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A l'esquerre, imatge de la seu central de la Caixa a Rambla
Nova número 100 el 1954. Foto: EL PUNT.
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CENT ANYS DE LA CAIXA A TARRAGONA

Història a la Rambla
La història de La Caixa a Tarragona, des del 1911, ha anat acompanyada de l'impuls de
dos edificis que encara avui marquen el perfil urbanístic de la rambla Nova a la ciutat

L'entitat, que va arribar a Reus el 1913, hi va projectar també una construcció singular i,
des del 1920, desplega el programa d'obra social a la demarcació
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Avui  es  compleixen exactament  cent  anys  d'ençà
que La Caixa va desembarcar a les comarques de
Tarragona  el  1911,  set  anys  després  de  la  seva
constitució. Tot i que llavors es va establir a la Casa
Salas,  al  carrer  Girona  de  Tarragona,  ha  estat  la
rambla  Nova la  via  que  més  s'ha  associat  amb la
història de l'entitat a la ciutat.

Pocs  anys  després  de  l'obertura  de  la  primera
oficina (la número sis per a l'entitat), els treballadors
es van traslladar fins a un edifici de nova planta l'any
1927.  Es  tractava  d'una  construcció  singular
dissenyada  per  l'arquitecte  Enric  Sagnier  –que  ja
havia  dissenyat  altres  seus  de  La  Caixa  a
Catalunya,  com  ara  la  de  Via  Laietana  a
Barcelona–, situada al número 77 de la Rambla, a la
cantonada amb el carrer Assalt,  i  que encara avui
marca la fisonomia de la principal via de Tarragona
amb les  torres  culminades  amb cúpules  i  obra  de
maó descobert.

Des d'aquest indret, l'entitat va viure els canvis de la
primera meitat del segle XX a la ciutat, però just al
tombant dels anys cinquanta la primera oficina de La
Caixa  a  Tarragona  va  tornar  a  omplir  caixes  i  fer
mudança. En aquest cas, la seu era també un edifici
de  nova  construcció,  al número  100  de  la  rambla
Nova, dissenyat per l'arquitecte Antoni Pujol. L'edifici
es va inaugurar coincidint amb un doble aniversari: el mig segle de La Caixa a Tarragona i els cent anys de la
urbanització de la rambla Nova. La seu nova, on La Caixa ha continuat establerta tot aquest mig segle restant
de la seva història, també va ser llavors la seu de dos altres serveis apadrinats per l'entitat: la residència per
a noies Santa Madrona i la biblioteca.

Mentrestant,  La Caixa també havia fet camí a Reus, on es va establir el 1913 amb l'obertura de l'oficina
número deu al carrer Llovera. L'arribada a la capital del Baix Camp es va celebrar amb un dinar oficial a l'Hotel
de  Londres,  però,  just  quan a  Tarragona  es  traslladaven per  primer  cop  a  la  Rambla,  a  Reus  també
començaven a pensar en la mudança a un edifici singular. Aquest va ser el germen de l'edifici que actualment
encara ocupa l'entitat a la plaça Pintor Fortuny, en el qual també es va reservar un espai per a les oficines de
la Cambra de Comerç reusenca. A les Terres de l'Ebre, per la seva banda, la primera oficina va obrir el 1918 a
la plaça de l'Àngel de Tortosa, prop d'una ermita que hi havia a la zona.

Homenatges i biblioteques

En el moment que l'entitat s'establia a les comarques ebrenques, va posar en servei en l'àmbit global una altra
de les iniciatives que han resultat més populars: l'obra social. El punt de partida va ser la coneguda amb el
nom d'homenatge a la vellesa, que va arrencar a les comarques tarragonines el 1920 amb l'acte que es va
celebrar a Valls, en què es van lliurar a diversos avis la llibreta de pensió vitalícia immediata, que consistia en
una pensió diària d'una pesseta. A Tarragona no va arribar fins al 1927. Es va dedicar als mariners retirats i
va tenir, fins i tot, la presència dels monarques espanyols, Alfons XIII i Victòria Eugènia. A Reus, per la seva
banda, es va obrir la via d'exposicions impulsades per l'entitat amb una mostra dedicada a les inversions
socials al Centre de Lectura el 1926.
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El suport a l'activitat cultural va implicar també l'impuls de biblioteques des dels anys trenta –el 1932 va obrir
la primera a Montblanc–, i que va suposar que l'entitat n'arribés a controlar tretze a la demarcació fins al
1981, data en què es van començar a cedir als ajuntaments.

Cent anys després, la vessant social i cultural de La Caixa a Tarragona s'ha dotat d'infraestructures: el 2001
va obrir el Centre Social i Cultural de la Fundació La Caixa, instal·lat a l'edifici del número 100 de la rambla
Nova i reconvertit el 2008 en Caixafòrum.

1911
És la data
d'inauguració de la primera oficina a Tarragona, al carrer Girona.
1913
És l'any
que va estrenar-se la segona oficina, a Reus. El 1918 va obrir la primera de les Terres de l'Ebre, a Tortosa.
1920
És la data
de celebració del primer homenatge a la vellesa organitzat per l'Obra Social de La Caixa a Valls.
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