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Acta reunió GlomCAT 
 

Data i lloc: 06 de juny de 2018, 17:15h; Hotel Barceló Sants. 

 

Assistents: I. Agraz (Vd’Hebron), J. Torras (Bellvitge), MJ. Soler (H. Mar), E. 
Rodríguez (H. Mar), M. Navarro (Can Ruti), M. Ibernon (Broggi), C.Puig (Igualada), X. 
Fulladosa (Bellvitge), X. Barros (Trueta), E. Màrquez (Taulí), M. Pau (Taulí), A. 
Saurina (Terrassa), L. Pérez (Vic), J. Bordignon (Bellvitge), H. Marco (Can Ruti), L. 
Quintana (Clinic), M. Díaz (Puigvert). 

 

1. Guia Nefropatia Membranosa. 

S’informa de la situació actual de la Guia. Un cop finalitzada la seva redacció 
estàvem pendents de la seva correcció d’idioma, d’estil i traducció al castellà, 
així com edició i maquetació, amb el suport de Sandoz. Sandoz valora la opció de 
fer una aportació via Societat Catalana de Nefrologia/Fundació de l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears de cara a costejar 
l’edició i maquetació de la guia, i no gestionar-ho directament.  

Un cop hàgim confirmat aquest punt es buscarà qui corregeixi, editi i maqueti el 
document. Es contactarà amb la Secretaria Tècnica de la SoCaNe per demanar 
assessorament sobre aquest aspecte.  

 

2. S’inicia la Reunió de treball sobre la Guia de la Síndrome Nefròtica Idiopàtica 
de l’Adult. 

Es presenten els esborranys dels temes treballats sobre Introducció, Diagnòstic i 
Tractament. Queda pendent en el moment d’aixecar la Reunió de presentar una 
part del Tractament, així com la part de Seguiment.  

Es decideix, un cop recollides les esmenes i comentaris, unificar els documents i 
circular-los, perquè tot-hom pugui revisar-los i tornar a posar els dubtes i 
correccions en comú en la propera trobada. 

 

3. Es proposa la propera reunió per treballar novament la guia el dimecres dia 19 
de setembre de 2018 a les 17’15 h en la Biblioteca de la Fundació Puigvert. 

 

 

Xavier Fulladosa   Montserrat Díaz    Lluís Quintana 


