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Dia: 16 d’abril de 2013. 

Hora: 17:30 hores. 

Lloc: Sala de Juntes de l'IMIM (C/Doctor Aiguader, 88) 

 

Assistents 

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, president 

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident 

Sra. Anna Campuzano Garcia, tresorera 

Dr. Josep Mª Antó Boqué, vocal  

Sr. David Asín García, vocal 

Sra. Pepa Brufau, vocal 

Sr. Pablo Calzada Pratmarso, vocal 

Dr. Jordi Dorca Sargatal, vocal 

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal 

Dr. Eduard Monsó Molas, vocal 

Sra. Maite Pérez, vocal 

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal 

Dr. Vicente Plaza Moral, secretari 
 

També ha assistit amb veu i sense vot el Sr. Joan Casals Falcó i el Sr. Alfons Stinus 
de Momentum. 

 

Han excusat la seva absència: 

Sr. Joan Fanés Trillo, tresorer, substituït en aquesta reunió per la Sra. Anna 
Campuzano Garcia 

Sr. Gonzalo de Miquel Serra, vocal, substituït en aquesta reunió per la Sra. Maite 
Pérez 

Sr. Carlos Fina Carreras, vocal, substituït en aquesta reunió per la Sra. Pepa Brufau 

Dr. Joan Escarrabill Sanglas, vocal, qui ha delegat el vot al president. 

Sr. Pedro Fernàndez Martínez, vocal 

Dr. Ferran Morell Brotad, vocal 

 

Acta de la reunió del Patronat de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY 

NETWORK (BRN).  
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Ordre del dia 
 
1.    Aprovació de l'ordre del dia 

2.    Aprovació de l’acta de l’anterior Patronat (12/12/12) 

3.    Informe del President 

4.    Comunicació i imatge corporativa 

5.    Proposta de I International BRN Workshop 

6.    Conveni amb la Fundació Ramón Pla Armengol 

7.    Aspectes econòmics de la Fundació 

8.    Assumptes de tràmit 

9.    Precs i preguntes 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
La sessió s’inicia abordant l’ordre del dia previst. 
 
1. Aprovació de l’ordre del dia  

S’aprova per unanimitat l’ordre del dia proposat en la convocatòria. 

 

2. Aprovació de l'acta de l'anterior patronat (12/12/12). 

S’aprova per unanimitat l’acta de l’anterior patronat celebrat el passat 12 de desembre 
de 2012. 

 

3. Informe del President 

El Dr. Agustí pren la paraula i destaca que des de l’anterior patronat s’ha fet molta 
feina, centrant bona part dels esforços en aspectes comunicatius i d’imatge 
corporativa, la negociació del conveni amb la Fundació Ramon Pla Armengol i la 
conceptualització del I International workshop/simpòsium BRN. En aquest sentit, dóna 
per gairebé tancada l’etapa de constitució i comparteix la reflexió que comença una 
segona etapa molt atractiva en la qual caldrà dotar BRN de contingut.  

 

4. Comunicació i imatge corporativa 

El Dr. Agustí comenta que s’ha avançat molt en els aspectes de comunicació: ja es 
disposa de logo, s’ha elaborat un díptic, hi ha penjada una versió preliminar de la web i 
en les properes setmanes es disposarà d’un vídeo promocional.  

El Dr. Agustí explica que en el transcurs de les dues últimes setmanes s’han dut a 
terme dos importants actes de presentació de la Fundació. Per una banda ha tingut 
lloc una reunió de la Comissió Delegada amb l’Honorable Conseller de Salut i el seu 
Cap de Gabinet, de la qual en fa un balanç molt positiu: l’acollida fou molt bona, i es va 
aconseguir l’acceptació, per part de la Conselleria, de participar en un acte de 
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presentació pública als mitjans de comunicació, conjuntament amb l’Alcalde. En la 
trobada es va suggerir que fora bo presentar BRN també al Director General de 
Recerca. En aquests moments s’està treballant per tal d’agendar aquesta reunió. Per 
altra banda, es va presentar BRN a la comunitat científica en el marc de la diada 
pneumològica de la SOCAP. Se succeeixen diferents intervencions celebrant la bona 
acollida per part de la Conselleria del projecte i comentant que era important era dur a 
terme la presentació a la comunitat científica. 

El Dr. Agustí comenta que els passos que cal dur a terme en les properes setmanes 
han de ser la visita al Director General de Recerca i contactar amb l’Alcalde per tal 
d’anar a presentar-li BRN i brindar-li la possibilitat de ser present, junt amb el Conseller 
de Salut i, eventualment, altres autoritats en la presentació pública de BRN als mitjans 
de comunicació.  

