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Acta reunió GlomCAT 

Nº:  2022-02 

Data i lloc: 28 de setembre, 17:00h; Sala de Reunions, Hospital Clínic. 

 

Assistents:  

Presencials: Montserrat Díaz, Xavier Fulladosa, Meritxell Ibernon, Eva Rodríguez, Eva 
Márquez,  Maru Navarro, Juliana Bordignon, Xoana Barros, Joan Torras, Luis Quintana, 
Maria José Soler, Irene Agraz, Iara Santos, Carola Arcal, Helena Marco, Patricia 
Lescano, Maria Victoria Cabrera, Anna Saurina. 

On line via zoom: Ana Merino, Yanel Acosta, Nadia Martin. 

  

Excussen assistència :  

 

 

     Ordre de la reunió: 
 

1. Informació  del Curs de Nefritis Lúpica ( febrer 2023 ): NUEVOS HORIZONTES EN 
LA NEFRITIS LÚPICA 

2. Proposta de creació  de Protocols de Tractament de les Malalties Glomerular: 
Ex: Vasculitis 

3. Visualització de la GlomCAT utilitzant el nom del Grup en les publicacions 
4. Propostes i comentaris dels assistents 

 

 

1. Informació  del Curs de Nefritis Lúpica ( febrer 2023 ): NUEVOS HORIZONTES EN LA 
NEFRITIS LÚPICA:  

 

S’informa de la proposta de fer un curs sobre Nefritis Lúpica amb la col·laboració 
d’Otsuka en febrer de l’any 2023. La idea és fer un curs a nivell local per a nefròlegs 
i residents de nefrologia interessats en la Nefritis Lúpica. Es mostra el  programa 
preliminar.  

 
S’informa que es mantindrà una reunió amb Alexion per confirmar la seva voluntat 
de mantenir la col·laboració amb les Reunions de la GlomCAT. S’aprova mantenir 
3 Reunions a l’any de la GlomCAT  si no hi ha UPDATE de patologia glomerular per 
part de la SCN o 2 edicions si hi ha UPDATE de Glomerular en la SCN.  
Es proposen canvis en el format de les Reunions de la GlomCAT ex: Introduir temes 
que es puguin fer controvèrsies, convidar a participants internacionals.   
 
S’aprova que a banda de les Reunions de la GlomCAT, es faran sessions satèl·lits 
amb altres col·laboradors que estiguin interessats en participar en la GlomCAT, ex 
( VIFOR, ASTRAZENECA.....) 
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Es proposa que el proper UPDATE que organitza la SCN sigui de Patologia 
Glomerular, el Dr Luís Quintana ho proposarà a la propera junta de la SCN.  
 

 
2. Proposta de creació  de Protocols de Tractament de les Malalties Glomerular: Ex: 

Vasculitis 
 

Es proposa reactivar la realització de protocols de tractament de les malalties 
glomerulars.  
Abans d’iniciar amb nous protocols, queda pendent aprovar el protocol de la 
síndrome nefròtica idiopàtica que està pendent de revisió. La Dra Montserrat Diaz 
farà circular l’última versió del protocol  a través de la SOCANE 
nefrologia@actoserveis.com perqè tots els membres del grup facin els seus 
comentaris i poder aprovar el protocol per consens. 
La Dra Eva Màrquez proposa actualitzar l’apartat de tractament de la 
glomerulonefritis membranosa amb les noves evidències, ella mateixa farà una 
proposta dels canvis en l’apartat de tractament del protocol de GNM. 
 
La Dra Juliana Bordignon i la Dra Helena Marco proposen fer un índex dels temes a 
treballar en un protocol de diagnòstic i tractament de la Vasculitis Renal.  
 
Es proposa canviar de nom de “Protocols” a “Consens” i un cop aprovats, penjar-
los en el Grup de Treball GlomCAT que està en la WEB SOCANE.  
Es valora utilitzar la col·laboració de laboratoris farmacèutics per fer l’edició  i 
difusió dels consens que s’aprovin.   
 

 
3. Visualització del nom de la GlomCAT en les publicacions 

 
S’aprova que el nom de la GlomCAT aparegui en les publicacions que se’n derivin 
del grup de treball on apareguin 2  o més centres.  
 

 
4. Propostes i comentaris dels assistents:  

 
La Dra Iara Santos proposa portar a les reunió del Grup de Treball propostes de 
projectes.  Es recomana enviar les propostes dels projectes a la Secretària Tècnica 
de la SOCANE abans de la reunió perquè tots els membres els puguin haver llegit 
prèviament abans de la reunió.   
nefrologia@actoserveis.com 
 
 
La Dra Nadia Martin s’ofereix  com a mediadora per connectar a tots els nefròlegs 
del grup que estiguin interessats en participar en l’assaig clínic fase III en IgAN amb 
Cemdisiran amb el laboratori que desenvolupa l’assaig clínic. Cal enviar un correu 
a la Nadia per informar de l’interès en participar en l’assaig.   
nadiamartin.girona.ics@gencat.cat 
 
 
Dra Maria José Soler i el Dr Luís Quintana informen de l’assaig clínic fase II en la 
Malaltia de Goodpasture que s’està desenvolupant a la Vall d’Hebron i Hospital 
Clínic. Proposen que aquells que estiguin interessats en derivar pacients cal posar-
se en contacte amb els 2 centres .  
 

mailto:nefrologia@actoserveis.com
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S’aprova la data de la propera reunió pel dia 14/12/2022 a les 17:30h en el mateix 
lloc. 

 
Sense més temes s’aixeca la reunió a les 18:00h. 

 

Juliana Bordignon   Meritxell Ibernon   Lluís Quintana 


