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TRIBUNALS

Multa per
maltractar
un gos
Redacció
LLEIDA

Un jove veí de Lleida, Sergio
C., haurà de pagar 240
euros de multa per haver
maltractat el seu gos, que va
llençar des d’un quart pis i
després, al carrer, el va tirar
contra un cotxe. Un jutjat
de Lleida el va condemnar
ahir per maltractament
d’un animal en la primera
sentència dictada a la capi-
tal del Segrià per aquesta
falta i donant per provades
totes les agressions que va
patir l’animal. El gos, que
va ser curat en una protec-
tora, ja ha estat adoptat
per una altra família. ■

METEOROLOGIA

Previsió de
neu en cotes
de només
400 metres
Redacció
BARCELONA

Després d’un llarg període
sense pluges, les precipita-
cions reapareixeran aquest
cap de setmana, ja que està
previst un canvi en la situ-
ació meteorològica. Les
precipitacions, en forma de
neu primer i després de
pluja, podrien afectar Cata-
lunya de forma intermitent
els propers sis o set dies.

L’anticicló que fins ahir
es va mantenir ferm da-
munt del país, donarà pas
avui a baixes pressions que
facilitaran l’arribada de nú-
vols. Aquest fet, unit a la
massa d’aire fred que dei-
xarà l’anticicló, farà que les
precipitacions previstes si-
guin en forma de neu en co-
tes força baixes, sobretot
dilluns vinent, quan podria
nevar a 400 metres. Amb
tot, la tan desitjada pluja
no serà la protagonista fins
dijous, segons la previsió.

L’SMC va activar ahir un
primer avís de situació me-
teorològica de risc per neu.
D’altra banda, les autopis-
tes d’Acesa i d’Aucat van
activar el protocol d’emer-
gència destinat a facilitar
la mobilitat i la seguretat
en la circulació en tota la
xarxa d’autopistes. El pla
preveu, en cas de necessi-
tat, la mobilització de 45
vehicles llevaneus, estene-
dores de sal i set grues per
al moviment de vehicles pe-
sants.

El fred continuat d’a-
quests dies ha animat a
obrir la majoria d’estacions
d’esquí del Pirineu. ■

CIÈNCIA

El centre de debat científic
es posarà en marxa el 2009
| L’Obra Social La Caixa aportarà 8 milions d’euros per adequar Torre Marimon| El
nou equipament amb seu a Caldes de Montbui atraurà liders científics internacionals

Joaquim Elcacho
CALDES DE MONTBUI

El Centre Internacional
per al Debat Científic
(CIDC) que impulsa la Ge-
neralitat en col·laboració
amb l’Obra Social La Caixa
i la Diputació de Barcelona
es posarà en marxa a Torre
Marimon (Caldes de Mont-
bui), a mitjans de l’any
2009, segons va anunciar
ahir Manel Balcells, presi-
dent de la comissió execu-
tiva de Biocat, en l’acte de
presentació del projecte.

El nou centre de debat
científic prendrà com a re-
ferència els models inter-
nacionals d’Oberwolfach
(Alemanya), Luminy
(França) i Banff (Canadà),
com va avançar l’AVUI el
passat dia 3. L’objectiu dels
promotors del projecte ca-
talà és crear un centre que
sigui un referent internaci-
onal per a la celebració de
seminaris, trobades de tre-
ball i jornades en tots els
àmbits de la recerca. Un
60% de les activitats se
centraran en les ciències
de la vida, però també es
donarà importància a
camps com les matemàti-
ques, les ciències físiques,
el medi ambient o les cièn-
cies socials com la lingüís-
tica o la sociologia, segons
va explicar Manel Balcells.

A principis del 2008, la
Generalitat, l’Obra Social
La Caixa i la Diputació de
Barcelona (propietària de
la finca de Torre Marimon)

posaran en marxa una fun-
dació que s’encarregarà de
fer realitat el projecte. Una
comissió independent d’ex-
perts s’encarregarà de su-
pervisar el calendari d’acti-
vitats i trobades, amb l’ob-
jectiu de seleccionar les
propostes que tinguin més
interès científic.

