
 

 

 

Què és el Barcelona Neurogastronomy Center? 

El BNC és un instrument de gestió del coneixement al voltant de la neurogastronomia que busca 
enfortir i desenvolupar una part del coneixement gastronòmic en tot allò que té a veure amb les 
neurociències.  Té les seves arrels en els treballs dels darrers 12 anys del doctor, neuròleg i xef, 
Miguel Sánchez Romera. 

El BNC és un projecte de promoció de les activitats acadèmiques, de recerca interdisciplinar i de 
promoció de la innovació, al voltant del coneixement emergent entre les neurociències, la nutrició 
i la gastronomia que es desenvoluparà a partir del professorat i experts integrants del quadre 
acadèmic del postgrau de Neurogastronomia de la Universitat de Barcelona. 

On es situarà la seu del centre i la coordinació de la gestió de la seva activitat? 

El Centre funcionarà com una xarxa de professors, investigadors, professionals i experts 
internacionals, que voluntàriament adscrits al projecte, treballin per desenvolupar les funcions del 
centre i promoure el coneixement associat al nou entorn de coneixement. 

La seu del centre BNC estarà ubicada al Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) a Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelona) i la seva gestió anirà a càrrec de les persones responsables de la direcció 
del corresponent postgrau.  

Qui forma part del Centre BNC? 

El Centre BNC estarà format en el moment de la seva constitució pels membres fundadors, que 
corresponen al professorat  generador del postgrau, i els membres associats, que seran aquelles 
persones, grups o institucions que acceptin els objectius i model de funcionament. 

Quan es constituirà en Centre BNC? 

El centre de Neurogastronomia de Barcelona és una de les prioritats del III Congrés Català de la 
Cuina 2018-2019 que s’emmarca en uns dels eixos estratègics de consolidar la gastronomia com una 
disciplina acadèmica a través de l’estructuració del coneixement. Es per això, que es promou la 



constitució formal del Centre a partir d’una trobada dels seus membres, abans de finalitzar l’any 
2019 i dins de les activitats de cloenda del III Congrés. Aquesta trobada es realitzarà a Barcelona a 
final de novembre de 2019, organitzada per la Universitat de Barcelona amb el suport dels 
Departaments de la Generalitat de Catalunya que han promocionat el III Congrés Català de la Cuina 
2018-2019. En l’acte de constitució s’aprovaran els seus estatuts i les normes de funcionament. 

Quines funcions tindrà el Centre? 

Les funcions inicials del Centre BNC seran aquelles que permetin consolidar un àmbit de 
coneixement entre la Neurociència, la Nutrició i la Gastronomia, denominat Neurogastronomia. 

La funció principal del BNC es ajudar a consolidar una connectivitat internacional entre grups de 
recerca i d’innovació docent, que treballant en àrees de coneixement consolidades, vulguin crear 
bases homologades en la formació i la recerca, i les concretin en unes ofertes formatives i de 
transferència de coneixement comunes. 

Com es coordinarà amb d’altres projectes i entitats acadèmiques? 

La direcció del Centre BNC realitzarà totes les accions necessàries per coordinar-se amb altres 
institucions o centres de recerca amb la finalitat de puguin ajudar o participar en la construcció 
d’aquest nou àmbit de coneixement.  En especial, el Centre BNC complementa, incorporant 
aspectes d’alimentació i gastronomia nutricional,  l’ Institut de Neurociències de la Universitat de 
Barcelona (UBNeuro) i busca alinear-se com a part d’un futur Centre en xarxa de Recerca 
Gastronòmica de Catalunya. 


