El primer ponent ha estat Josep M. Argimon, director de l’AQuAS

La Coordinadora Catalana de Fundacions institueix
els Cafès de la Recerca
La Coordinadora Catalana de Fundacions ha iniciat una nova experiència
adreçada als seus associats i a altres fundacions per tal de debatre temes
d’actualitat relatius a la ciència i la recerca. Es tracta dels Cafès de Recerca,
impulsats per la comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca d’aquesta
Coordinadora.
Aquesta iniciativa tindrà lloc cada mes i mig i es tracta d’una trobada informal
per compartir inquietuds, oportunitats i estratègia. El primer convidat ha estat
Josep M. Argimon, director de l’Agència de la Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS).
Argimon va resumir la tasca que du a terme l’AQuAS, adscrita al departament
de Salut i amb 21 anys d’experiència centrada en generar coneixement que
ajudi a la presa de decisions en matèria sanitària als professionals i als gestors
públics. Va resumir els objectius de l’Observatori de la Salut, va defensar la
recerca com una inversió i no com una despesa, i va elogiar el nivell científic
assolit a Catalunya amb centres d’excel·lència reconeguts a fora i amb un
notable nombre de publicacions.
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas,
que va fer la presentació de la jornada, va elogiar la iniciativa d’instituir
aquestes trobades científiques de la mà de la comissió de Tecnologia i
Recerca, l’última de les constituïdes sota el paraigües de la Coordinadora.
Els Cafès de Recerca pretenen també enfortir el coneixement del sector i de les
fundacions que formen part de la Coordinadora, de manera que en cada
trobada hi haurà una exposició resum d’una de les associades. En la primera
reunió, Antoni Garcia Prat va presentar els resultats de la Fundació
Internacional Josep Carreras.
La Comissió de Tecnologia i Recerca, constituïda aquest any, està oberta a
totes les fundacions d’aquests àmbits que treballen en la recerca i
desenvolupament i en la innovació. Juntament amb la d’Educació i la de l’Àmbit
social, és una de les tres comissions de la Coordinadora Catalana de
Fundacions, creada fa trenta anys i que representa davant les administracions
els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i

dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament,
la sanitat, els serveis socials, la cooperació i la recerca.
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