El nou equipament cien-
tífic inclourà una aula
magna amb capacitat per a
80 persones, cinc sales de
reunions, fins a 30 habita-
cions per als científics visi-
tants i dependències assis-

tencials i de restauració.
L’Obra Social La Caixa
aportarà inicialment vuit
milions d’euros per execu-
tar les reformes estructu-
rals i l’adequació de Torre
Marimon. La mateixa enti-
tat destinarà dos milions
d’euros anuals al manteni-
ment de les activitats
d’aquest nou centre de
debat científic. “La ciència
és mereix aquest esforç
perquè la recerca científica
sempre aporta beneficis a
la societat”, va explicar
Josep Francesc Conrado di-

rector de l’Obra Social i di-
rector general de la Funda-
ció La Caixa.

El vicepresident de la
Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va destacar
la importància internacio-
nal del projecte i va indicar
que suposarà “un reconei-
xement de la Generalitat al
treball de la comunitat ci-
entífica”. Carod-Rovira va
recordar que la proposta de
creació del nou centre in-
ternacional de debat cien-
tífic va sorgir del professor
Manuel Castellet. ■

El centre de debat científic ocuparà una part de les dependències de Torre Marimon ■ CRISTINA FORÉS

La xifra

2
milions d’euros serà l’apor-
tació anual de l’Obra Social
La Caixa per al manteniment
del nou centre de debat.
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Les darreres frases del meu article La
marca Catalunya (AVUI, 2-9-2007)
deien textualment: “Una operació que,
no cal insistir-hi, requereix la voluntat

del nostre govern i la implicació d’institucions
i entitats que la facin viable i en garanteixin el
futur. Però no en dubtin, si es fa bé s’ho val”. És
una satisfacció constatar que el govern de Ca-
talunya i destacades institucions i entitats del
país han coordinat amb eficiència esforços al
voltant de la idea exposada aquell dia, de tal
manera que avui la proposta comença a ésser
una realitat; deixa d’ésser una proposta per
passar a la categoria de projecte, amb la volun-
tat que en un termini no superior a dos anys
sigui una realitat.

EL LECTOR RECORDARÀ QUE ES PROPOSAVA un nou se-
gell de la “marca Catalunya”, consistent en la
creació d’un centre d’elit per a l’organització de
trobades científiques internacionals del més
alt nivell, per al debat científic. Deia aleshores
que “Catalunya es dotaria amb aquesta nova
estructura d’un segell, d’una marca, que la faria
més visible a la comunitat internacional”.

ÉS CLAR QUE UNA PROPOSTA COM AQUESTA podria
semblar un foc d’encenalls als que no siguin co-
neixedors de la realitat científica de Catalunya,
del progrés i creixement dut a terme en els dar-
rers vint anys, i dels nous centres i instituts de
recerca impulsats o consolidats en el període
2000-2006, d’acord amb una política que cal-
dria seguir impulsant des del nou departament
d’Innovació, Universitats i Empresa. En segons
quins tipus de recursos Catalunya no podrà
competir mai, però en capital humà, sortosa-
ment, sí. I competir en capital humà vol dir co-
mençar per la formació a tots els nivells, prima-
ri, secundari i universitari, potenciar la recerca
i la innovació científica, tecnològica i social,
però també humanística, i dotar el país d’es-
tructures sòlides que garanteixin el rendiment
dels recursos públics i privats invertits.

TORRE MARIMON, LA SEU DE L’ANTIGA ESCOLA Superior
d’Agricultura creada per la Mancomunitat, en
el terme municipal de Caldes de Montbui, és
presentada avui en societat com la seu d’aquest
nou centre internacional per al debat científic,
del qual Catalunya es vol dotar. La generositat
de la Diputació de Barcelona, la voluntat del go-
vern, canalitzant la proposta a través de la Bi-

oRegió de Catalunya, el president de la qual,
Manel Balcells, impulsa amb tenacitat el pro-
jecte, i la fidelitat de la Fundació La Caixa al ser-
vei del país, són els tres puntals que han de per-
metre que una iniciativa individual presenta-
da fa poc més de mig any al conseller de la
Vicepresidència es vagi convertint en una rea-
litat al servei de tots aquells grups de recerca
d’alt nivell científic de Catalunya i d’arreu.

