
Fundació Barcelona Respiratory Network 

Acta nº 01/2015 

Acta de la reunió de patronat de la Fundació BRN. 29/06/2015 1 

 

 
 
Dia: 29 de juny de 2015. 

Hora: 18:00 hores. 

Lloc: Sala de Reunions. Edifici Montseny. Parc Sanitari Pere Virgili. 

 

Assistents 

Dr. Jordi Dorca Sargatal, president 

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident  

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, vocal 

Sra. Noemí Arnau, tresorera 

Sr. David Asín García, vocal 

Sr. Pablo Calzada Pratmarsó, vocal 

Dr. Xavier Muñoz, vocal 

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal 

Sr. Eusebi Ocaña, vocal  

Sra. Ruth Viana, vocal 

Dr. Eduard Monsó Molas, secretari 

 

També han assistit amb veu i sense vot la Sra. Mariluz Amador d’AstraZeneca, i 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. Noemí Arnau 

Sr. Pedro Fernàndez Martínez, substituït en aquesta reunió per la Sra. Ruth Viana 

Sr. Carlos Fina Carreras, substituït en aquesta reunió pel Sr. Eusebi Ocaña. 

Dr. Josep Mª Antó Boqué, vocal  

Dr. Ferran Barbé Illa, vocal 

Dr. Joan Escarrabill Sanglas, vocal 

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal 

Sr. Gonzalo de Miquel Serra 

Dr. Ferran Morell Brotad, vocal 

Dr. Vicente Plaza Moral, 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'acta de la reunió de l'últim patronat (26/11/14) (2') 

2.- Informe President (5') 

3.- Avanç Pla d'Acció 2014 - Road Map 2014-17 (10') 

4.- Aprovació Comptes Anuals 2014 (3') 

5.- Incorporació nous patrons (15') 

6.- Accions estratègiques en marxa (25')  

7.- Accions estratègiques a iniciar (30') 

8.- Precs i preguntes (15') 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
La sessió s’inicia abordant l’ordre del dia previst. 
 
1.- Aprovació de l'acta de la reunió de l'últim patronat (26/11/14) (2') 

S’aprova per unanimitat l’acta de l’anterior patronat celebrat el passat 26 de novembre 
de 2014 

 

2.- Informe President (5') 

El President presenta els tres principals assoliments que s’han dut a terme al llarg del 
primer semestre de l’any 2015: 

 Publicació d’un paper a l’AJRCCM amb les conclusions del workshop 
“Personalized respiratory Medicine” celebrat el juny de l’any 2014. 

 Resolució de la convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca Fundació 
Ramon Pla Armengol – BRN 2014. 

 Posada en marxa de la revista BRN Reviews. 

  

Presenta també un resum de l’evolució econòmica de la Fundació des de l’any 2012 
fins l’any 2014, i conclou la seva intervenció destacant que s’obre una nova etapa per 
BRN marcada per una capacitat demostrada de tirar endavant projectes, capacitat de 
generar recursos i necessitat de créixer. Finalment obre un torn de paraules per rebre 
feedback de part dels altres patrons. 

El Dr. Agustí intervé destacant la qualitat dels articles publicats en el 1r número del 
BRN Reviews. Recorda que cal fer una forta difusió de la revista i, en aquest sentit, 
aprofita per felicitar al Sr. Asín pel seu oferiment a fer-ne una difusió a nivell 
internacional i a Ferrer per oferir-se a fer-ne difusió utilitzant el seu compte de twitter 
@Epocsitepro. 
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3.- Avanç Pla d'Acció 2015 - Road Map 2014-17 (10') 

El President fa un breu repàs de les diferents activitats que ha dut a terme BRN al llarg 
del primer semestre de l’any 2015, emmarcades totes elles dins els  4 eixos del Pla 
d’Acció per l’any 2015 elaborat a finals d’any 2014 a partir del Road Map BRN 2014-
17. El President tanca la seva intervenció comentant que aquelles actuacions que 
requereixin la presa de decisions es tractaran en més detall en els punts 6 i 7 de 
l’ordre del dia. 

 

4.- Aprovació Comptes Anuals 2014 (3') 

El President recorda que els Comptes Anuals 2014 han estat elaborats per 
l’Assessoria Berlinches amb l’ajuda del Sr. Joan Casals i que han estat enviats a tots 
els patrons amb antelació per tal que hagin pogut estar revisades. Fa un breu repàs de 
les principals conclusions que d’elles se’n deriven i sotmet l’aprovació a votació.  

