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L#Obra Social de Caixa Sabadell inaugura aquest
dimecres 28 d#octubre el seu nou edifici (c/. d#en Font,
25 de 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 un acte públic 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.

Les dues noves instal.lacions ocupen prop de 1.400
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 de 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.

El conjunt de l#edifici 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, desprès de traslladar el fons
bibliotecari a la nova biblioteca del carrer Industria de
Sabadell, vol esdevenir un centre multidisciplinari de
divulgació de les noves tecnologies i de les arts que
pretén tenir com a eix la innovació i que s#obrirà, però,
a totes les disciplines i activitats humanes: art,
humanitats, cultura, política, moviments socials, etc.

Ahir dimarts dia 27 d#octubre es va realitzar una visita
de premsa, on el president de Caixa Sabadell, Salvador
Soley, acompanyat de l#arquitecte sabadellenc Josep M
Gil, el director de l#Obra Social Fermí Pons, el director
de la Cité des télécoms (França) Jean-Pierre Roche i de
Francesc Serratosa, assessor científic de la Universitat
Rovira i Virgili, van presentar el nou edifici remodelat
de Caixa Sabadell (noves sales d#exposicions i nou
auditori) i una singular exposició de caràcter científic.

Avui dimecres dia 28 d#octubre l#Obra Social Caixa
Sabadell inaugura el nou edifici i el proper dissabte dia
31 d#octubre es farà una jornada de portes obertes, amb
visites guiades a les noves instal.lacions i a l#exposició.
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