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Barcelona Institute of Science and Technology
• Tema: Medicina de Precisió
• Espai: 25.616 m2  
• Cost: 55 M€

Institut de Biologia Evolutiva
• Tema: Biodiversitat
• Espai: 6.314 m2
• Cost: 12 M€

UPF
• Tema: Benestar Planetari
• Espai: 7.463 m2
• Cost: 15 M€



Aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic

• Esperem aprovació definitiva per el Plenari de l’Ajuntament del 26 de Març.
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Zones comuns

• “Àgora” de 53X15X21 (espai cobert)
• “Pati” de 27X24
• Altres espais



• +500 investigadors/es
• +50 grups de recerca

CÀNCER I 
METÀSTASI

ENVELLIMENT MALATIES
INFECCIOSES

TECNOLOGIES 
PER A DIAGNOSI I 
MONITORITZACIÓ DRUG 

DELIVERY

NOUS ENFOCAMENTS 
TERAPÈUTICS

BIOENGINYERIA

BIOMEDICINA

GENÒMICA

NANOTECNOLOGIA

BIOINFORMÀTICA

BiomedBIST
MEDICINA 

DE PRECISIÓ



DIA DE LA DONA I LA NENA A LA CIÈNCIA 7



Benestar Planetari: Premissa bàsica

• Un nou centre avançat dedicat a la recerca interdisciplinària
sobre el benestar planetari

• Benestar planetari: l’estàndard més alt que sigui possible
assolir de benestar pels éssers humans i no humans, i els
seus sistemes socials i naturals en el planeta

• La nostra prosperitat només l’assolirem si ho fem en
harmonia amb els altres éssers humans i no humans, i tenint
molta cura per les institucions polítiques, jurídiques,
econòmiques, culturals i socials que conformen i impacten
als sistemes naturals de la Terra



Benestar Planetari: tres macro-objectius

• Impulsar una recerca d’excel·lència internacional, una
ciència nova, interdisciplinària, orientada a la recerca de
solucions en un context d’urgència, amb forta presència de
ciències socials, “una ciència amb consciència”

• Transformar internament la universitat en tots els seus
nivells (recerca, docència, transferència de coneixement).
Ajudar-nos a construir una universitat nova

• Contribuir a la transformació de la societat, a elevar el seu
grau de conscienciació respecte els grans reptes globals, i
col·laborar amb altres entitats per a transformar la ciutat
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Intervenció artística a la zona

Algunes consideracions: 

• Centrat en el Benestar Planetari
• Integració en l'espai
• Espai experiencial
• Que convidi a la participació ciutadana
• Àgora, pati, altres espais
• Col·laboració amb el projecte arquitectònic
• Necessitat de mecenatge



500.000 m2Pol de coneixement 
al centre de la ciutat 

i enfront el mar.



ARXIU DE LA 
CORONA 
D’ARAGÓ

CASTELL 3 
DRAGONS

HIVERNACLE

UMBRACLE



Pavellons

Parc Mòbil

Mercat del Peix

Parcel·la ADIF

Nous espais per al Coneixement .

Parròquia



Gràcies!