Els Comptes Anuals 2014 de la Fundació BRN són aprovades per unanimitat. 

 

5.- Incorporació nous patrons (15') 

El President explica que en els darrers mesos s’han dut a terme converses amb 
diferents empreses farmacèutiques multinacionals per tal d’avaluar la seva possible 
entrada al patronat de BRN. Finalment comenta que després dur a terme certes 
negociacions, s’han rebut quatre sol·licituds en ferm per entrar a formar part del 
patronat, de part de: 

 AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., amb CIF A-36002129, en substitució 
d’Almirall, S.A. 

 Boehringer Ingelheim España S.A., amb CIF A-08006470 

 GlaxoSmithKline, S.A., amb CIF A-28228526 

 Laboratorios Menarini S.A., amb CIF A-08129181 

El President explica que la situació de AstraZeneca és una mica diferent a la de la 
resta, ja que els termes en els que es va dur a terme l’adquisició del negoci de 
respiratori d’Almirall incloïa la seva representació en les diferents organitzacions. Així, 
da facto, en aquest cas es tracta més aviat d’una substitució més que una nova 
incorporació. El Sr. Asín pregunta si s’han mantingut les condicions econòmiques que 
tenia Almirall o si s’han ajustat a les que s’han ofert als nous patrons. El President 
demana a la Sra. Amador absentar-se uns minuts mentre es discuteix aquest tema, 
petició que la Sra. Amador comprèn i accepta. La Sra. Amador surt de la reunió. El 
President comenta als assistents que el plantejament d’AstraZeneca és que la seva 
representació a BRN ve donada per la compra del negoci de respiratori d’Almirall i per 
tant, les condicions no haurien de variar. Ara bé, entenen que AstraZeneca té una 
mida i volum diferent a Almirall i a la resta de patrons fundacionals i que es compromet 
a fer aportacions puntuals per a projectes concrets (simpòsiums, ...) per tal de 
complementar la seva aportació a l’esdevenir de BRN. Els assistents agraeixen 
l’explicació. S’aprova per unanimitat procedir al nomenament d’AstraZeneca 
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., amb CIF A-36002129, Boehringer Ingelheim 
España S.A., amb CIF A-08006470, GlaxoSmithKline, S.A., amb CIF A-28228526 i 
Laboratorios Menarini S.A., amb CIF A-08129181 com a vocals d’aquest patronat en 
qualitat de patrons protectors tal i com està especificat als estatuts de la Fundació. El 
nomenament és aprovat per unanimitat dels patrons assistents. 
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La Sra. Amador és convidada a tornar a entrar a la reunió i se li comunica la decisió 
adoptada. 

El President intervé felicitant a tots els patrons de la Fundació per la feina feta fins el 
moment, destacant que és aquesta feina el que ha fet que quatre empreses 
multinacionals hagin mostrat el seu interès en entrar a formar part de BRN.  

El Sr. Calzada pregunta si, així com s’acaba d’aprovar la incorporació de nous patrons 
industrials, seria possible la incorporació de nous patrons científics. El Dr. Agustí 
respon dient que efectivament és així sempre i quan compleixi uns certs requisits, i 
recordant que aquest fet ja ha succeït una vegada, ja que el Dr. Barbé va ser 
incorporat amb posterioritat a la constitució de la Fundació. 

 

6.- Accions estratègiques en marxa (25')  

El President presenta sis accions estratègiques que estan en marxa per tal d’obrir el 
debat sobre com fer-les avançar i créixer: 

BRN Reviews. Destaca l’èxit de la seva posada en marxa, però comenta que cal 
impulsar la seva difusió. Agraeix al Sr. Asín la seva predisposició d’ajuda, integrant la 
notícia del llançament de BRN Reviews a un butlletí que edita LINDE a nivell mundial, 
així com el suport rebut per la SOCAP, que ha incrustat un banner a la seva pàgina 
web i que farà difusió de cada nou número de la revista a través dels seus associats. 
Explica que s’ha enviat una carta a la president de SEPAR demanant suport en la 
difusió de la revista, per bé que no és molt optimista de rebre una resposta positiva al 
respecte, i que s’ha contactat amb l’ERS, però que sembla difícil aconseguir el seu 
suport, ja que estan endegant una iniciativa similar. Finalment, anima a tots els patrons 
a fer difusió de la revista a través del contactes de cadascú, posant en valor que cada 
patró segur que disposa de molts correus electrònics de recercadors potencialment 
interessats en els articles de la revista. 

