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La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 
commemora el centenari de la seva seu amb 
un programa especial d’activitats 

  
• El divendres 5 de febrer, coincidint amb el centenari de 

l’obertura al públic de l’edifici, s’ha programat un acte 

inaugural de l’efemèride. 

• Amb motiu del centenari s’ha realitzat l’exposició 

“Crònica d’un edifici. 1916-2016” que fa un recorregut 

per la història social i econòmica de Sabadell. 

• La Fundació ha desenvolupat una aplicació mòbil que 

permet gaudir d’una visita en 3D a l’edifici i realitzar un 

joc de pistes saltant en el temps. 

 

Sabadell, 3 de febrer de 2016.- El 5 de febrer de 1916, s’obrien al públic les oficines de la 

Caixa d’Estalvis de Sabadell al carrer de Gràcia, immoble que ben aviat fou conegut com 

El Palau de l’Estalvi. 

 

Amb la commemoració del centenari de l’edifici, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

vol posar en rellevància el paper d’aquest edifici en l’esdevenir de la ciutat, convertint-se 

en l’escenari d’importants fets històrics i socials. A través de la crònica de l’edifici podem 

construir la crònica de la ciutat que l’acull al llarg d’aquests darrers 100 anys.  

 

El paper fonamental que ha tingut la Caixa d’Estalvis a la nostra ciutat en atendre les 

inquietuds socials i culturals, primer com a tasca substitutòria i després per mantenir-se 

fidel a l’esperit fundacional com a raó de ser, queda palès. 

 

L’edifici, propietat de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, ha estat la seu de la Caixa 

d’Estalvis de Sabadell i l’oficina principal de l’entitat d’estalvi fins el 2011. Actualment 

l’edifici acull les oficines del BBVA, és la seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i 

segueix acollint actes organitzats per la mateixa Fundació, a la vegada que resta a 

disposició de la ciutat per a celebrar tot tipus d’actes culturals i socials. 
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L’edifici 
 

Aquest edifici, projectat i dirigit per l’arquitecte Jeroni Martorell, fou concebut per 

allotjar les dependències de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, la seva Biblioteca i un Saló 

d’Actes.  

Ocupa un solar entre mitjeres amb la façana principal al carrer de Gràcia i la posterior a 

un jardí. Consta de soterrani; planta baixa, originàriament ocupada per la Biblioteca, les 

Oficines d’atenció i servei al públic, i les dependències pròpies de la gestió i el govern de 

la Institució; i a la planta pis on, entre altres dependències, es situa el Saló d’Actes.  

Del conjunt de l’edifici són rellevants pel seu valor arquitectònic i artístic: la façana 

principal, l’actual pati d’operacions, el pati Turull i el Saló d’Actes. 

 

 

Testimoni dels esdeveniments sabadellencs més significatius 
 

Els 100 anys de vida d’aquest edifici tenen com a transfons un segle de vida 

sabadellenca. La Caixa d’Estalvis de Sabadell va néixer per complir una important funció 

social i va créixer al ritme d’aquesta ciutat. L’edifici que n’ha estat la seva seu és 

l’escenari del seu esdevenir social. 

 

Moltes generacions d’estudiants van passar per la biblioteca de la Caixa a fer colzes i a 

consultar monografies o enciclopèdies.  

 

Durant anys i anys, molts sabadellencs han assistit a les cites de la Festa del Llibre que 

han tingut com a marc de celebració l’edifici i els seus jardins.  

 

Aquest mateix espai, i durant més de 30 anys, ha estat un punt de trobada de noms de 

primera línia de la literatura i del món cultural català.  

 

El seu saló, reconvertit en sala d’exposicions, en sala de concerts o en sala d’actes i 

celebracions, és i ha estat un espai d’encontre i de nexe entre la ciutadania. 

Al llarg de 100 anys el compromís de l’entitat amb la societat civil s’ha mantingut per 

donar resposta a les situacions socials i culturals que cada moment històric requeria.  

 

Avui, en noves circumstàncies, aquest compromís segueix ferm i l’equipament està 

encara al servei de la societat. La voluntat de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 és 

que continuï sent un referent per a la ciutat i el seu entorn. 

 

 



 
 
 
 

Nota de premsa 

   

 

 
Programa especial d’actes amb motiu del centenari 
 

Els actes organitzats amb motiu del centenari de l’edifici modernista seu de la 

Fundació es duran a terme entre febrer de 2016 i gener de 2017. 

