
Tresserras inaugura el nou edifici de 
l'Obra Social Caixa Sabadell i la seva 
primera mostra, Ets únic? , sobre 
biometria  
  
27/10/2009 -  L'Obra Social Caixa Sabadell inaugurarà demà dimecres 28 d'octubre a 
les 19 h el seu nou edifici (En Font, 25. Sabadell), amb un auditori per a 388 persones i 
una nova sala d'exposicions, i, també, la primera mostra que aquesta acollirà: Ets únic? 
Biometria: interactua i descobreix la teva identitat (www.etsunic.cat  ). Serà en un 
acte públic obert a tothom i presidit pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras. Es tracta de l'últim 
esdeveniment inclòs dins la commemoració del 150è aniversari de Caixa Sabadell.  
  
També hi haurà el president de Caixa Sabadell, Salvador Soley; el director de l'entitat, 
Jordi Mestre; el de la seva Obra Social, Fermí Pons-Pons; l'alcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos; l'assessor científic de la mostra, Francesc Serratosa; professor de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), i Jean-Pierre Roche, director de la Cité des télécoms. L'acte 
inclourà l'actuació de la coral Belles Arts de Sabadell. 
1.400 metres quadrats 
Les dues noves instal·lacions que Tresserras inaugurarà demà dimecres ocupen 1.360 
metres quadrats en conjunt i són fruit de la rehabilitació dels antics tallers del complex 
modernista que acull l'Obra Social de la caixa catalana degana, que hi ha invertit 8,2 
milions d'euros des que va iniciar-ne la reforma al març del 2008. El projecte el signa 
l'estudi d'arquitectura Bonell i Gil, l'ha executat l'empresa Contratas y Obras, i n'ha 
supervisat l'acústica l'estudi d'Higini Arau. 
La planta baixa de l'immoble, que acull Ets únic? , antic magatzem de la biblioteca de 
l'entitat, s'ha recuperat com a zona d'exposicions; inclou dos espais: la Sala_2 (planta) i 
la Sala_3 (altell); sota seu, s'ha excavat el nou Auditori_3, que s'afegeix als equipaments 
ara anomenats Auditori_1 (abans, Auditori de Caixa Sabadell) i Auditori_2 (abans, Sala 
de Conferències de Caixa Sabadell). 
El conjunt va néixer com a escola industrial a principis del segle XX, es va transformar 
en seu de l'Obra Social Caixa Sabadell amb biblioteca i seus d'entitats als anys 60 i ara, 
d'acord amb els nous temps, esdevé un centre multidisciplinari de divulgació de les 
noves tecnologies i de les arts que pretén tenir com a eix la innovació i que s'obre, però, 
a totes les disciplines i activitats humanes: art, humanitats, cultura, política, moviments 
socials, etc. 
Biometria a l'abast 
L'exposició, amb un pressupost de 275.000 euros, apropa el visitant a les tècniques 
informàtiques que permeten identificar les persones mitjançant els seus trets físics com 
l'empremta dactilar, la forma del rostre, l'iris, la veu, l'ADN, la signatura... 
Dissenyada i realitzada per la Cité des sciences et de l'industrie - La Villette (París) el 
2005 en associació amb Sagem Sécurité (Safran Group), agent global de seguretat i líder 
en identificació biomètrica, i adaptada el 2007 per la Cité des télécoms, que n'és 
propietària, serà oberta fins al 27 de juny del 2010 i compartirà temps i espai amb una 
altra mostra: Els valors dels diners. L'economia responsable , que reobre a la sala de 



lectura de l'edifici principal del centre cultural, al costat del rehabilitat, després que el 
curs passat hi passessin més de 9.000 persones. 
L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 17 a 21 h, mentre que els 
dissabtes, diumenges i dies festius estarà oberta d'11 a 14 h i de 17 a 21 h. Cada 
diumenge i dia festiu hi haurà una visita guiada a les 12 h. Els grups escolars i altres 
col·lectius que hi vulguin efectuar-hi visites i tallers específics hauran de concertar-ne 
dia i hora al telèfon 696 40 67 67. Els tallers per a famílies hi tindran lloc els caps de 
setmana; les activitats per a escolars, entre setmana. 
Portes obertes dissabte 31 
El dissabte 31 d'octubre hi haurà jornada de portes obertes a les noves dependències, 
que inclouen, a part de la nova sala d'exposicions que acull Ets únic? , el nou auditori 
subterrani, anomenat Auditori_3. 
La jornada està pensada perquè tota la ciutadania pugui conèixer les noves dependències 
de primera mà i transcorrerà d'11 a 14 h i de 17 a 21 h, amb visites guiades a les 12 h 
(exposició Ets únic?) i a les 18 h (exposició Els valors dels diners). Hi haurà cercavila i 
l'espectacle Grams de música i animació per celebrar la jornada de portes obertes , en 
el qual personatges de gala hi donaran la benvinguda als assistents amb acompanyament 
musical. 
Aquesta n'és la sinopsi: "Us donem la benvinguda vestits de gala per a l'ocasió! Els 
nostres buscadors us conviden a descobrir les noves instal·lacions, a recollir un detall 
molt dolç i gaudir dels cercaviles i dels duets musicals que us esperen a l'entrada". I 
aquest, el programa: 
 