El Dr. Agustí pren la paraula proposant que cada patró utilitzi els seus canals habituals 
per a fer difusió de la revista i llença la idea de contactar a les societats regionals per 
tal de facilitar-ne la difusió a nivell estatal, com a via alternativa a la SEPAR. També 
veu interessant contactar amb l’Asociación Latino Americana de Tórax (ALAT). El Dr. 
Ruiz proposa també contactar amb  les societats científiques de països sudamericans. 

El Sr. Casals comenta que des de BRN s’ha posat en marxa una campanya de twitter. 
La Sra. Arnau posa a disposició l’experiència en twitter de Ferrer a través 
d’Epocsite.net per tal d’ajudar en la difusió. 

El President també proposa obrir la difusió a altres especialitats, com puguin ser els 
intensivistes, els metges de família, ... El Sr. Asín proposa involucrar les associacions 
de pacients. El Dr. Agustí intervé dient que el tipus d’articles que es publicaran són 
molt orientats a la recerca d’alt nivell i veu difícil que les associacions de pacients 
siguin realment un target. 

El Dr. Monsó planteja impulsar la difusió internacional a través de les societats 
nacionals de països europeus. També proposa que es podria aprofitar el congrés de 
l’ERS del setembre a Amsterdam per tal de fer-ne difusió. En aquest sentit se 
succeeixen intervencions proposant imprimir un centenar de còpies del primer número 
de la revista per tal d’anar repartint a les societats europees del Village i per tal de 
disposar d’elles en els stands dels patrons industrials de BRN. El Dr. Agustí coincideix 
que les societats científiques nacionals poden ser un bon canal i en aquest sentit, 
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demana a la Sra. Amador que AstraZeneca ajudi a fer-ne difusió amb les 
escandinaves i sud-americanes. 

 

Projecte Microbioma. El President comenta que el microbioma és un tema molt de 
frontera en la recerca mèdica actual, especialment en l’àmbit respiratori, que es preveu 
que alguns anys acabi canviant la medicina en alguns aspectes. Creu que els patrons 
industrials haurien de començar a estar-hi interessats com a tema de futur. El Dr. 
Monsó, que recentment havia participat en un simpòsium sobre micorbioma, va 
constatar que a nivell intestinal, aquesta canvi ja s’ha començat a produir. 

El Dr. Ruiz planteja la possibilitat de presentar alguna proposta de projecte a les 
convocatòries de l’Horitzó 2020. El Dr. Agustí intervé recordant que les convocatòries 
europees són específiques i que cal espera a que surti el tema del microbioma per tal 
de poder-s’hi presentar. A més a més, cal la participació de socis de tres països 
diferents.  

La Sra. Arnau demana més informació relativa al projecte que està desenvolupant 
BRN i el Dr. Agustí proposa que se circuli la proposta de projecte que s’ha enviat a la 
convocatòria d’ajudes FIS 2015.  

 

Simpòsium 2016. El President comenta que es va fer una crida d’expressions d’interès 
entre tots els patrons de BRN i que en vista de les propostes rebudes, el Comitè 
Científic de BRN va escollir el Microbioma Pulmonar com a tema de cara a 
l’organització del proper simpòsium l’any 2016. El Dr. Agustí comenta que s’ha 
contactat a l’ERJ per tal que doni suport a l’organització de l’event i que la resposta 
rebuda ha estat positiva. Si bé la seva aportació no serà econòmica, sí ofereixen una 
via “fast-track” de cara a una eventual publicació de les conclusions, sempre seguint 
l’esquema del peer review.  

El Dr. Monsó pregunta si ja es disposa de data. El President respon que encara no. 
Comenta que es crearà un comitè científic específic pel simpòsium i anima a tots els 
patrons industrials potencialment interessats en formar-hi part, tot recordant que LETI 
ja s’hi ha manifestat de forma positiva. 

 

BRN Scientific Seminars. El President comunica que s’està treballant en la preparació 
del primer BRN Scientific Seminar que tindrà lloc a la tardor i anirà sobre la Fibrosi 
Pulmonar Idiopàtica. El Dr. Monsó suggereix que es poden aprofitar per fer-ne 
divulgació com a estratègia de comunicació. El Dr. Agustí intervé remarcant que cal 
ser molt curós de no entrar en conflicte amb la missió de la SOCAP. El Dr. Muñoz 
comenta que es poden arribar a acords de col·laboració en aquest sentit, per exemple, 
facilitant la difusió dels actes a tots els associats. També afirma que es poden cercar 
sinèrgies entre BRN i la SOCAP en temes de formació. 