AQUESTA PRIMERA PEDRA que metafòricament
avui es posa a Torre Marimon ha d’anar bastint
la nova infraestructura en dues direccions: la
logística i la científica. D’una banda cal deter-
minar els aspectes jurídics, arquitectònics,
d’equipament i de gestió del nou centre. Però,
d’altra banda, i no menys important, cal esta-
blir els criteris científics i els procediments a
seguir per garantir en el futur l’alt nivell de qua-
litat i de rigor de les activitats que organitzi
Torre Marimon. Serà aquesta una tasca del co-
mitè científic, un comitè reduït amb investiga-
dors de reconegut prestigi, que abastin els cinc
o sis grans àmbits en què es pot dividir el conei-
xement.

NOMÉS A PARTIR DE L’EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA dels
debats i trobades i del rigor i bon fer de l’es-
tructura organitzativa podrem garantir que
en un futur milers de científics d’elit d’arreu,
quan algú els parli de Catalunya, d’Espanya o
de l’Europa mediterrània, puguin exclamar:
“Sí, jo vaig ser fa pocs anys a Torre Marimon,
a Catalunya, un centre d’excel·lència”. Aquest
ha d’ésser l’objectiu del projecte que avui es
presenta.

UN COP POSADES LES BASES, serà tota la comunitat
científica –universitats, centres del CERCA,
instituts del CSIC a Catalunya, Institut d’Estu-
dis Catalans– qui amb la seva dinàmica, amb
els seus contactes internacionals, amb el seu
alt nivell de recerca ja assolit, però també amb
entusiasme, il·lusió i sentit de país haurà d’om-
plir setmana rere setmana unes instal·lacions
que oferiran als científics de tots els àmbits les
millors condicions de treball. Si, com deia Cice-
ró a De Officiis “Imprimisque hominis est
propi averi inquisito atque investigatio” (és
sobretot pròpia de l’home la recerca i la inves-
tigació de la veritat), no és menys certa la frase
d’Horaci a Epodes quan diu “Rapiamus amici,
occasionem de die”.

NOU CENTRE INTERNACIONAL
PER AL DEBAT CIENTÍFIC Manuel Castellet Professor de la Universitat

Autònoma de Barcelona.
Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans

Neixunnousegell

“Aquesta primera pedra que
metafòricament avui es posa a
Torre Marimon ha d’anar
bastint la nova infraestructura
en dues direccions: la logística i
la científica”

VOLTA D’HORITZÓ

Llei de
vida

J.J. Navarro
Arisa

Tenim tendència a pensar que
les persones que admirem
haurien de viure per sempre, i
per això tendim a ignorarallò
tan vell que en diuen llei de
vida i que ens afecta a tots,
inexorablement. És un mo-
ment adient per reflexionar
sobre aquesta paradoxa,
perquè abans-d’ahir ens va
deixar Josep Guinovart, un
dels artistes que han confi-
gurat la modernitat plàsti-
ca a Catalunya i en el con-
text hispànic contempora-
ni. A més, ahir va ser
l’aniversari d’un altre gran
artista català, Antoni Tàpi-
es, que es manté viu i actiu
als 84 anys mentre la llei de
la vida es va emportant als
seus contemporanis de cre-
ació i innovació.

Quan desapareix un ar-
tista, el nostre horitzó per-
sonal i col·lectiu s’empeti-
teix. En el cas de Josep Gui-
novart, això és
particularment cert, per-
què ell encarnava la vitali-
tat i la vulnerabilitat dels
esperits sensibles, amb tota
la seva càrrega de drama i
d’entusiasme. Guinovart
fou el creador plàstic de
l’emoció poètica, de la vi-
bració de la terra i el mar i
de l’entusiasme dels grans
somnis col·lectius, de les
causes utòpiques, però be-
lles, que mantenen la
il·lusió i la joia de viure de
les persones.

En el moment dels obitu-
aris i els homenatges, els
crítics i els experts parlaran
de les moltes militàncies
sentimentals de Guinovart,
de la seva generositat i de la
seva memòria crítica, del
seu tarannà insubornable i
de la seva lucidesa, de la
seva obra extensa, impac-
tant i poètica. Alguns la-
mentaran que no fundés
una escola d’imitadors més
o menys mimètics, i potser
alguns que l’admiràvem
sense més protocols, recor-
darem la seva bondat d’ar-
tista compromès i enamo-
rat de la vida. L’evidència
de la llei de la vida és, però,
inexorable, i per això hau-
rem de seguir vivint mentre
puguem, si de cas substitu-
int la nostra admiració per
l’enyorança.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Mentrenosaltresdiscutim
Mentre parlem de Ferran i la
seva crosta no parlem de la
llei de la Corporació Catalana
de Mitjans.És d’aquelles
que el manual del bon polí-
tic local diu que mai no
compliries si fossis al poder.

