
 

28. Centre de Recerca Biomèdica Cellex de l’IDIBAPS 
 
MUNICIPI  
Barcelona 
 
TITULAR  
El mecenatge de la Fundació Cellex permet millorar i ampliar els laboratoris IDIBAPS.  
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Superfície:  
o laboratoris i serveis de suport a la recerca: 2.250 m2 
o gestió i espais de trobada: 125 m2 

- Previsió de personal: uns 200 investigadors i 10 treballadors 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La recerca biomèdica és una carrera de fons i, per ser capdavanter, un centre s’ha de reforçar 
constantment. L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és un 
consorci públic format per la Generalitat de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIBB-CSIC) que 
forma part del Programa de centres de recerca de Catalunya (CERCA) de la Generalitat de 
Catalunya. El mecenatge de la Fundació Cellex permetrà a l’IDIBAPS millorar i incrementar els 
seus espais disponibles per a recerca a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 
Seran 2.250 m2 dedicats a laboratoris i serveis de suport a la recerca, equipats amb les 
darreres tecnologies, i uns 125 m2 per a gestió i espais de trobada. Està previst que els nous 
equipaments estiguin en funcionament l'estiu de 2012. 
 
Els nous espais de l’IDIBAPS, que es coneixeran amb el nom de Centre de Recerca Biomèdica 
Cellex, acolliran uns dos-cents investigadors. Serà un edifici equipat amb les darreres 
tecnologies i comoditats, tot i que es respectarà la seva arquitectura exterior original, ja que 
l’edifici centenari de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona està catalogat com a 
patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Hi haurà quatre plantes dedicades íntegrament a 
recerca i una d’addicional destinada a acollir els serveis cientificotècnics que donen suport als 
investigadors, mentre que a la planta baixa hi haurà, a més de laboratoris, espais destinats a 
gestió i administració, amb dues sales per a reunions i seminaris. 
 
Els esforços privats se sumen a les aportacions públiques, amb la Generalitat de Catalunya al 
capdavant, en una concepció moderna de la recerca. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA  
www.idibaps.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Dr. Ramon Gomis, director Fundació Clínic - IDIBAPS. 
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