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Compartir

La UB amplia el campus universitari de Bellvitge
Les obres finalitzaran a principis de 2013
El rector de la UB, Dídac Ramírez, i l’alcadessa de L’Hospitalet, Núria Marín, han visitat les obres del nou aulari del
campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. A més, ja s’ha adjudicat la construcció d’una residència per estudiants,
professors i familiars de pacients de l’hospital.

L’ampliació del campus de la UB consisteix en un nou aulari, de 6.000 metres quadrats de superfície,
amb catorze aules, deu laboratoris docents i una sala de graus i seminaris. L’edifici està previst que
s’acabi a principis del proper any.
D’altra banda, ja ha quedat adjudicada la futura residència al campus per a estudiants, professors i
familiars de pacients. El projecte inclou 200 habitacions individuals i 50 dobles, amb cuina i espais
comuns.
L’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, ha destacat que “és un projecte que suposa un nou espai de
formació per consolidar Bellvitge, L’Hospitalet i Catalunya com l’espai de salut més important del
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sud d’Europa. La nostra ciutat té ganes de combatre la crisi i aquest n’és un exemple”
Per a Marín “el coneixement i la innovació són els motors econòmics de present i futur d’aquest país. La
retallada en un 25% en investigació, la pujada de taxes i la disminució de les beques són elements
letals pel futurs dels joves i de la formació”
De la seva banda, el rector de la UB, Dídac Ramírez, ha volgut “valorar aquesta visita d’obres en temps
de crisi perquè representa la consolidació del campus de Bellvitge com a campus d’excel•lència. La
ciutat de L’Hospitalet i la UB estan molt compromeses amb aquest campus”. Ramírez ha agraït al
consistori el impuls que ha donat sempre al projecte.
El nou espai generat amb l’ampliació del campus, s’instal•larà un Memorial de Donants de cos”. El
delegat del rector al campus de Bellvitge, Miquel Viñas, ha explicat que “es vol tenir un record per a les
persones que donen el seu cos a la ciència. Ha sorgit d’un concurs entre estudiants de Belles Arts de la
UB".
Actualment, al campus de Bellvitge, estudien més de 4.000 persones i hi treballen més de 700
investigadors i docents.


L'Hospitalet, ciutat universitària



El campus de Bellvitge vol col·laborar amb el món
empresarial
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