Els que l’han de posar en
pràctica no se la creuen:
els que van controlar els
mitjans durant més de
dues dècades pretenen

executives i dedicació ex-
clusiva, va anar creixent
amb els mesos. De cinc, a
set, a nou i finalment a
dotze. És clar que hauria
estat més fàcil posar-se
d’acord sobre cinc perso-
nes de perfil professional
que sobre dotze. L’objectiu
sembla, doncs, col·locar
uns quants comissaris polí-
tics sense prescindir de la

quota de cadascú. Com fins
ara, que tenim consellers
especialitzats en govern,
en oposició, en partits, en
la indústria de la fusta, en
el transport ferroviari i en
la manipulació en general.
La llei diu que el Parlament
aprovarà els càrrecs per
majoria de dos terços i farà
arribar la seva proposta de
dotze o més noms al CAC,

que avaluarà la idoneïtat
dels càrrecs. Pobres conse-
llers del CAC si tenen
l’ocurrència de mantenir la
seva capacitat crítica.

Mentre nosaltres anem
discutint, TVE acabarà
donant-nos una lliçó amb
programes de debat, bons
reportatges i informatius
competitius en què es
donen notícies.

ELS MITJANS PÚBLICS Esher Vera Periodista

l’amnèsia col·lectiva de les
seves debilitats i a aquells
que van prometre canviar
els tics, desgovernamenta-
litzar els mitjans públics,
els costa renunciar al dret
de cuixa. La redacció de la
llei en si mateixa explica la
situació actual. El consell
de govern, que inicialment
havia d’estar format per
cinc membres amb feines

DANIEL BOADA
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Adif reforça amb 45 milions
el túnel de l’AVE fins a Sants
b

RAMON COMORERA
BARCELONA

bLa inestabilitat del
subsòl a la zona de la
Ronda del Mig ha
incrementat la despesa

F
ins al gran fiasco dels esvo-
rancs de Bellvitge de l’AVE i
el consegüent col.lapse de
Rodalies, la principal preocu-

pació dels tècnics que construeixen
el túnel de l’alta velocitat entre
l’Hospitalet i Sants era la inestabili-
tat del subsòl al sector final, al vol-
tant de la Ronda del Mig. Des de ju-
liol s’hi han realitzat injeccions in-
tensives de ciment a alta pressió per
assegurar el terreny en una zona on
hi ha, a més, edificis de molts pisos a
pocs metres de les obres. Tota l’ope-
ració per «extremar», segons va dir
un portaveu del Ministeri de Fo-
ment, la seguretat dels treballs i la
fiabilitat del túnel ha costat 45 mi-

lions, segons es va saber ahir quan el
Consell de Ministres va donar el vis-
tiplau a la despesa extra.

Al sector de la Torrassa-Sants, que
executa Sacyr Vallehermoso, empre-
sa que va sortir com a favorita en la
dues vegades ajornada adjudicació
del túnel sota l’Eixample, els proble-
mes no han vingut per deficiències
en l’execució del projecte sinó per la
seva dificultat i lentitud.

EVITAR QUALSEVOL RISC / Quan la da-
ta del 21 de desembre per a l’arriba-
da del tren d’alta velocitat a Sants ja
ha passat a l’oblit, «la prioritat abso-
luta, fins i tot fins a l’excés», segons
Foment, ha estat la seguretat i el re-
forç del túnel. «L’objectiu és anar
més enllà del que estava previst per

no córrer el més mínim risc», va in-
sistir ahir el ministeri.

La galeria al conflictiu tram de
300 metres que passa sota la Ronda
del Mig s’ha excavat amb el sistema
tradicional de mina. Els treballs, que
s’estan acabant aquests dies, s’han
executat simultàniament des de di-
versos punts i han avançat gairebé
metre a metre. S’obria primer una
petita galeria que s’ampliava des-
prés per sectors, també reduïts, una
vegada apuntalada l’obertura. Tot
això després de la fixació del terreny
amb màquines de cimentació d’alta
pressió, sistema que mitjançant son-
des introdueix ciment en profundi-
tat perquè es barregi amb la terra i
solidifiqui el subsòl. El mètode és efi-
caç, però lent i car.