El Dr. Gea s’ofereix per contactar amb l’Alcalde i buscar una data per tal que la 
Comissió Delegada el vagi a veure. En aquest mateix sentit, el Sr. Asín ofereix la seva 
col·laboració, si fos necessària, comentant que manté una bona relació amb un dels 
fills de l’Alcalde. 

Finalment, el Dr. Agustí proposa fer coincidir l’acte de presentació pública de BRN als 
mitjans de comunicació amb la celebració de l’ERS a Barcelona el mes de setembre 
d’enguany. Se succeeixen diferents intervencions acceptant la proposta com a bona. 
Per tancar el tema, el Sr. Calzada proposa que seria interessant aprofitar aquest acte 
per poder presentar no només la Fundació, sinó també algun projecte concret que 
s’estigui posant en marxa, o quelcom palpable que permeti entreveure les activitats de 
BRN (projecte científic, premi FRPA, ...).  

 

5. Proposta de I International BRN Workshop 

El Dr. Agustí explica que en els últims dies els membres de l’Associació BRN han estat 
treballant en la definició de com ha de ser el primer workshop / simpòsium de BRN. La 
primera proposta consensuada és dur a terme un doble event que integri un workshop 
i un simpòsium, en dies consecutius, de manera que el simpòsium fos el dia 14 de 
novembre de 2013 a l’auditori del PRBB. Sota el tema de “Medicina personalitzada” es 
proposa el títol de “Moving from systems biology to personalized respiratory medicine” 
o “Com portar a la pràctica el concepte de Medicina Personalitzada?”. La proposta 
plantejada integra: 

 Workshop: mig dia de durada, audiència limitada (30-50 persones), ponents 
internacionals (acadèmics, agències reguladores, indústria, ...) amb un perfil i 
trajectòria científica d’alt nivell contrastada a nivell internacional. Objectiu: 
generar molt de debat i produir una publicació en una revista especialitzada 
(ex: AJRCCM, ...) per tal de posicionar BRN.  

 Simpòsium: un dia de durada, audiència àmplia, previ pagament d’una quota 
d’inscripció amb ponents internacionals d’excel·lència científica (els del 
workshop i alguns més). Objectiu: divulgar ciència i dotar de visibilitat a BRN. 
Es podria aprofitar per fer entrega del premi Fundació Ramon Pla Armengol. 

El Dr. Antó apunta que seria interessant trobar un format d’activitat que fos reproduïble 
any rere any, per tal de generar una marca pròpia “workshop BRN”. Fa èmfasi en la 
importància que suposaria poder generar una publicació internacional i la visibilitat que 
aquest fet aportaria a BRN. També considera que el simpòsium s’ha de celebrar amb 
anglès i sense traducció simultània, com a mostra de la vocació internacional de BRN. 
El Dr. Gea i la Sra. Brufau destaquen que un workshop amb aquestes característiques 
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tindria un perfil molt diferenciat d’altres workshops que es duen a terme en l’actualitat. 
El Dr. Agustí, a mode de resum, defineix les característiques diferencials del 
“workshop BRN” en: 

 Generació d’una publicació en revista d’impacte en el sector 

 Discussió científica sobre temes no resolts amb ponents d’elevada excel·lència 
científica 

 Participació de diferents perfils (acadèmic, indústria, agència reguladora, 
sistemes sanitaris, ...) seleccionats en base a la seva excel·lència científica 
contrastada a nivell internacional. 

El Dr. Agustí comenta que ell, al ser editor associat de l’AJRCCM, pot intentar 
contactar amb el responsable de la revista i comentar-li la idea. Fins i tot planteja la 
possibilitat, d’oferir a la revista involucrar-se també en l’organització del workshop, per 
bé que aquets punt el veu més complicat. 

El Sr. Calzada i el Sr. Grego pregunten als membres de l’Associació el perquè d’haver 
escollit aquest tema “Medicina Personalitzada” i si no creuen que és un tema massa 
ampli. 

El Dr. Gea, en resposta a aquestes intervencions, comenta que s’ha escollit aquest 
tema perquè actualment sembla ser un tema de gran interès i impacte no només per la 
comunitat científica, sinó també per la indústria farmacèutica. En referència a si és un 
tema massa obert, destaca la importància que es tracti d’un tema transversal i que no 
es dirigeixi a una malaltia concreta (asma, EPOC, ...). 

