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MPGM Centre de Recerca Biomèdica
La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per tal d’ubicar el Nou Centre de Recerca Biomèdica en els
terrenys adjacents a CosmoCaixa s’explica dins de la lògica de la regeneració urbana, un procés transversal que
busca revitalitzar Barcelona i els seus barris.
La modificació implica la substitució d’edificis obsolets i en desús per equipaments nous, més atents a seva condició
de vora del vessant del Parc de Collserola i, per tant, als elements de transició entre el medi natural i l’urbà. La nova
ordenació aposta, doncs, decididament per apropar els atributs naturals de la muntanya a la ciutat.

Com serà el nou espai urbà?
Amb + espai públic: S’urbanitzarà una plaça sobre la ronda per
tal que el nou centre de recerca es connecti amb el de
Cosmocaixa. Aquesta plaça generarà un nou espai urbà que
crearà sinèrgies entre els dos equipaments i afavorirà usos
públics oberts a la ciutadania de l’entorn.

Amb + verd: A la part posterior del centre de recerca
s’habilitarà una zona verda pública de 1.200 m2, contigua al
Parc Natural de la Serra de Collserola i de la qual en podran
gaudir tots els barcelonins i barcelonines.

El conjunt s’integrarà en l’entorn paisatgístic: L’ordenació de
tot l’àmbit (53.000 m2) aposta per apropar els atributs
naturals de la muntanya a la ciutat i proposa un conjunt
edificat aïllat, obert i fragmentat que fa del diàleg amb l´espai
lliure i la vegetació el tema central de la seva integració en el
teixit urbà que l´envolta.

Què implica la proposta?
1. Construcció del centre de recerca (sostre
11.790 m2st) format per dos edificis
independents connectats a nivell de subsòl:
•
•

Edifici científic, amb un sostre de 9.290 m2:
Edifici d’acollida, amb un sostre de 2.500 m2

2. Millora de les zones verdes, amb dues
actuacions concretes:
•
•

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

Trasllat dels sòls qualificats de zona verda
Protecció del Torrent del Frare Blanc.

3. Nova urbanització de la cobertura de la
Ronda per millorar la connexió entre el nou
centre de recerca i el Cosmocaixa eliminant
l’aparcament d’autobusos actualment existent.

Proposta arquitectònica