Foment va adduir que «és habi-
tual» l’aprovació de despeses extres
en les grans obres. A això s’hi hauria
d’afegir que si el projecte és multi-
milionari i afecta una zona d’alt
risc, com ho és el corredor de Sants,
encara més.H

El gestor
d’infraestructures
«ha extremat» les
mesures de seguretat

El 21,7% de mestres
admeten el ‘bullying’
+ L’ENQUESTA elaborada per Grop,
entitat d’orientació psicopedagògi-
ca, revela que l’11,4% dels professors
d’ensenyament primari i secundari
que reconeixen que hi ha bullying a
les aules creuen que «el millor és no
fer res». A més a més, un 73,4% asse-
gura que ha vist alguna situació
d’assetjament al llarg de la seva car-
rera. També es mostra que un 10%
no té recursos per afrontar la violèn-
cia escolar. EFE

Operat amb èxit un
nadó d’1,3 quilos
+ LA NENA, nascuda a les 31 setma-
nes de gestació, patia una cardiopa-
tia congènita molt greu. La interven-
ció, la primera d’aquestes caracterís-
tiques que es fa a Espanya a un nadó
prematur de tan baix pes, la va rea-
litzar un equip de cardiòlegs pe-
diàtrics de l’Hospital La Fe, de Valèn-
cia. La menuda, que en el moment
de ser operada tenia tres setmanes
de vida, segueix ingressada, però
evoluciona favorablement. EFE

Multa de 240 euros per
maltractar el seu gos
+ UN JUTJAT DE LLEIDA ha imposat
aquesta multa a un veí de la ciutat
que va llançar el seu gos des d’un
quart pis i posteriorment el va es-
tampar contra un vehicle. La sentèn-
cia considera provat que el proces-
sat, Sergio C., va actuar amb crueltat
i volent fer patir el gos, un cadell
d’uns tres mesos que, a conseqüèn-
cia de la caiguda i dels cops, va patir
ferides que li han deixat seqüeles
importants.

ANDREA BOSCH

CATALUNYA CREA
UN CENTRE DE
DEBAT CIENTÍFIC

CIÈNCIAG
Caldes de Montbui q La
Generalitat i Biocat van
presentar ahir, en presència
del vicepresident del Govern,
Josep-Lluís Carod-Rovira (al
centre), el nou centre
internacional per al debat

científic, pioner a Espanya, i que vol
situar Catalunya com a referent
mundial de la ciència. El paratge,
rehabilitat amb vuit milions d’euros
aportats per l’Obra Social de La
Caixa, començarà a funcionar el
2009 a la Torre Marimon. S. E.

INFRAESTRUCTURESF



Lamalla.net     17/12/2007 

Catalunya crea un centre de debat científic 
 
La Torre Marimon a Caldes de Montbui acollirà, a mitjans 
del 2009, el Centre Internacional per al Debat Científic 
(CIDC) que impulsa la Generalitat de Catalunya en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Obra Social 
La Caixa. Aquest nou centre, pioner a l'estat espanyol, vol 
situar Catalunya com a referent mundial de la ciència. 
Aquest nou centre tindrà com a objectiu crear un centre 
que sigui un referent internacional per a la celebració de 
jornades, seminaris i trobades de treball en tots els àmbits 
de la recerca. Un 60% de les activitats se centraran en les 
ciències de la vida, però també es donarà importància a 
camps com les matemàtiques, les ciències físiques, el medi 
ambient o ciències socials com la sociologia i la lingüística. 
 
L'Obra Social La Caixa aportarà vuit milions d'euros per 
executar les reformes i l'adequació de la Torre Marimon. En 
els propers mesos s'elaborarà el calendari d'activitats 
d'aquest nou centre pensat Manuel Castellet, professor i 
expresident de l'Institut d'Estudis Catalans. 
 
Pensant en que altres institucions i empreses participin del 
projecte està previst crear una fundació que marqui les 
directrius del Centre que estarà gestionat per la comunitat 
científica catalana. El centre acollirà unes 50 activitats cada 
any. 



Yahoo      15/12/2007 

Catalunya tindrà un Centre Internacional per al Debat 
Científic a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
  
Catalunya tindrà un Centre Internacional per al Debat 
Científic, que se situarà a la Torre Marimon, una finca de 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental). El pròxim 14 de 
desembre es presentarà oficialment aquest projecte, que 
vol dotar Catalunya de prestigi internacional en l'àmbit 
científic. 



