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Acta reunió GlomCAT 
 

Data i lloc: 14 de març de 2018, 16:30h; AC Hotel Sants. 

 

Assistents: C.Puig (Igualada), I Giménez (Broggi), M. Ibernon (Broggi), X. Barros 
(Trueta), A. Roda (MolIet), A. Saurina (Terrassa), V. Ruiz (Reus), X. Fulladosa 
(Bellvitge), H. Marco (Can Ruti), L. Quintana (Clinic), MJ. Soler (H. Mar), A. Balius 
(Manresa), E. Màrquez (Taulí), M. Pau (Taulí), M. Molina (Lleida); A. Segarra 
(Lleida), L. Pérez (Vic), I. Agraz (Vd’Hebron). 

 

1. Revisió de votacions i constitució de nou grup coordinador. 

Recollides via mail les propostes del nou grup coordinador, els resultats han 
estat els següents:  

− L. Quintana  -  14 vots 
− M. Díaz   - 12 vots 
− X. Fulladosa  - 10 vots 
− X. Barros  -  7 vots 
− E. Rodríguez  -  7 vots 
− I. Giménez  -  6 vots 
− J. Bordignon  -  4 vots 
− A. Saurina  -  4 vots 
− M. Ibernon  -  3 vots 
− E. Màrquez  -  3 vots 
− A. Balius  -  1 vot 
− M. Blasco  -  1 vot 
− H. Marco  -  1 vot 
− M. Navarro  -  1 vot 
− A. Segarra  -  1 vot 

 

Queda conformat doncs el nou grup coordinador de la següent manera: 

- Coordinadors: Luís Quintana; Montse Díaz. 
- Secretari: Xavier Fulladosa 

 

Els càrrecs es mantindran 2 anys, i a partir de llavors s’aniran renovant, d’un en 
un, de forma anual.  

 

2. Proposta de logo del GlomCAT 

Es considera oportú buscar un logo identificatiu del GlomCAT.  

Es recolliran fins la propera reunió, via mail, les idees i propostes aportades pels 
propis membres del GlomCAT. 

Se sondejaran pressupostos aproximats per si es decidís buscar una via de disseny 
gràfic professional per realitzar-lo.  

- MªJosé Soler ho ha demanat a coneguts que treballen en aquest camp i, de forma 
aproximada creu que pot costar entre 100 i 200 €... 
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3. Proposta de Guia/Recomanacions de Síndrome Nefròtica Idiopàtica de l’adult 

 

Es proposa treballar-ho sobre la base de la recent revisió ja feta per José Ballarin 
i Montse Díaz sobre Nefropatia per canvis mínims, i per Alfons Segarra sobre 
Hialinosi segmentària i focal (publicada on line en Nefrologia al Dia de la S.E.N.) 
Els diferents implicats donen permís per treballar sobre aquesta proposta. Els 
textos es distribuiran per mailing com a base de la guia futura. 

José Ballarin i Montse Díaz es postulen com a coordinadors de la guia, sense 
objeccions. 

Es concreta l’estructura-guió de la guia i els grups de treball: 

− INTRODUCCIÓ: 
o Epidemiologia 
o Definicions de les diferents entitats englobades en el SNIA 
o Definicions i criteris de resposta, recidiva... 
o ... 

− E. Màrquez (Taulí) 
− M.P. Valenzuela (Taulí) 
− A. Bàlius (Manresa) 
− V. Ruiz (Reus) 

− DIAGNÒSTIC:  
o BIÒPSIA RENAL  
o ... 

− M. Molina (Lleida) 
− C. Puig (Igualada) 
− A. Saurina (Terrassa) 
− X. Fulladosa (Bellvitge) 
− N. Martín (Trueta) 
− X. Barros (Trueta) – [Coordinadora de grup] 
− A. Roda (Mollet) 
− L. Pérez (Vic) 
−  

− TRACTAMENT:  
o Inicial 
o ...de les recidives 
o ...dels casos resistents 
o ...  

− J. Ballarín (Puigvert) 
− M. Díaz (Puigvert) 
− L. Quintana (Clínic) 
− I. Giménez (Broggi) 
− I. Agraz (Vd’Hebron) 
− MJ. Soler (Mar) 
− A. Segarra (Lleida) 

− SEGUIMENT:  
o Control clínic  
o Criteris de rebiòpsia 
o ... 

− E. Rodríguez (Mar) 
− H. Marcos (Can Ruti) 
− M. Navarro (Can Ruti) 
− J. Torras (Bellvitge) 
− J. Bordignon (Bellvitge) 
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− R. Garcia Osuna (Palamós) 

 

L’apartat sobre TRACTAMENTS PROFILÀCTICS, s’adaptarà el mateix confeccionat 
per la Guia de Nefropatia Membranosa. 

Queda oberta la incorporació de la gent que falta a qualsevol dels grups de 
treball, prèvia comunicació per mail. 

Queda pendent el nomenament de la resta de coordinadors de grup. 

Es recomana treballar cada tema dins cada grup, per tenir un esborrany madur 
per la seva presentació en la propera reunió en 2 mesos. 

En la propera reunió cada grup presentarà un esborrany en power point per 
posar-lo en comú i discutir-lo entre tots.  

Es proposa la propera reunió per treballar les guies el dimecres dia 6 de juny de 
2018 a les 17 h en el mateix lloc (AC Hotel Sants, Passeig de Sant Antoni, 36-40, 
Barcelona 08014 Barcelona). SANDOZ pren el compromís de gestionar la logística 
per la reunió.  

 

4. Guia Nefropatia Membranosa 

Una vegada aprovada la versió final de la guia es decideix fer la revisió d’estil i 
posteriorment la seva publicació a la web de SOCANE. 

 

 

Xavier Fulladosa        Lluís Quintana 