 

- Coincidint amb la data d’obertura al públic de l’edifici fa un segle, el 5 de febrer es 

realitzarà l’acte institucional d’obertura del programa commemoratiu del centenari, 

conduit per la periodista Glòria Serra i amb la ponència del professor Daniel Giralt-

Miracle i l’actuació pictòrica musical dels artistes Mariona Milà i Marcel Casellas. Serà 

un acte privat amb invitació i un cop acabat s’oferirà un refrigeri als convidats. L’acte, 

presidit per l’alcalde de Sabadell, l’Il·lm. Sr. Juli Fernández, també comptarà amb les 

intervenció de la Sra. Maria Àngels Torras, directora dels Serveis Territorials a 

Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Sr. Joan 

Casas, president de la Fundació. 

 

- Durant l’any de celebració del centenari hi haurà exposada al vestíbul de l’edifici una 

mostra realitzada amb material visual i documents de l’època que donarà a conèixer 

en quin context social i econòmic es va projectar l’edifici i quina ha estat la seva 

evolució durant aquest segle de vida. 

 

- Diumenges modernistes: Sota aquest títol es realizaran visites comentades i 

teatralitzades a l’edifici el darrer diumenge de cada mes. Durant la visita comentada 

apareixeran una sèrie de personatges reals de la història del Sabadell del principis de 

s.XX i directament relacionats amb la història de l’edifici, també hi haurà actors entre 

el públic que dinamitzaran la visita fent servir al públic i al guia.  

També es realitzaran tallers familiars de temàtica modernista un diumenge al mes. 

 

- El diumenge 29 de maig al matí s’organitzarà una jornada festiva ambientada en 

l’època modernista catalana al jardí de l’edifici on, entre d’altres activitats, es podran 

realitzar tallers artístics familiars emmarcats en l’art modernista, hi haurà música en 

viu amb un ball d’època, passejades en carro i portes obertes i visites teatralitzades a 

l’edifici. 

 

- APP F. Sabadell 1859: És una aplicació creada amb motiu de la commemoració del 

centenari de l’edifici modernista de Gràcia, seu social de la institució.  
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APP Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 
 

L’aplicació mòbil de la Fundació està disponible per a telèfons i (tablets) Android i iOS. 

És una aplicació creada amb motiu de la commemoració del centenari de l’edifici 

modernista de Gràcia, seu social de la institució.  

 

L’aplicació pretén ser una eina atractiva i útil per als usuaris de la Fundació, però 

també per a persones interessades en conèixer i gaudir d’aquest emblemàtic edifici 

que és un exemple del modernisme català.  

 

A través d’aquesta eina es podrà conèixer la programació sociocultural i últimes 

novetats de la Fundació. Això fa d’aquesta app una aplicació “viva” i permanentment 

actualitzada. 

També es podrà trobar una breu explicació i una galeria de fotos sobre la història i 

actuals funcions de la Fundació. Així com una relació amb els diferents edificis i espais 

que actualment la Fundació ofereix a la ciutadania per a realitzar activitats. 

 

L’apartat més espectacular és la visita virtual de l’edifici de la seu central. Amb un 

conjunt de fotos de 360º que permeten navegar per l’edifici sense perdre’s cap detall. I 

encara més, amb unes ulleres personalitzades especialment per a la Fundació, és 

possible portar a un nivell de realitat virtual immersiva aquesta visita.  

 

Les ulleres, basades en el model de Google Cardboard, permeten una experiència 

innovadora. Són fetes de cartró, però això no hauria d’amagar que hi ha més 

tecnologia de la que sembla a primera vista. Venen plegades amb un enginyós disseny 

que permet a l’usuari muntar-les de forma senzilla. A continuació només cal que 

l’usuari obri l’app i situï el mòbil dins de les ulleres. La navegació pels diferents espais 

virtuals de l’edifici modernista, i per les diferents icones i menús que apareixen, es 

realitza simplement amb la fixació de la vista. 

 

Finalment trobem un joc educatiu anomenat “Troba la Moneda”. Es  basa en una 

petita aventura detectivesca a través de la història, els espais i la filosofia de l’antiga 

Caixa Sabadell.  
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Patrocinadors i col·laboradors 
 

El Grup Moventia s’han volgut afegir a la celebració del centenari de la seu de la 

Fundació patrocinant-ne els actes i les activitats. El Grup BBVA, com a principal 

patrocinador de les activitats que organitza la Fundació, també s’hi ha sumat a la 

commemoració d’aquesta efemèride. La Fundació també compta amb la col·laboració 

del mitjà de comunicació Diari de Sabadell. 

 

 

Fotos a: 

https://www.flickr.com/photos/espai_cultura_sabadell/albums/72157661927815783 

 

Més informació: 
Bottini Communication 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
victor@bottini.cat i clara@bottini.cat  

 