Regio 7      15/12/2007 

Catalunya comptarà amb un Centre Internacional per 
al Debat Científic  
       
 
La finca de Torre Marimón de Caldes de Montbui es 
convertirà al centre Internacional per al Debat Científic, un 
equipament que té com a objectiu situar Catalunya en la 
primera línia mundial en l'àmbit científic.  
EFE Segons que han explicat els promotors de la iniciativa, 
en l'actualitat només hi ha tres centres similars a tot el 
món, a Alemanya, França i el Canadà.  
 
A Torre Marimón, propietat de la Diputació de Barcelona, se 
celebraran, a partir de 2009, prop de 50 activitats a l'any 
d'àmbit multidisciplinari, però sempre amb la participació 
de científics de primera línia internacional que conviuran 
durant uns dies amb científics catalans.  
 
Cada seminari o curs especialitzat durarà entre dos i cinc 
dies i acollirà com a màxim quaranta investigadors, tots per 
invitació i en la proporció de, com a màxim, un 70% 
procedents d'altres països i un mínim d'un 30% de 
Catalunya.  
 
El projecte està impulsat per Biocat, organització que 
reuneix empreses d'investigació en biotecnologia i 
biomedicina, així com per la Generalitat, i compta amb la 
col·laboració de l'Obra Social "La Caixa", que aporta 8 
milions d'euros per a la rehabilitació de Torre Marimón.  
 
A més, anualment en el marc de l'acord entre la Generalitat 
i "La Caixa" s'aportaran 2 milions d'euros per al seu 
manteniment.  
 
De la seva banda, la Diputació de Barcelona, amb l'institut 
d'investigació IRTA de la Generalitat, han cedit els terrenys 
per a aquest nou ús.  
 
El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
ha indicat a la presentació del projecte que amb aquesta 



Regio 7      15/12/2007 

iniciativa "es fa un gest de reconeixement a la tasca de la 
comunitat científica catalana".  
 
El vicepresident de la Generalitat ha afegit que "aquest 
projecte no generarà un gran volum d'exportació ni una 
arribada massiva de turistes internacionals, però si és 
fonamental per al progrés econòmic, el progrés del conjunt 
no només de la nostra societat sinó de la societat 
internacional".  
 
Torre Marimón aspira a ser punt de trobada internacional 
científic, però des de la Generalitat també es pretén 
augmentar les vocacions científiques entre els joves, afirma 
Carod.  
 
El president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel 
Balcells, ha destacat que avui han posat "la primera pedra 
virtual d'un centre que serà un referent al sud d'Europa".  
 
El director executiu de l'Obra Social "La Caixa", Josep de 
Conrado, ha subratllat que aquesta entitat creu que la 
ciència mereix aquest esforç "perquè els descobriments 
sempre van en benefici dels ciutadans".  
 
El Centre Internacional per al Debat Científic estarà 
gestionat per la comunitat científica a través d'una 
fundació, en la qual també estaran representades totes les 
entitats que han col·laborat en la seva creació.  
 
Un comitè científic, representatiu de totes les disciplines de 
la ciència, format per deu reconeguts experts de Catalunya, 
serà l'encarregat de gestionar i definir els temes de debat i 
els científics més experts que lideraran cada trobada.  
 
Els principals objectius d'aquest equipament són el prestigi 
científic de l'activitat intel·lectual dels investigadors, 
incrementar l'intercanvi de coneixements internacionals, 
crear una imatge científica, turística i social al voltant del 
projecte i establir una marca de qualitat de país reconeguda 
fora de les nostres fronteres pels científics de primera línia.  
 



Regio 7      15/12/2007 

Les previsions de l'organització són que durant el primer 
semestre de 2008 es constitueixi el comitè científic i del 
coneixement i que comencin les obres de rehabilitació.  
 
Durant el segon semestre de 2008 es contractaria l'obra 
arquitectònica i s'executarien les infraestructures i, si el 
calendari es compleix, durant l'any 2009 es posaria en 
marxa el complex i es realitzarien les primeres activitats 



Diari de Girona      15/12/2007 

Catalunya comptarà amb un Centre Internacional per 
al Debat Científic  
       
 
La finca de Torre Marimón de Caldes de Montbui es 
convertirà al centre Internacional per al Debat Científic, un 
equipament que té com a objectiu situar Catalunya en la 
primera línia mundial en l'àmbit científic.  
EFE Segons que han explicat els promotors de la iniciativa, 
en l'actualitat només hi ha tres centres similars a tot el 
món, a Alemanya, França i el Canadà.  
 
