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L’entitat financera inverteix 8 milions d’euros en aquest centre per a  

trobades científiques d’excel·lència 

 

”la Caixa” rehabilita la Torre Marimon i la 

converteix, amb l’impuls de Biocat, en un 

Centre Internacional per al Debat Científic 

pioner a tot l’Estat 

 

• Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya i 

del Patronat de Biocat; Josep Francesc de Conrado, director executiu de l'Obra 

Social ”la Caixa”; Manel Balcells, president de la Comissió Executiva de Biocat; i 

Josep Mayoral, diputat president de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de 

Barcelona, presenten divendres 14 de desembre el projecte del Centre 

Internacional per al Debat Científic. 

 

• Es tracta d’un Centre pioner a tot l’estat espanyol, multidisciplinari i 

especialitzat en celebracions de trobades científiques d’alt nivell per a grups 

reduïts de científics de primera línia. Només Alemanya, França i Canadà tenen 

centres d’aquestes característiques. 

 

• El Centre acollirà prop de 50 activitats anuals, en les quals participaran 

més de 40 investigadors internacionals que conviuran en un entorn propici a 

l’intercanvi constant d’idees a l’entorn de qualsevol àmbit de la ciència. Aquesta 

iniciativa situarà Catalunya en una posició de prestigi en l’àmbit científic mundial 

i en un punt d’atracció per als investigadors d’arreu.   

 

• ”la Caixa” i Biocat impulsen aquest Centre, que compta amb una inversió 

per part de l’entitat financera de 8 milions d'euros. S’ubicarà a Torre Marimon, 

municipi de Caldes de Montbui, en un edifici patrimoni històric propietat de la 

Diputació de Barcelona, que en fa una cessió d’ús conjuntament amb l’Institut de 

Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). 
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DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 
 

El Centre Internacional per al Debat Científic és un model de centre de debat 

pioner, únic i multidisciplinari, especialitzat en la celebració de trobades 

científiques d’alt nivell per a grups reduïts de científics de primera línia, en un 

ambient que faciliti el debat i la reflexió.  

 

El Centre acollirà prop de 50 activitats cada any, amb la participació d’uns 40 

investigadors a cadascuna. Cada setmana un expert reunirà allí la seva xarxa 

mundial per a debatre i trobar solucions. La convivència dels experts 

facilitarà l’intercanvi constant d’idees a l’entorn de qualsevol àmbit de la 

ciència. Aquestes trobades, liderades per un investigador de prestigi dins l’àrea 

que correspongui, comptaran amb una participació permanent d’un percentatge 

de científics catalans per estimular i facilitar als nostres experts el contacte amb 

els seus homòlegs internacionals. El nou projecte ha de permetre situar 

Catalunya com un referent mundial en el camp de la ciència i un lloc 

d'atracció pels investigadors d'arreu. L'entorn proposat per a la creació 

d'aquest centre és la Torre Marimon, una finca de tradició agrària molt lligada 

a la història de Caldes de Montbui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els beneficis que es volen obtenir amb el nou centre són els següents: 

- Prestigi científic a través de l'activitat intel·lectual dels investigadors. 

- Incrementar l'intercanvi de coneixement internacional. 

- Crear una imatge científica, turística i social al voltant del projecte situat 

a la Torre Marimon. 

- Establir una marca de qualitat de país reconeguda per científics altament 

reconeguts. 

 

Només tres centres més en tot al món poden fer gala d’aquesta singularitat: a 

Banff (Alberta, Canadà, obert des de 1933); a Oberwolfach, (Selva Negra, 

Alemanya, des de 1944); i a Luminy (prop de Marsella, França, en 

funcionament des de 1982). 

 

ACTORS QUE HI INTERVENEN 
 
 

El Centre Internacional per al Debat Científic és un projecte de Biocat i l'Obra 

Social de ”la Caixa” dins el marc del conveni de col·laboració entre “la 

Caixa” i la Generalitat de Catalunya. La Torre Marimon, és un edifici de 

patrimoni històric propietat de la Diputació de Barcelona, que en fa una cessió 

d'ús conjuntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries 

(IRTA). Així doncs, el Centre s'ha pogut dur a terme gràcies al conveni entre 

diferents entitats: 

 

Biocat, facilitadora del projecte, és l’organització impulsada per la Generalitat 

de Catalunya i formada per empreses i institucions públiques de recerca, que 

dinamitza la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya.  

