona. Va ser escenògraf associat a Bob Wilson (1995-2000) i codirector 
de Metàpolis (2000-2003). És professor de l’escola Architectural Association de 
Londres, director del Self Sufficient Studio de l’IAAC (2010) i professor adjunt 
de l’RMIT de Melbourne. 
 
Ha impartit conferències al MIT i a les universitats de Princeton, Bartlett, UCLA i 
Colúmbia, i col·labora amb una xarxa de laboratoris de creativitat, entre els 
quals hi ha l’Art Center College of Design. Des del 1997 dirigeix l’estudi Cloud 
9, que analitza projectes pilot en escenaris d’escalfament global, al costat 
d’experts com Jeremy Rifkin. Ha creat diverses patents que són obres mestres 
de la fabricació digital, com ara Villa Nurbs. Va guanyar el concurs per fer la 
reforma integral de l'Aquari de Nova York. El seu edifici Media-TIC va ser 
escollit Millor Edifici del Món el 2011, al World Architecture Festival. Actualment 
és l’arquitecte d’El Bulli Foundation, liderat per Ferran Adrià. 
 

  
 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
César R. Miguel: 630 048 703 / crmiguel@caixabank.com  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT 

 