A Torre Marimón, propietat de la Diputació de Barcelona, se 
celebraran, a partir de 2009, prop de 50 activitats a l'any 
d'àmbit multidisciplinari, però sempre amb la participació 
de científics de primera línia internacional que conviuran 
durant uns dies amb científics catalans.  
 
Cada seminari o curs especialitzat durarà entre dos i cinc 
dies i acollirà com a màxim quaranta investigadors, tots per 
invitació i en la proporció de, com a màxim, un 70% 
procedents d'altres països i un mínim d'un 30% de 
Catalunya.  
 
El projecte està impulsat per Biocat, organització que 
reuneix empreses d'investigació en biotecnologia i 
biomedicina, així com per la Generalitat, i compta amb la 
col·laboració de l'Obra Social "La Caixa", que aporta 8 
milions d'euros per a la rehabilitació de Torre Marimón.  
 
A més, anualment en el marc de l'acord entre la Generalitat 
i "La Caixa" s'aportaran 2 milions d'euros per al seu 
manteniment.  
 
De la seva banda, la Diputació de Barcelona, amb l'institut 
d'investigació IRTA de la Generalitat, han cedit els terrenys 
per a aquest nou ús.  
 
El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
ha indicat a la presentació del projecte que amb aquesta 



Diari de Girona      15/12/2007 

iniciativa "es fa un gest de reconeixement a la tasca de la 
comunitat científica catalana".  
 
El vicepresident de la Generalitat ha afegit que "aquest 
projecte no generarà un gran volum d'exportació ni una 
arribada massiva de turistes internacionals, però si és 
fonamental per al progrés econòmic, el progrés del conjunt 
no només de la nostra societat sinó de la societat 
internacional".  
 
Torre Marimón aspira a ser punt de trobada internacional 
científic, però des de la Generalitat també es pretén 
augmentar les vocacions científiques entre els joves, afirma 
Carod.  
 
El president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel 
Balcells, ha destacat que avui han posat "la primera pedra 
virtual d'un centre que serà un referent al sud d'Europa".  
 
El director executiu de l'Obra Social "La Caixa", Josep de 
Conrado, ha subratllat que aquesta entitat creu que la 
ciència mereix aquest esforç "perquè els descobriments 
sempre van en benefici dels ciutadans".  
 
El Centre Internacional per al Debat Científic estarà 
gestionat per la comunitat científica a través d'una 
fundació, en la qual també estaran representades totes les 
entitats que han col·laborat en la seva creació.  
 
Un comitè científic, representatiu de totes les disciplines de 
la ciència, format per deu reconeguts experts de Catalunya, 
serà l'encarregat de gestionar i definir els temes de debat i 
els científics més experts que lideraran cada trobada.  
 
Els principals objectius d'aquest equipament són el prestigi 
científic de l'activitat intel·lectual dels investigadors, 
incrementar l'intercanvi de coneixements internacionals, 
crear una imatge científica, turística i social al voltant del 
projecte i establir una marca de qualitat de país reconeguda 
fora de les nostres fronteres pels científics de primera línia.  
 



Diari de Girona      15/12/2007 

Les previsions de l'organització són que durant el primer 
semestre de 2008 es constitueixi el comitè científic i del 
coneixement i que comencin les obres de rehabilitació.  
 
Durant el segon semestre de 2008 es contractaria l'obra 
arquitectònica i s'executarien les infraestructures i, si el 
calendari es compleix, durant l'any 2009 es posaria en 
marxa el complex i es realitzarien les primeres activitats 



EFE     14/12/2007 

Catalunya comptarà amb un Centre Internacional per 
al Debat Científic  
 
La finca de Torre Marimón de Caldes de Montbui es 
convertirà al centre Internacional per al Debat Científic, un 
equipament que té com a objectiu situar Catalunya en la 
primera línia mundial en l'àmbit científic. 
 
Segons que han explicat els promotors de la iniciativa, en 
l'actualitat només hi ha tres centres similars a tot el món, a 
Alemanya, França i el Canadà. 
 