 

Mapa BRN. El President comenta que ja està publicat a la web, per bé que falta 
acabar de completar-lo. 

 

Comunicació. El President comenta que s’ha arribat a un acord de col·laboració amb 
una tècnica de comunicació per a l’elaboració i circulació de notes de premsa, per bé 
que admet que fins ara ha estat difícil tenir repercussió als mitjans, tant generalistes 
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com especialitzats. Se succeeixen diverses intervencions proposant fets noticiables 
per poder comunicar. S’identifiquen: 

 Posada en marxa de BRN Reviews 

 Incorporació de nous patrons 

 Entrega de l’ajut FRPA  

 Projecte del microbioma (amb possibilitat d’entrevista al Dr. Oriol Sibila i a la 
Dra. Rosa Faner) 

 

7.- Accions estratègiques a iniciar (30') 

El President presenta algunes accions estratègiques presents en el Pla d’Acció BRN 
2015, però que encara no s’han posat en marxa, amb l’objectiu de rebre idees de cara 
a impulsar-les a la tardor. 

 

Projecte cooperatiu en el camp de la son. El Sr. Asín explica que s’han dut a terme 
algunes reunions amb el Sr. Ocaña i el Dr. Barbé per tal de posar fil a l’agulla en 
aquest tema. Tanmateix, afirma que actualment les dues empreses representades per 
ell mateix i pel Sr. Ocaña es troben en un moment crític de molta feina interna i que no 
disposaran del temps necessari per impulsar la iniciativa fins a mitjans de setembre 
aproximadament. El President agraeix la feina feta fins el moment i manifesta que es 
posarà en contacte amb el Dr. Barbé per explorar quins temes estratègics dins l’àmbit 
de la son poden ser d’interès per a la xarxa BRN a nivell científic. 

 

Desenvolupament del market place. El President recorda que és una de les iniciatives 
que s’han anat comentant des de la posada en marxa de BRN, però reconeix que no 
és fàcil identificar el format més convenient i posar-lo en marxa. Se succeeixen 
diferents intervencions aportant idees al respecte i finalment el Dr. Agustí conclou que 
segurament cada “market place” ha de reunir les següents característiques: 

 Ha d’estar centrat en un tema concret 

 Ha de sorgir de la proposta d’un patró interessat en endegar-lo (idealment d’un 
patró industrial i un de científic) 

 Ha de celebrar-se dins el marc de BRN 

 Ha de donar-se la possibilitat a participar-hi a tots els patrons de BRN i, 
eventualment, avaluar la idoneïtat d’obrir-lo  a altres empreses o recercadors. 

El Sr. Ocaña afirma que el millor és començar muntant-ne un a mode de pilot i que 
amb posterioritat ja s’anirà millorant en base a l’experiència. També comenta que el 
Dr. Barbé ha identificat un professional amb certa experiència amb aquets tipus 
d’iniciatives. 

 

Màster d’excel·lència internacional. El President comenta que en l’última reunió del  
Comitè Científic va sorgir la idea que més enllà de col·laborar amb el Màster 
interuniversitari de Recerca Clínica UPF - UPC – UB, coordinat per la Dra. Barreiro, 
caldria apostar per iniciatives docents potents amb partners internacionals que captin 
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estudiants d’elit. S’acorda que el Dr. Antó i el Dr. Gea treballin en la conceptualització 
del nou Màster. 

 

Debats amb l’Administració Sanitària. El President recorda que un dels objectius de 
BRN es poder influir en les decisions que prengui l’Administració en temes de recerca 
en l’àmbit de la salut respiratòria. En aquest sentit comenta que caldrà treballar-hi fort 
de cara a la tardor un cop estigui constituït el nou govern, per bé que destaca que fins 
ara ja hi ha hagut algun resultat, com ara la inclusió en l’esborrany de Pla de Salut 
2016-2020 del concepte de medicina personalitzada com una de les prioritats en 
l’àmbit de les malalties respiratòries. El Dr. Monsó intervé comentant que creu que 
aquest fet posa un marc interessant per a BRN de cara al futur. 

