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Cap a un projecte de país que vertebri el 
territori i millori la salut i el benestar de 
les persones.
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De l'Àgora Alella - La Miralda
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03 BCN Litoral Nord

01 Sumant forces
El Campus Can Ruti, 
TecnoCampus i l'Ajuntament 
d'Alella sumem forces per 
millorar la salut i vertebrar el 
territori.

02 L'Agora Alella 
- La Miralda

Una iniciativa que farà d'Alella 
un municipi singular en l'àmbit 
de la salut poblacional.

Impulsant un projecte de 
país en el litoral nord de 
Barcelona.



DE L'ÀGORA 
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Sumant forces
El Campus Can Ruti, 
TecnoCampus i 
l'Ajuntament d'Alella 
sumem forces per millorar 
la salut de les persones i 
vertebrar el territori.

ALELLA - LA 
MIRALDA
A BARCELONA 
LITORAL NORD



3 entitats de referència 
ubicades en el Campus 

Can Ruti

Un espai innovador que 
combina formació, recerca i 

emprenedoria

5 Institucions

IGTP, UAB i ICS-
Metropolitana Nord Alella

Municipi d'ubicació 
estratègica amb una 

important xarxa sòcio-
sanitària

TecnoCampus

El Campus Can Ruti (Badalona), el TecnoCampus (Mataró) i l'Ajuntament d'Alella 
sumem forces per promoure la salut comunitària, mitjançant la recerca, la innovació, la 
formació, l'emprenedoria i la vertebració del territori

impulsores
visióamb una mateixa

De les necessitats de les 5 entitats crearem una gran virtud per les persones i el territori



El Campus

Hub de referència internacional en l'àmbit de les 
Ciències de la Salut i de la Vida. Excel·lència en 
l'assistència, la formació,  la recerca i  la innovació 
en salut. Atenció sanitària d'alta complexitat.

Can Ruti



EXCEL·LÈNCIA EN L'ÀTENCIÓ I SALUT PER 1,5 MILIONS DE 
PERSONES
• Hospital Germans Trias i Pujol
• Atenció Primària - Metropolitana Nord

El Campus

• 15 entitats capdavanteres
• Més d'11.000 persones treballadores
• Més de 700 milions d'€ de pressupost

Can Ruti

Un hub que és referència internacional

FORMACIÓ I RECERCA
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Institut de Recerca Germans Trias i Pujol
• Institut Guttmann de Neurorehabilitació
• 10 altres instituts de recerca



El Campus
Can Ruti

• 700 assajos clínics; 57 projectes nacionals i 60 internacionals
• 900 publicacions, més de 170 patents i 10 spin-offs
• Estudis de Grau en Medicina i Biomedicina, Infermeria, Farmàcia i 

Fisioteràpia (Universitat Autònoma de Barcelona)
• 283 residents, 1.891 estudiants de grau, 2.403 activitats de 

formació continuada

36.000 m2
53.000 m2

per formació, innovació i recerca

per assistència

Necessitats addicionals d'espai en els propers 10 anys

Un hub format per diferents institucions 
capdaventeres d'alt impacte que vol 
créixer i contribuir a vertebrar el territori



TecnoCampus

Un espai de 50.000 metres quadrats, on s'impulsa 
des del 2010 el creixement econòmic i social del 
territori a travès d'un model integrat de generació de 
coneixement, formació, empresa i innovació.

Mataró

Un model interactiu de Quíntuple Hèlix

Acadèmia

SocialEmpresa

Administració

Medi Ambient



TecnoCampus

Amb més de 300 membres, Tecnocampus Mataró 
ha construït una història d'èxit en la creació de 
coneixement, el desenvolupament tecnològic i 
l'impuls d'empreses innovadores.

Mataró

know-how en els àmbits de l'empresa, 
la salut i la tecnologia.

FORMACIÓ
3 Centres Universitaris 
amb 21 títols de grau i 

màster, i 4.000 
estudiants. Col.labora 
amb 119 universitats.

RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA

3 Càtedres i 8 
Grups de Recerca 

Aplicada.

PARC 
TECNOLÒGIC
Impuls i suport a 
l'emprenedoria, 

120 empreses, 5 
incubadores

En salut: Càtedra en envelliment i qualitat de vida, i Grup 
de Recerca en atenció a la cronicitat i innovació en salut.