El Dr. Plaza opina que potser costarà trobar un tema transversal i d’impacte per dur a 
terme un simpòsium anual que atragui un suficient nombre d’assistents. Així mateix 
manifesta els seus dubtes sobre celebrar un acte d’aquestes característiques a finals 
d’any. Segons la seva opinió, els mesos de gener-febrer, podrien ser una bona opció. 
El Dr. Monsó comenta que potser es pot dur a terme un workshop anual i un 
simpòsium biennal. 

Finalment, i per tancar el tema, el Dr. Agustí proposa acabar de generar una proposta 
concreta d’agenda pel workshop / simpòsium i circular-la en les properes setmanes a 
tots els patrons per tal que tingui lloc una aprovació via correu electrònic. 

 

 

6. Conveni amb la Fundació Ramón Pla Armengol. 

El Dr. Agustí comenta que s’ha estat negociant amb els representants de la Fundació 
Ramón Pla Armengol i que finalment s’ha pactat el text d’un conveni de col·laboració, 
el qual està previst signar-lo el proper dilluns 22 d’abril. Aquest conveni contempla 
l’aportació a BRN de 80.000€, 70.000€ finalistes per a projectes de recerca i10.000€ 
per a costos d’estructura de la Fundació BRN i/o qualsevol altra despesa que BRN 
consideri oportuna. El Dr. Agustí comenta que està previst, un cop signat el conveni, 
dur a terme una convocatòria de projectes de recerca per tal de, finalment, 
seleccionar-ne un o més a qui atorgar els 70.000 € en qüestió. El conveni també 
contempla l’establiment d’un premi biennal dotat en 40.000€. 
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7. Aspectes econòmics de la Fundació 

El Sr. Casals reparteix dos documents: un resum de l’execució pressupostària dels 
exercicis 2011 i 2012, i una proposta de pressupost de BRN per a l’any 2013. Comenta 
i justifica les desviacions positives experimentades en el resultat dels exercicis 2011 i 
2012. Així mateix, comenta els criteris que s’han seguit en l’elaboració de la proposta 
de pressupost per l’any 2013. Aquests de forma resumida són: 

 Comptar només amb els aportacions pactades l’any 2012 amb els patrons de 
la indústria, els ingressos provinents de la col·laboració amb la Fundació 
Ramón Pla Armengol i ingressos provinents del simpòsium (entrades + 
esponsorització). 

 Rebaixar les despeses d’estructura per tal de quadrar el pressupost amb els 
ingressos previstos. 

El Sr. Grego pren la paraula i comenta que està molt bé intentar quadrar el pressupost 
en base a rebaixar les despeses, però el que cal és començar a pensar en com 
generar més ingressos. En la seva opinió, un dels desafiaments més importants que té 
ara BRN per davant és el de veure, amb les capacitats de recerca que compta BRN, 
quant finançament pot captar per apalancar projectes. 

La Sra. Campuzano pregunta si els 70.000€ provinents de l’acord amb la Fundació 
Ramón Pla Armengol seran per a BRN o per projectes fora de BRN. El Dr. Agustí li 
contesta que caldrà fer una convocatòria oberta i que hauran d’anar a un projecte que 
segueixi la filosofia de BRN: projecte en xarxa, que incorpori alguna empresa, ... 

El Sr. Asín comenta que hi ha 3 activitats que no estan del tot ben recollides en el 
pressupost. Aquestes són fundraising, l’organització del simpòsium i el pla de 
comunicació. En aquest sentit pregunta als representants de Momentum si aquestes 
activitats estan incloses dins el pressupost d’oficina tècnica. També destaca que el 
pressupost només quadra si el simpòsium genera beneficis.  

El Sr. Stinus i el Sr. Casals responen a la pregunta comentant que en principi aquestes 
activitats no estan incloses en el pressupost d’oficina tècnica. Recomana també que 
una bona opció per a BRN seria buscar un perfil de científic sènior amb contactes i/o 
capacitat de gestió dels contactes (networking for fundraising), que tingués un mínim 
pressupost associat de despeses i que en funció del finançament obtingut, es quedés 
amb una comissió. 

El Sr. Grego comenta que cal pensar en com vendre BRN i que és molt important 
assegurar una entrada periòdica de finançament per tal que la maquinària i les 
activitats de BRN no parin. En la seva opinió, la comunicació és una estratègia molt 
important per generar valor i cal cercar fons directes d’esponsorització d’organitzacions 
i fundacions amb interessos en la recerca mèdica, especialment en el camp de la salut 
respiratòria.  