 

 “la Caixa", a través de la seva Obra Social retorna a la comunitat una part 

important dels seus beneficis complint així la seva missió fundacional: procurar  

una millora de la vida col·lectiva dels ciutadans. La ciència està cada dia més 

present a la vida de les persones. Donar a conèixer les últimes investigacions, 

recerques i tecnologies i com afecten a la vida de les persones és un dels 

objectius d’aquest nou projecte en el qual l’entitat financera inverteix 8 milions 



d’euros. Aquesta aportació s’emmarca dins l’acord de col·laboració entre 

aquesta entitat i la Generalitat de Catalunya.  

 

Diputació de Barcelona, xarxa de municipis, és la patrocinadora del fons 

estructural, ja que garanteix l'ús públic de la Torre Marimon per tal que s'hi 

desenvolupin continguts d'I+R+D.  

 

La Diputació de Barcelona estableix que Torre Marimon compleixi funcions 

vinculades a la recerca, al desenvolupament tecnològic agroalimentari i forestal 

i a l'ensenyament en tots els seus nivells.  

 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha estat col·laborador en els plans 

parcials del Pla Director de la Torre Marimon, a l'hora de definir totes les 

tipologies d'usos, l'organització i el pla d'activitats.  

 

La Torre Marimon serà també la seu de la direcció general de l'Institut de 

Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).  

 
PROPOSTA DE CALENDARI DEL PROJECTE 
 
 

Tercer trimestre 2007: Definició de Programa Global.  

(14/12/07: Presentació del projecte a la comunitat científica, i a la societat) 

- Designació de l’oficina tècnica Fundació que gestionarà el Centre 

Primer Semestre 2008:  

- Definició del Projecte Executiu 

- Constitució del Comitè Científic i del Coneixement 

- Inici d’obres de rehabilitació 

Segon Semestre 2008:  

- Contractació i execució d’obra arquitectònica 

- Execució d’infraestructures  

Inici d’activitats: 2009  

 

 



COMITÈ CIENTÍFIC I DEL CONEIXEMENT 
 
 

Es designarà un Comitè Científic i del Coneixement, representatiu de totes les 

disciplines de la ciència que es tractaran en el Centre Internacional per al Debat 

Científic, format per uns 10 reconeguts experts de Catalunya, encarregats de 

definir les temàtiques a debatre i els científics que lideraran cadascuna de les 

trobades.  

 

LA FINCA TORRE MARIMON 
 
 

Geografia 

La Torre Marimon té una extensió de 115 hectàrees (60 de bosc, 50 de conreus 

i la resta d'edificis i camins). La finca està situada al terme municipal de Caldes 

de Montbui, on s'hi desenvolupen activitats agrícoles i ramaderes, formatives i 

de recerca, que es compatibilitzen amb activitats esportives i lúdiques 

directament relacionades amb les associacions i els ajuntaments de l'entorn. A 

més, conté un edifici d'un gran valor arquitectònic.  

 



 
Història 

L'actual finca Torre Marimon va ser adquirida per la Mancomunitat de 

Catalunya, presidida per Josep Puig i Cadafalch, l'any 1923 amb la finalitat 

d'ubicar-hi l'Escola d'Agricultura de Barcelona, que havia de ser traslladada a 

causa de l'obertura de l'avinguda Diagonal d’aquesta localitat. L'any 1927 es 

van iniciar les obres de construcció del complex arquitectònic, que van acabar 

l'any 1931. 

 

Els terrenys agrícoles de la Torre Marimon van passar a ser els camps de 

pràctiques de l'Escola Superior d'Agricultura, on posteriorment també es va 

crear l'Escola de Capatassos Agrícoles, en funcionament fins l'any 1980. Des 

d’aleshores s’hi van impartir estudis de Formació Professional Agrària fins l'any 

1996, moment en què van cessar totes les activitats acadèmiques.  

 

Actualment el personal de la finca està dedicat a serveis de manteniment del 

complex arquitectònic i de l'entorn, a conreus agrícoles, treballs silvícoles i 

ramaderia de la finca, així com a producció d'arbres destinats, fonamentalment, 

a vies i recintes públics i al suport a les pràctiques agropequàries de l'Escola 

Superior d'Agricultura de Barcelona.  

 

Arquitectura 

El conjunt original, obra dels 

arquitectes Josep Borí i 

Jansana, cap del Servei de 

Construccions Civils de la 

Diputació, i Lluís Planas i 

Calvet, és d'una qualitat 

arquitectònica evident, que 

demostra el gust per la 

construcció ben feta, amb 

pedra, totxo massís, fusta i teula, que durant el pas dels anys han tingut un 

noble envelliment. En el decurs dels anys s'han anat succeïnt diverses 

ampliacions i noves edificacions, intentant mantenir el mateix model 

d'implantació i la mateixa qualitat arquitectònica. 