Ajuntament

Municipi de 10.000 habitants amb més de 
1.000 anys d'història. Capital de la DO Alella i 
de la cultura vinícola, i amb un gran patrimoni 
local, Alella és un municipi associat a la qualitat 
de vida i el benestar.

d'Alella

Una aposta estratègica per fer d'Alella un municipi 
singular en l'àmbit de la salut i el benestar

El POUM 2014 estableix que dos terços del territori siguin 
no urbanitzables. 

Alella disposa d'un fort teixit en l'àmbit sòciosanitari

Voluntat d'establir un Parc Empresarial al sector de La Miralda per 
desenvolupar un nou eix d'activitat econòmica d'alt valor afegit en el 
sector quaternari.



Connectant necessitats, oportunitats 
i valors afegits per promoure la 
millora de la salut comunitària i 
potenciar el territori

Idea força 03 - Fomentarem sinèrgies entre 
les institucions públiques, el sector privat i 
l'àmbit comunitari per crear valor social i 
econòmic al servei de la salut i el benestar de 
les persones

Idea força 01 - Crearem l'Àgora Alella - La 
Miralda, un espai d'innovació, recerca, 
formació i emprenedoria per la millora de la 
salut comunitària

Idea força 02 - Impulsarem el Projecte BCN 
Litoral Nord per establir un nou Node 
Estratègic en l'àmbit de la salut que potenciï el 
valor de la Bioregió Catalunya a Europa



DE L'ÀGORA 
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L'Àgora Alella  
La Miralda

ALELLA - LA 
MIRALDA
A BARCELONA 
LITORAL NORD

Una iniciativa que farà 
d'Alella un municipi 
singular en l'àmbit de 
la salut poblacional.



Àgora Alella 
La Miralda

Envelliment, cronicitat i fragilitat

Malalties cardiovasculars

Malalties respiratòries

Malalties metabòliques

Salut Mental

Un espai d'innovació, 
recerca i formació per 
millorar la salut de les 
persones de la nostra 
comunitat, actuant sobre 
els problemes reals que 
enfronten.

Salut Poblacional

Malalties infeccioses

Salut Medioambiental



Àgora Alella -
La Miralda

Enfocada a la comunitat

Abordatge multisectorial

Participació comunitària

Integració sanitària i social

Equips multidisciplinars

Un enfoc de treball amb 
una mirada integral de la 
salut poblacional, basat en 
la recerca sobre els 
determinants socials de la 
salut, i que prioritza els 
col·lectius més vulnerables.

Salut Poblacional



Àgora Alella - La Miralda
Un espai hereu de la tradició 

cultural mediterrània

Crearem un espai de trobada, 
participatiu, on generar 

coneixement i portar a terme 
noves iniciatives per a la millora 
de la salut i el benestar de les 

persones de la comunitat.



Àgora:

Institucions de 
recerca

Acció social i 
comunitària 

Institucions 
acadèmiques

Institucions 
sanitàries 

Teixit 
empresarial

Administració 
pública

un espai col·laboratiu
per a la millora de la salut comunitària

Ciutadania 



Àgora
Un espai generador de coneixement i creador de sinèrgies entre la ciència, el teixit empresarial, 
l'administració pública, l'àmbit acadèmic i l'acció social per promoure la millora de la salut comunitària

Recerca
Investigació de 

qualitat i 
acceleració del 

progrès tecnològic  
al servei de la salut 

comunitària

Innovació i 
Transferència

Generació de 
noves solucions 

per donar resposta  
als principals 

reptes de la salut 
comunitària 

Formació
Formació al llarg del 
cicle vital, per tota la 

comunitat, 
prioritzant l'aplicació 

pràctica  del 
coneixement per a 

la millora de la salut

Emprenedoria
Foment de 

l'emprenedoria i 
suport a noves 

iniciatives socials i  
empresarials al 

llarg del seu cicle 
vital 

Alella - La Miralda



20252023

Establiment de 
Campus Can Ruti 
a Alella

2024 2026 2027

Àgora Alella - La Miralda
Un projecte en 3 fases que compta amb el 
suport institucional de l'Ajuntament d'Alella

Obertura de
La Miralda

Fases del projecte

Cessió i inici 
d'obres a
La Miralda

Presentació 
pública

Protocol 
d'intencions

FASE 1 FASE 2FASE 0



ÀGORA

FORMACIÓ
Centre de simulació i aprenentatge digital. 
Centre de formació. 

