
 
 

 

20. Centre d’investigació Biomèdica Esther Koplowitz (CIBEK)  
 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR  
L’any 2010 es posa en marxa el CIBEK, un centre de recerca de referència.  
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El prestigi de l'IDIBAPS i de l'Hospital Clínic de Barcelona és el fonament sobre el qual es 
construeix el futur del nou centre. Les principals línies de treball que ja estan en marxa en el 
marc de l'IDIBAPS es veuran reforçades gràcies als laboratoris i l'equipament d'última 
generació de què disposarà el nou edifici. En aquest nou espai, tant els investigadors 
consolidats com els joves valors en alça podran desenvolupar tot el seu potencial. 
 
El CIBEK s'està construint al carrer Rosselló, 149-153, a tocar de l'Hospital Clínic. Consta d'un 
edifici de tres plantes de 2500 m2 sota el carrer, planta baixa amb altell i cinc plantes sobre el 
carrer. Els soterranis 2 i 3 es destinaran a aparcament i el soterrani 1 albergarà plataformes de 
recerca biomèdica (imatge mèdica, genòmica, bioinformàtica, biobanc i citòmica). La planta 
baixa inclou una àrea administrativa, relacionada amb projectes de recerca, i l'altell, una àrea 
per a intercanvi de coneixements i coordinació de grups. Les cinc plantes restants també es 
destinen a la recerca, i donaran cabuda a un elevat nombre d’investigadors equipats amb els 
darrers avenços científics. 
 
Durant l'any 2009 s'han executat bona part de les obres de construcció del centre, mentre que 
es treballa en l'adjudicació d'espais i la cerca de finançament per assegurar el bon 
funcionament del CIBEK. Diversos finançadors i importants mecenatges han fet possible 
aquest projecte. A més de la donació inicial de la Fundación Esther Koplowitz, cal tenir en 
compte les aportacions de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Innovació i Ciència, els 
fons FEDER, la Fundació Sardà Farriols i la Fundació CELEX. 
 
El centre estarà acabat el mes de juliol del 2010, i s'obrirà per fases durant l'últim trimestre 
d'aquest any i el primer trimestre de l'any 2011. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  

• Data prevista per a la posada en funcionament: 2n semestre 2010 
• Volum total d’inversió: 40 M € (inclou la construcció i la compra d’equipaments) 
• Superfície construïda: més de 14.000 m2 

o Recerca i activitats relacionades: 9.000 m2 
o Aparcament: 5.000 m2 

• Rehabilitació de l’interior de l’illa amb un jardí de més de 2.000 m2 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.cibek.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Dr. Vicente Arroyo, director del CIBEK. 

 

http://www.cibek.org/