 

Projecte RIS3CAT SALUT DIGITAL. El President comenta que el Dr. Roca del Clínic 
va reunir-se amb ell i el Dr. Agustí per presentar-los el projecte SALUT DIGITAL que 
ha estat pre-seleccionat per formar part del Pla d’Actuacions que es presentarà en el 
marc de la Comunitat en Salut. Proposa circular a tots els patrons les presentacions 
del projecte pertinents per si hi hagués algun patró industrial interessat en participar-hi. 
A nivell de BRN comenta que fins que no hi hagi més concreció al respecte, no es pot 
prendre una decisió concreta.  

 

8.- Precs i preguntes (15') 

Sense altres temes a tractar, el President aixeca la sessió donant per conclosa la 
reunió. 
 
 
 
Acords presos 
 
 
1.-  S’ha aprovat per unanimitat l’acta de l’anterior patronat celebrat el passat 26 de 

novembre de 2014. 

2.-  S’han aprovat per unanimitat els comptes anuals presentats referents a l’exercici 
econòmic de l’any 2014. 

3.-  S’han aprovat per unanimitat les següents incorporacions. 

 S’ha aprovat per unanimitat procedir al nomenament de AstraZeneca 
Farmacéutica Spain, S.A., amb CIF A-36002129, com a vocals d’aquest 
patronat en qualitat de patrons protectors tal i com està especificat als estatuts 
de la Fundació. El nomenament és aprovat per unanimitat dels patrons i en les 
properes setmanes caldrà que el nou patró designi un representant al patronat, 
que haurà de presentar una carta d’acceptació signada. 

 S’ha aprovat per unanimitat procedir al nomenament de Boehringer Ingelheim 
España S.A., amb CIF A-08006470, com a vocals d’aquest patronat en qualitat 
de patrons protectors tal i com està especificat als estatuts de la Fundació. El 
nomenament és aprovat per unanimitat dels patrons i en les properes 
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setmanes caldrà que el nou patró designi un representant al patronat, que 
haurà de presentar una carta d’acceptació signada. 

 S’ha aprovat per unanimitat procedir al nomenament de GlaxoSmithKline, S.A., 
amb CIF A-28228526, com a vocals d’aquest patronat en qualitat de patrons 
protectors tal i com està especificat als estatuts de la Fundació. El nomenament 
és aprovat per unanimitat dels patrons i en les properes setmanes caldrà que el 
nou patró designi un representant al patronat, que haurà de presentar una carta 
d’acceptació signada. 

 S’ha aprovat per unanimitat procedir al nomenament de Laboratorios Menarini 
S.A., amb CIF A-08129181, com a vocals d’aquest patronat en qualitat de 
patrons protectors tal i com està especificat als estatuts de la Fundació. El 
nomenament és aprovat per unanimitat dels patrons i en les properes 
setmanes caldrà que el nou patró designi un representant al patronat, que 
haurà de presentar una carta d’acceptació signada. 

4.-  S’ha acordat, per tal d’impulsar la difusió de BRN Reviews que 

 cada patró utilitzi els seus canals habituals 

 es contacti amb les societats científiques autonòmiques i nacionals (europees – 
sud-americanes) per tal d’intentar que facin difusió del TOC alert de forma 
regular entre els seus socis 

 s’imprimeixin un centenar de còpies del primer número de la revista i es 
distribueixin a les societats en el marc de l'ERS 2015 Amsterdam 

5.-  S’ha acordat circular informació relativa al projecte del microbioma a tots els 
patrons. 

6.- S’ha acordat constituir entre els mesos de setembre i octubre el comitè científic del 
simpòsium 2016, en el qual podran participar tots aquells patrons interessats. 

7.- S’ha acordat, de cara a la tardor, avançar en la conceptualització d’un projecte 
cooperatiu en el camp de la son a través de contactar amb el Dr. Barbé i 
organitzar una reunió sectorial amb aquells interessats. 

8.- S’ha acordat, de cara a la tardor, avançar en la posada en marxa del la primera 
edició del market place BRN. 

9.- S’ha acordat començar a definir un possible producte formatiu en forma de Màster 
amb vocació internacional i d’excel·lència. 

10.-  S’ha acordat circular informació relativa al projecte SALUT DIGITAL, en el marc 
de la comunitat de salut del RIS3CAT a tots els patrons. 

 El President  El Secretari  
  

 
 
 
 

  
 

 

 Dr. Jordi Dorca Sargatal  Dr. Eduard Monsó Molas  

 