ALELLA - LA MIRALDA

RECERCA
Centre de recerca en salut comunitària. 
Epidemiologia i plataforma de suport.

INNOVACIÓ
Innovation Lab de l'ICS i l'IGTP: Espai de 
cocreació.

Un espai de 2.000 metres quadrats impulsat per Campus Can Ruti i 
l'Ajuntament d'Alella on treballaran 150 professionals

FASE 1



ÀGORA
ALELLA - LA MIRALDA

Cessió municipal

Masia La Miralda: 2.200 m2
Solar equipament : 4.000 m2
Oficines privades: 9.000 m2

SUPERFÍCIES

FASE 2



ÀGORA
ALELLA - LA MIRALDA
QUÈ GUANYEM COM A POBLE?

Respostes als reptes de salut de la 
nostra població

Connectar iniciatives públiques, 
privades i comunitàries existents en 
l'ambit de la salut

Nous llocs de treball d'alt valor afegit 
en un sector estratègic

Més consum en l'economia local

Un nou espai coherent amb el model 
del poble que volem preservar



Protocol d'intencions

Institut 
Català de la 
Salut - MN

FASE 0: 
Presentació pública + Signatura de Protocol d'Intencions

compartidai una governança

En aquesta fase també es configurarà un Consell Assessor 

Universitat 
Autònoma 

de BCN

Institut 
Germans 

Trias i Pujol
Ajuntament 

d'Alella
Tecno-
Campus



03
Barcelona 
Litoral Nord

DE L'ÀGORA 
ALELLA - LA 
MIRALDA
A BARCELONA 
LITORAL NORD

Impulsant un projecte 
de país en el litoral nord 
de Barcelona.



Barcelona 
Litoral Nord
Un Node Estratègic en 
l'àmbit de la Salut 
Comunitària en el Litoral 
Nord de Barcelona, per 
connectar talent i recursos, 
vertebrar el territori, i 
contribuir a fer de Catalunya  
una de les BioRegions més 
importants d'Europa.

8,7% 
del PIB 
català

1.350 
empreses

91 
entitats 

de recerca

247m 
llocs de 
treball

CATALUNYA, UNA DE LES BIOREGIONS 
MÉS IMPORTANTS D'EUROPA



BARCELONA, HUB DE HUBS
Perllongant pel litoral nord de Barcelona

El Mercat del Peix 
Ciutadella del 
Coneixement

Urban Tech 
Campus PIER07

Centre
Pediatric SJD

Nou Hospital Clínic

Hub de Teràpies 
Avançades (Biocat)

Nou Campus Vall d'Hebron

?
BARCELONA 

LITORAL 
NORD

BARCELONA 
LITORAL SUD: 

BIOPOL L'H



BARCELONA, LITORAL NORD
Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Oriental

BARCELONÈS NORD, EL MARESME I EL VALLÈS ORIENTAL

GIRONA BARCELONA

UBICACIÓ 
ESTRATÈGICA

72 MUNICIPIS
1.165 KM2

1.209.908 
HABITANTS

UN FORT TEIXIT 
ECONÒMIC I SOCIAL



BARCELONA, LITORAL NORD
Potencials integrants del node

Institucions 
Públiques

Teixit 
empresarial

Agora Alella - LM

Campus Can Ruti
Campus Torribera

TecnoCampus

Agora Badalona

Acció 
Social

7 Hospitals i 
37 Centres 
d'Atenció 
Primària

Tres Xemeneies

BARCELONAGIRONA



BARCELONA, LITORAL NORD
Fent realitat un projecte de país

AGLUTINAR 
VOLUNTATS

COCREAR UNA 
VISIÓ COMUNA

FER-HO 
REALITAT

ATERRAR UN 
PROJECTE

1 2 3 5

GENERAR 
ALIANCES I 
RECURSOS

4

Sumar forces i capacitats per 
potenciar el territori i millorar 
la salut i el benestar de les 
persones de la comunitat

BCN LN: Horitzó 2030


