
 
 

17. Barcelona² eta Brain Research Center 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR  
El Barcelona² eta Brain Research Center, impulsat i gestionat per la Fundació Pasqual 
Maragall, integrarà tant la recerca bàsica com la clínica i la innovació en l’àmbit de les malalties 
neurodegeneratives. Aquesta nova seu s’està construint i entrarà en funcionament el 2014. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  

- Superfície construïda: 4.300 m2, distribuïts en 5 plantes i un soterrani 
- Usos principals: equipament docent de recerca en neurociències 
- Termini d’execució: des de juliol del 2012 fins a desembre del 2013 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La Fundació Pasqual Maragall impulsa i gestiona el Centre de Recerca Barcelona² eta, un 
projecte que integra recerca bàsica, clínica i innovació, amb l’objectiu d’obtenir nou 
coneixement científic per oferir solucions efectives a la malaltia d’Alzheimer i malalties 
neurodegeneratives relacionades. El projecte científic de la fundació s’orienta a un doble 
objectiu: 
 

• Impulsar un nou model de recerca científica i d’innovació tecnològica per obtenir 
millores en el diagnòstic, el tractament i la cura de l’Alzheimer i de les malalties 
neurodegeneratives relacionades, com també oferir solucions eficaces als problemes 
cognitius associats a l’envelliment. 

• Oferir recursos diagnòstics integrals d’avançada tecnologia, col·laborar estretament 
amb altres iniciatives i entitats operadores en aquest sector, i contribuir al coneixement 
públic i reconeixement social d’aquestes malalties. 

 
El Centre de Recerca Barcelona² eta comptarà amb una estructura integrada de recerca, 
desenvolupament i innovació, i també amb unes infraestructures específiques de diagnòstic per 
la imatge. La construcció d’aquest nou edifici s’ha iniciat el juliol del 2012 i acabarà a finals del 
2013.  
 
Tot i que el programa de recerca bàsica es desenvoluparà en el futur Centre de Recerca 
Barcelona² eta, la fundació actualment té diversos projectes de recerca en marxa en l’àmbit de 
la recerca clínica i la innovació. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.fpmaragall.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Jordi Camí, director general de la Fundació Pasqual Maragall 
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