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CONFERÈNCIA SOBRE EL CONCURS DEL FUTUR CAIXAFORUM SARAGOSSA. 

18 DE FEBRER DE 2009, 

PER ARNAU ANDRÉS

El passat dia 18 de Febrer de 2009, la Càtedra Blanca Barcelona, 
l’ETSAB i Cemex van organitzar una conferència a l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura de Barcelona sobre el concurs del 
futur CaixaForum Saragossa. Aquest edifi ci serà el nou centre cul-
tural, social i cívic de l’Obra Social  “la Caixa” i està inclòs dins el 
projecte “Milla Digital” promogut per l’Ajuntament de Saragossa. 
Tindrà una superfi cie de 5.500m2 i connectarà el centre de la 
ciutat amb l’antiga estació i el nou parc del Portillo. 
 
Els ponents de l’acte vàren ser representants de cinc dels sis 
equips que vàren participar en el concurs: Iñaki Àbalos (Àbalos-
Herreros), Carles Ferrater (OAB), Pep Wennberg (FOA), Patxi Man-
gado i Carme Pinós (guanyadora del concurs). L’acte va començar 
amb la intervenció del director de l’ETSAB, Ferran Segarra que 
va agrair la presencia de tots els convidats i assistents a l’acte 
i seguidament, Carles Ferrater, en representació de la Càtedra 
Blanca, va presentar les ponències. Va parlar del moment de 
crisis estructural i ideològica que viu l’arquitectura en un marc 
de crisis global i va destacar positivament que en aquest context 
es facin concursos que permeten debatre i plantejar noves idees. 
També va remarcar la importància de que per primera vegada “La 
Caixa” hagués plantejat un concurs de CaixaForum entre equips 
d’arquitectes espanyols. Seguidament els diferents estudis van 
anar mostrant i explicant les seves propostes i l’acte va fi nalitzar 
amb un torn de preguntes i taula rodona.   

El fet de treballar en un context hipotètic, de peces aïllades, la 
necessitat de protegir-se del clima de la regió i el paper emble-
màtic que havia de realitzar l’edifi ci varen ser denominadors co-
muns en les premisses que els cinc estudis van destacar alhora 
de plantejar les seves propostes. En base a aquests criteris, els 

equips d’Iñaki Àbalos, Carles Ferrater i Foa van optar per projec-
tes compactes de volumetries pròximes al cub que, entre altres 
coses, resolien efi cientment els problemes mediambientals i de 
confort que plantejava l’entorn. Per la seva banda l’estudi de 
Patxi Mangado va centrar el projecte en la planta baixa, amb la 
creació d’un atri d’entrada a l’edifi ci, buscant generar un espai 
d’urbanitat en un entorn dispers. Carme Pinós, autora del pro-
jecte guanyador, va destacar la voluntat d’oferir el nou parc a 
la ciutat. Per aquesta raó, el projecte s’eleva sobre el nivell de 
carrer, alliberant la planta baixa i permetent la continuïtat del 
parc a través de l’edifi ci.  

La Caixa contempla començar les obres a l’abril de 2010 i preveu 
que l’edifi ci obri les portes a fi nals del 2012.

projecte guanyador de carme pinós


