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¿Que és BRN? 

És una Fundació privada sense ànim de lucre (Barcelona, 26 de setembre de 2012) que 

pretén impulsar Barcelona com a un clúster de referència internacional en recerca i 

innovació en salut respiratòria.  

 
 
 

POTENCIAR i AGILITZAR LA RECERCA & INNOVACIÓ EN SALUT 

RESPIRATÒRIA, fomentant la cooperació entre diferents agents públics i privats 

(centres hospitalaris, centres de recerca, industria farmacèutica i de tecnologia 

sanitària) i implicant la societat civil. 
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• EXCELÈNCIA científica y promoció del TALENT 

• Investigació en XARXA 

• Vocació INTERNACIONAL 

• Voluntat TRANSFERÈNCIA a la societat 
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Full de ruta BRN 2015-17 

Estructura organitzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

•President  

•Comitè Executiu 

•Comitè científic  

•Patronat  de la Fundació: 

• 7 hospitals universitaris + CREAL 

• SOCAP, FUCAP, PDMAR 

•  11 empreses del sector de la salut 

•Comissió delegada del patronat 
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Principals activitats BRN adreçades als  

investigadors: 
 

 

 

 

 

1. Ajuts a projectes de recerca en xarxa 

2. BRN Research Seminars 

3.  Workshop/Symposium bianual 

4.  BRN Reviews 
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        1 - Convocatòria de Projectes BRN – FRPA 

A. Excel·lència científica Fins a 50 punts 

B. Objectius estratègics BRN Fins a 50 punts 

B.1 Cooperació  fins a 15 punts 

B.2 Participació d’indústries fins a 10 punts 

B.3 Translació fins a 15 punts 

B.4 Co-finançament  fins a 10 punts 

Objectiu immediat: selecció anual un projecte al qual atorgar un ajut de 70.000 € 
donades per la Fundació Ramón Pla Armengol.  

Procés: avaluació internacional (2 revisors), gestionada per l’AQuAS. 

Criteris: 

 

 

 

 

 

Objectiu final:  acompanyament del projecte i recolzament per a l’obtenció de 
finançament addicional  
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Any 2013 
• Projecte de recerca: Prediction of  exacerbations in severe COPD 
      (IP: Dr. A. Torres) 

Any 2014 
• Projecte de recerca: Respiratory microbiome  in lung disease 
•  (IPs: Drs. O. Sibila / R.Faner) 

1- Projectes guanyadors de les convocatòries BRN-FRPA (2013-5) 

 

Any 2015 
• Projecte de recerca: Observatory  IPF.CAT: looking for personalized medicine 
      in Interstiticial Pulmonary Fibrosis 
•  (IP: Dra. Maria Molina) 
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1 - Convocatòries de Projectes BRN – FRPA (2016) 

 

• Tòpic encara per decidir (Crida d’Expresions d’Interés) 

• Deathline  de la presentació de projectes: desembre 2016 
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• Activitat de periodicitat trimestral adreçada a joves investigadors 

• Centrada en els aspectes de recerca sobre un tòpic específic 

• Objectius: 

•  Divulgació de la recerca en malalties respiratòries 

• Gestació de nous projectes de recerca en xarxa 
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2 – BRN Research Seminars: 
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• WORKSHOP. Personalized Respiratory Medicine: exploring the horizon.  

• 12 Juny 2014, Caixa Fòrum, Barcelona. 

 

 

 

 

• Objectiu: debatre els darrers avenços en medicina personalitzada en el camp de la 
salut respiratòria en un ambient d’alt nivell científic. 

• Participació: speakers internacionals invitats + investigadors BRN 
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3 - Workshop / Symposium BRN-AJRCCM-B·debate (2014) 
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• SIMPÒSIUM. From systems biology to personalized medicine.  

• 13 Juny 2014, Caixa Fòrum, Barcelona. 

 

 

 

 

• Objectiu:  Divulgació dels darrers avenços en medicina personalitzada en el camp de 
la salut respiratòria a una audiència àmplia. 
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3 - Workshop / Symposium BRN-AJRCCM-B·debate (2014) 
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THE MICROBIOME IN RESPIRATORY MEDICINE 
 

• Juny 2016 

• Objectiu: discutir els darrers avenços en el  coneixement del microbioma humà en el 
camp de la salut respiratòria 

• Format: Workshop experts/Simposium de divulgació 

• Esponsorització: European Respiratory Journal  

• Col.laboració: Centre de Regulació Genòmica 
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3 - Workshop / Symposium BRN- ERJ (2016) 
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Revista trimestral, open access  en anglès d’articles de revisió científica 

sobre temes de recerca en salut respiratòria.  

  4 - BRN Reviews 
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Fundació Barcelona Respiratory Network 

C/Bruc, 65, 4-3 

Tel. 34 - 93 530 60 55 / 34 - 656 55 03 29 

www.brn.cat 

info@brn.cat 
 

Moltes gràcies per la 
vostra participació! 


