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El centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, situat a l’antiga Central 

Eléctrica del Mediodía, va obrir les portes el 13 de febrer de 2008 

 
 

 
CaixaForum Madrid compleix 10 anys 
amb més de 8,8 milions de visitants 

 
 

• CaixaForum Madrid arriba als 10 anys d’existència amb més de 
8,8 milions de visitants, 75 exposicions programades i més de 
12.400 activitats organitzades per a tots els públics. 

 

• Les exposicions dedicades a Alphonse Mucha, els prínceps 
etruscos, Miquel Barceló, Eugène Delacroix i la fotografia d’Isabel 
Muñoz han estat les més visitades de la història del centre. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” va recuperar per a la ciutadania una de les 
poques mostres d’arquitectura industrial al centre històric de 
Madrid: l’antiga Central Eléctrica del Mediodía. El projecte va ser 
desenvolupat per l’estudi d’arquitectes suïssos Herzog & de 
Meuron. 

 

• La majoria de visitants de CaixaForum Madrid provenen de la 
mateixa ciutat de Madrid (51 %), tenen entre 36 i 65 anys (60 %) i 
acudeixen al centre en parella (33 %) o amb amics (31 %). 

 
• Per commemorar aquest desè aniversari, l’Obra Social ”la Caixa” 

ha organitzat una jornada de portes obertes el dia 13 de febrer, amb 
l’objectiu que tots els visitants puguin gaudir del centre 
gratuïtament. 
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Madrid, 12 de febrer de 2018. Un total de 8.822.066 persones han visitat el 

Centre Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid per gaudir d’alguna de les 

75 exposicions programades a les seves cinc sales, o per participar en alguna 

de les més de 12.400 activitats que s’hi han dut a terme en aquests deu anys. 

 

Els reis Joan Carles i Sofia, juntament amb Isidre Fainé, president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, van inaugurar el 13 de febrer de 2008 

CaixaForum Madrid, un centre amb el qual l’Obra Social ”la Caixa” va ampliar 

significativament l’oferta cultural i social a la ciutat, proporcionant a la ciutadania 

un equipament polivalent. El centre, situat al passeig del Prado, es caracteritza 

per oferir una extensa programació per a públics de totes les edats i nivells de 

formació. 

 

Una bona prova d’aquesta voluntat són les exposicions programades durant tot 

aquest temps, que van des de la mostra inaugural, al voltant de la Col·lecció 

”la Caixa” d’Art Contemporani, fins a les últimes, sobre civilitzacions antigues, o 

la gran exposició sobre Andy Warhol. Les mostres han inclòs en aquests deu 

anys totes les temàtiques: art antic, modern i contemporani, així com cinema, 

fotografia i arquitectura. Així mateix, nombroses exposicions han permès 

descobrir cultures allunyades de la nostra en el temps o en l’espai. 

 

Les mostres més visitades des de l’obertura del centre el 2008 han estat: 

 

EXPOSICIÓ ANY VISITANTS 

Alphonse Mucha (1860-1939), seducció, modernitat i utopia 2008 364.083 

Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident 2008-2009 307.126 

Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz 2010 298.433 

Miquel Barceló, 1983-2009. La solitude organisative 2010 294.125 

Delacroix (1798-1863) 2011-2012 292.762 

El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi 2008 279.967 

Dalí, Lorca i la Residència d’Estudiants 2010-2011 253.127 

Teotihuacan. Ciutat dels Déus 2011 245.716 

Richard Rogers + Arquitectes. De la casa a la ciutat 2009 232.799 

Charles Chaplin en imatges 2008 212.009 
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L’obertura de CaixaForum Madrid va ser fonamental per consolidar una xarxa 

de centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa” que es caracteritzen com a 

espais vius al servei de les persones, on la cultura es manifesta com una eina 

eficaç per a la cohesió i la integració social. 

 

Els centres CaixaForum tenen un programa global i innovador, que ofereix 

multitud d’iniciatives, com ara exposicions, art multimèdia, debats sobre les 

grans qüestions d’actualitat, concerts, cinema, arts escèniques, jornades 

socials, tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones 

grans. 

 

Tot plegat, en edificis emblemàtics i singulars ideats amb l’objectiu de promoure 

el coneixement i el creixement personal de gent de totes les edats, condicions i 

procedències: un model únic de centre cultural, cívic i social que l’entitat ha 

expandit en els últims anys. Actualment, l’Obra Social ”la Caixa” té vuit centres 

CaixaForum (Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Tarragona 

i Lleida), i prepara la construcció de CaixaForum València. 

 

 

Un edifici convertit també en escultura 

 

Coincidint amb el canvi de segle, ”la Caixa” va adquirir el 2001 la vella Central 

Eléctrica del Mediodía. D’aquesta manera, recuperava una de les poques joies 

de l’arquitectura industrial al centre històric de Madrid per reconvertir-la en 

CaixaForum Madrid, un centre viu al servei de tots i cadascun dels ciutadans.  