El Dr. Dorca es mostra d’acord amb els apunts del Sr. Grego i proposa que una 
manera d’esdevenir un catalitzador és, per exemple, incloure una clàusula en un dels 
requisits per a la convocatòria de projectes de recerca de Fundació Ramón Pla 
Armengol que especifiqui que el projecte escollit ha d’aportar cofinançament. 

El Dr. Antó assenteix en que és obvi que el fundraising és essencial per tal de poder 
mantenir una activitat sistemàtica. Destaca que BRN té un important patrimoni que és 
la idea i la potencialitat del partenariat públic-privat que representa i que cal que BRN 
trobi la seva pròpia personalitat. Proposa asseure’s amb entitats amb interès en el 
camp de la salut i explicar-los bé el projecte.  
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En el mateix sentit, el Sr. Calzada planteja la necessitat de definir què pot fer BRN per 
tal de generar recursos de forma estable, a mode de cartera de serveis. Comenta 
també, que considera molt difícil que el simpòsium generi un superàvit. El Dr. Antó 
respon dient que veu molt difícil generar recursos oferint serveis. 

El Dr. Dorca proposa anar a veure la Fundació Cellex. Considera important, però,  
començar a desenvolupar alguna activitat que doti de credibilitat al projecte abans de 
presentar-se a potencials finançadors. 

El Dr. Monsó comenta que el principal valor que té BRN és la xarxa de centres 
hospitalaris que hi són representats, de manera que BRN pot donar resposta a una 
proposta executiva de projecte per base poblacional o model animal amb una celeritat 
inigualable.  

El Sr. Asín comenta que en el debat s’ha parlat sobre simpòsium, projectes de recerca, 
mecenatge, cartera de serveis, pla de comunicació, cartera de serveis i mapa de 
recursos. Considera que són massa coses per debatre a la vegada i que el que cal és 
prioritzar i centrar els esforços, definint terminis i responsables.  

Finalment el Dr. Agustí pren la paraula i comenta la satisfacció que li representa veure 
que per primer cop s’estan debatent idees concretes de com fer que BRN sigui viable i 
pugui créixer en el futur. Tanmateix, recorda que cal no perdre la perspectiva, ja que 
BRN està tot just començant i que ara toca una etapa molt important que és la de 
començar a omplir BRN de contingut. En aquest sentit, i en relació amb la importància 
del debat generat, proposa convocar una sessió de treball monogràfica en les propers 
setmanes per pensar i debatre com pot BRN obtenir recursos de forma estable. 
Recorda que cal treure profit de la naturalesa pròpia de BRN, que conté recercadors i 
empreses, de manera que tothom aporti idees i possibles projectes. 

 

8. Assumptes de tràmit. 

 
No hi ha intervencions. 
 

 

9. Precs i preguntes. 

 
No hi ha intervencions. 
 
 
Acords presos 
 
 
1.-  S’ha aprovat per unanimitat l’ordre del dia proposat. 
 
2.- S’ha aprovat l’acta de l’anterior patronat celebrat el passat 12 de desembre de 

2013. 
 
3.- S’ha acordat que el Dr. Gea contacti amb l’Alcalde de Barcelona per tal de 

concertar una trobada amb la Comissió Delegada.  
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4.-  S’ha acordat treballar conjuntament per tal que la presentació pública de BRN als 
mitjans de comunicació es dugui a terme en el marc de l’ERS, que se celebrarà el 
proper mes de setembre a Barcelona.  

 
5.-  S’ha acordat que el Dr. Agustí contacti amb els editors de l’AJRCCM per explicar-

los la idea de publicar els resultats del debat científic que es generarà en el marc 
del workshop BRN i oferir-los la possibilitat d’involucrar la revista en la seva 
organització. 

 
6.-  S’ha acordat que l’Associació BRN elaborarà una proposta concreta de workshop / 

simpòsium BRN i que la circularà a tots els patrons per a la seva aprovació via 
correu electrònic. 

 
7.- S’ha acordat celebrar en les properes setmanes una sessió de treball monogràfica 

sobre com BRN pot obtenir finançament de forma estable. 
 
 
 
  
 
Sense altres temes a tractar, el President aixeca la sessió donant per conclosa la 
reunió. 
 
 
 
 
 
 El President 

 
 El Secretari  

  
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 Dr. Àlvar Agustí Garcia-
Navarro 

 Dr. Vicente Plaza Moral  

 