A Torre Marimón, propietat de la Diputació de Barcelona, se 
celebraran, a partir de 2009, prop de 50 activitats a l'any 
d'àmbit multidisciplinari, però sempre amb la participació 
de científics de primera línia internacional que conviuran 
durant uns dies amb científics catalans. 
 
Cada seminari o curs especialitzat durarà entre dos i cinc 
dies i acollirà com a màxim quaranta investigadors, tots per 
invitació i en la proporció de, com a màxim, un 70% 
procedents d'altres països i un mínim d'un 30% de 
Catalunya. 
 
El projecte està impulsat per Biocat, organització que 
reuneix empreses d'investigació en biotecnologia i 
biomedicina, així com per la Generalitat, i compta amb la 
col·laboració de l'Obra Social "La Caixa", que aporta 8 
milions d'euros per a la rehabilitació de Torre Marimón. 
 
A més, anualment en el marc de l'acord entre la Generalitat 
i "La Caixa" s'aportaran 2 milions d'euros per al seu 
manteniment. 
 
De la seva banda, la Diputació de Barcelona, amb l'institut 
d'investigació IRTA de la Generalitat, han cedit els terrenys 
per a aquest nou ús. 
 
El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
ha indicat a la presentació del projecte que amb aquesta 



EFE     14/12/2007 

iniciativa "es fa un gest de reconeixement a la tasca de la 
comunitat científica catalana". 
 
El vicepresident de la Generalitat ha afegit que "aquest 
projecte no generarà un gran volum d'exportació ni una 
arribada massiva de turistes internacionals, però si és 
fonamental per al progrés econòmic, el progrés del conjunt 
no només de la nostra societat sinó de la societat 
internacional". 
 
Torre Marimón aspira a ser punt de trobada internacional 
científic, però des de la Generalitat també es pretén 
augmentar les vocacions científiques entre els joves, afirma 
Carod. 
 
El president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel 
Balcells, ha destacat que avui han posat "la primera pedra 
virtual d'un centre que serà un referent al sud d'Europa". 
 
El director executiu de l'Obra Social "La Caixa", Josep de 
Conrado, ha subratllat que aquesta entitat creu que la 
ciència mereix aquest esforç "perquè els descobriments 
sempre van en benefici dels ciutadans". 
 
El Centre Internacional per al Debat Científic estarà 
gestionat per la comunitat científica a través d'una 
fundació, en la qual també estaran representades totes les 
entitats que han col·laborat en la seva creació. 
 
Un comitè científic, representatiu de totes les disciplines de 
la ciència, format per deu reconeguts experts de Catalunya, 
serà l'encarregat de gestionar i definir els temes de debat i 
els científics més experts que lideraran cada trobada. 
 
Els principals objectius d'aquest equipament són el prestigi 
científic de l'activitat intel·lectual dels investigadors, 
incrementar l'intercanvi de coneixements internacionals, 
crear una imatge científica, turística i social al voltant del 
projecte i establir una marca de qualitat de país reconeguda 
fora de les nostres fronteres pels científics de primera línia. 
 



EFE     14/12/2007 

Les previsions de l'organització són que durant el primer 
semestre de 2008 es constitueixi el comitè científic i del 
coneixement i que comencin les obres de rehabilitació. 
 
Durant el segon semestre de 2008 es contractaria l'obra 
arquitectònica i s'executarien les infraestructures i, si el 
calendari es compleix, durant l'any 2009 es posaria en 
marxa el complex i es realitzarien les primeres activitats. 
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Caldes de Montbui l'any 2009 tindrà un centre 
internacional per al debat científic per convertir 
Catalunya en referent mundial en aquest camp  
14.12.2007 ! 14.49h 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental).- El municipi de Caldes de Montbui en un termini d'un any i mig disposarà a 
les instal·lacions de Torre Marimon d'un centre internacional per al debat científic. La remodelació d'aquestes 
instal·lacions està pressupostada en 8 MEUR que els aportarà l'Obra Social de la Caixa i és previst que una 
vegada en funcionament el nou centre internacional de debat científic converteixi Catalunya en un referent 
mundial en l'àmbit de la investigació científica. El nou centre presentat públicament aquest divendres al matí a la 
Torre Marimon de Caldes de Montbui és un centre pioner a tot l'estat espanyol, multidisciplinari i especialitzat en 
trobades científiques d'alt nivell.  
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