 

L’antiga fàbrica, projectada el 1899 per l’arquitecte Jesús Carrasco-Muñoz 

Encina i l’enginyer José María Hernández, no només estava en ruïnes, sinó 

que es trobava enclaustrada dins el dens teixit urbà, desconnectada del Saló 

del Prado, i tenia una capacitat de 2.000 metres quadrats. El projecte 

arquitectònic va permetre quintuplicar-ne la superfície, fins a arribar als 

10.000 metres quadrats, i va tornar a col·locar la central al mapa. Això va ser 

possible incorporant al nou centre l’espai que abans ocupava la gasolinera del 

número 36 del passeig del Prado (que impedia la visió de la fàbrica), que va ser 

transformada en una plaça pública al centre de la ciutat per als ciutadans. Així 

mateix, es va restaurar de manera artesanal la façana de maó de l’antiga 
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fàbrica, de forma que va recuperar l’aspecte inicial. L’abans oblidada central 

s’aixeca avui al número 36 del passeig del Prado, convertida en CaixaForum 

Madrid, un centre que aplega tradició i modernitat amb una àmplia oferta per a 

tots els públics. Un edifici que també és una escultura, el cost de la qual va ser 

de 60 milions d’euros.  

 

Un dels punts més emblemàtics de CaixaForum Madrid és el seu jardí vertical. 

Va ser el primer d’aquest tipus instal·lat a Espanya, i també el més gran 

implantat en una façana sense forats, que ocupa una superfície vegetal de 

460 metres quadrats. El resultat constitueix una sorprenent «pintura vivent» 

multicolor que, més enllà del seu atractiu estètic, actua com un eficaç agent 

mediambiental. El jardí vertical dibuixa un impressionant tapís natural format 

per 15.000 plantes de 250 espècies, que han transformat en un fantàstic jardí 

una de les mitgeres que delimiten l’espai urbà de CaixaForum Madrid. El mur 

cobreix absolutament tota la mitgera que delimita la nova plaça pública, que al 

seu torn dona accés, des del passeig del Prado, a CaixaForum Madrid per la 

banda nord; és a dir, a la paret adjacent amb el número 34 del passeig del 

Prado. 

  

 

Més d’1,4 milions de participants en més de 12.400 activitats  

 

Un dels trets diferencials de CaixaForum Madrid ha estat, sens dubte, la seva 

completa oferta d’activitats dirigides a tots els públics. La programació del 

centre inclou un ampli ventall de conferències —sobre temes tan variats com el 

pensament contemporani, la literatura i la poesia, la història i els temes 

psicosocials—, que s’han constituït en un referent dins el panorama intel·lectual 

del nostre país. A partir d’un extens repertori de propostes culturals, s’ha pogut 

aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que permeten 

entendre les grans transformacions socials de l’actualitat.  

 
A més dels cicles de conferències i els seminaris, CaixaForum ofereix 

regularment una programació de cinema i de música, que els caps de setmana 

inclou concerts de grans noms de la música clàssica i contemporània. 
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L’oferta es completa amb la programació dirigida al públic escolar i familiar. Es 

tracta de produccions d’arts escèniques de l’Obra Social ”la Caixa” per a tota la 

família, així com activitats per gaudir de les exposicions en companyia dels més 

petits. CaixaForum té com a públic preferencial l’escolar, per la qual cosa 

disposa d’activitats específiques per a les escoles que visiten el centre. 

 

En aquests deu anys, 1.408.879 persones han participat en alguna de les 

12.480 activitats programades. 

 

 

Una contribució clau a l’oferta cultural de Madrid 

 

CaixaForum Madrid ha volgut ser, des del primer moment, un centre obert a la 

ciutat, i per això, en aquests deu anys, el centre cultural de l’Obra Social 

”la Caixa” ha cedit els seus espais a tota mena d’institucions i entitats, perquè 

poguessin fer servir les seves instal·lacions. Un total de 43.000 persones han 

visitat el centre per assistir a més de 300 activitats que no han estat 

organitzades per l’entitat. 
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Pel que fa al perfil dels visitants de CaixaForum Madrid, la majoria provenen de 

la mateixa ciutat de Madrid (51 %), així com de municipis de la província 

(12 %). El centre registra un percentatge estable de visitants procedents de la 

resta de l’Estat (27 %), i un grup més reduït que prové de l’estranger (10 %). 
 

La majoria de visitants de CaixaForum Madrid tenen entre 36 i 65 anys (57 %), 
encara que també és un lloc atractiu per als joves de 26 a 35 anys (16 %), i per 

als adults de 66 a 75 anys (12 %). Els estudiants escolars menors de 16 anys 

constitueixen el 5 % de les visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celebració del desè aniversari 

 

Per commemorar aquest desè aniversari, CaixaForum ha organitzat una 

jornada de portes obertes el dia 13 de febrer, amb l’objectiu que els visitants 

puguin gaudir de les exposicions de forma gratuïta.  

 

Es tracta d’una oportunitat excepcional per visitar dues de les exposicions més 

importants de la temporada: la gran retrospectiva El món de Giorgio de 
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Chirico. Somni o realitat i l’exposició més esperada de l’any, Warhol. L’art 

mecànic, que va obrir les portes al públic el dia 1 de febrer passat. 

 

El desè aniversari de CaixaForum Madrid ve acompanyat d’una potent 

temporada d’exposicions que inclou, entre d’altres, les mostres Adolf Loos. 

Espais privats, sobre l’arquitecte vienès, la col·laboració amb el Museu del 

Louvre per a Músiques a l’antiguitat, i Disney. L’art de narrar històries. 

 


