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Guillermo Vázquez Consuegra 
executarà el projecte arquitectònic 

de CaixaForum Sevilla 
 

 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

anunciat avui l’adjudicació del projecte arquitectònic per a la 

construcció de CaixaForum Sevilla, el futur centre social i cultural de 

la Fundació ”la Caixa” a la ciutat, a l’estudi liderat per Guillermo 

Vázquez Consuegra. 

 

• L’acer i la fusta, uns materials molt emblemàtics en el món de la 

navegació que evoquen la funció històrica de les Drassanes, seran, 

amb el vidre, els materials que s’hi faran servir de manera 

predominant. La fusió d’aquests materials amb el maó vist destacarà la 

policromia del nou edifici. 

 

• L’anunci ha tingut lloc després de la signatura del conveni de 

col·laboració de cara als tres anys vinents, en matèria d’acció social, 

entre ”la Caixa” i la Junta d’Andalusia. En virtut d’aquest acord, ”la 

Caixa” dedica l’any 2009 una inversió de 45 milions d’euros al 

desenvolupament de programes socials, educatius, culturals i 

mediambientals. 

 

Sevilla, 13 d’octubre de 2009. “Les Drassanes constitueixen, sens cap dubte, 
l’espai civil més important de la ciutat. Després de la Catedral, no hi ha a 
Sevilla cap altre espai interior més solemne, àulic i, alhora, desconegut que el 
que constitueixen les velles drassanes construïdes el segle XIII, al costat d’un 
fragment de la muralla islàmica.” Amb aquestes paraules comença la memòria 
del projecte arquitectònic desenvolupat per l’estudi sevillà encapçalat per 
Guillermo Vázquez Consuegra per construir la futura seu de la Fundació ”la 
Caixa” a la ciutat. 
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Isidre Fainé, president de ”la Caixa”, ha anunciat avui juntament amb José 
Antonio Griñán, president de la Junta d’Andalusia, l’adjudicació del projecte 
arquitectònic de CaixaForum Sevilla a aquest estudi. 
 
Els detalls del projecte els presentarà en una roda de premsa l’arquitecte el 23 
d’octubre vinent a la Direcció territorial Sur de “la Caixa”. En qualsevol cas, la 
proposta parteix de dues premisses bàsiques: 
 
- Resoldre la major part del projecte a la part superior de l’edifici, a fi de 

mantenir intacte l’espai que hi ha a la planta baixa. 
- Obrir l’esplèndid conjunt de les Reales Atarazanas a la ciutat a través de 

la façana del carrer del Dos de Mayo. Aquesta façana es convertirà en 
l’entrada principal i la imatge del nou CaixaForum Sevilla. Aquesta opció 
neix de l’interès a potenciar un dels carrers més representatius de la 
ciutat, que condueix des del riu fins a la ciutat tot cercant la Puerta del 
Aceite. A una banda, les Drassanes –futur CaixaForum Sevilla–, i la 
Catedral i la Giralda com a perspectiva al final del carrer. 

 
La proposta preveu la convivència de quatre materials bàsics la combinació 
dels quals destacarà la bellesa cromàtica de l’edifici de CaixaForum Sevilla: el 
maó vist, amb què fa més de 750 anys es van construir les drassanes; l’acer –
Corten o decapat–, la fusta i el vidre. 
 
D’aquesta manera, el projecte presentat per Vázquez Consuegra es defineix 
des del respecte i la posada en valor de l’edifici existent, mirant de construir el 
projecte en els espais buits, requalificant els que tenen poc valor arquitectònic, 
constructiu i històric i sobreposant estances que convisquin de manera pacífica 
i amb naturalitat amb l’arquitectura existent. 
 
Guillermo Vázquez Consuegra (Sevilla, 1945) ha desenvolupat entre altres els 
projectes següents: 
- Museo del Mare e della Navigazione, Gènova, Itàlia 
- Centre visitants del conjunt arqueològic Baelo Claudia de Tarifa 
- Museu Nacional d’Arqueologia de Cartagena 
- Habitatges socials a Rota 
- Ordenació del “Borde Marítimo” de Vigo 
- Rehabilitació del palau de San Telmo de Sevilla 
- Pavelló de la Navegació de l’Expo’92 de Sevilla 

 
L’arquitecte ha obtingut, a més, entre altres distincions:  
- 2007. Premi Andalusia d’Arquitectura a la Trajectòria Professional 
- 2007. Premi Ugo Rivolta - Habitatges socials a Rota, Cadis 
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- 2006. Premi “Qualitat del projecte” IVE - Generalitat Valenciana 
- 2005. Premi Nacional d’Arquitectura Espanyola - “Borde Marítimo” de 

Vigo 
- 2005. Premi COAG a la Millor Intervenció en un Espai Públic – “Borde 

Marítimo” de Vigo 
- 2003. Premi “Il Principe e l’Architetto” – Museu de Gènova 

 

Per ampliar aquesta informació: 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - Tel. 629 79 12 96  


