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Acta reunió GlomCAT 
 

Data i lloc: 18 de setembre de 2019, 17:15h; Biblioteca, Fundació Puigvert. 

 

Assistents: I. Agraz (Vd’Hebron), C. García Carro (Vd’Hebron), J. Torras (Bellvitge), 
C.Puig (Igualada), X. Fulladosa (Bellvitge), E. Màrquez (Taulí), M. Pau Valenzuela 
(Taulí), A. Saurina (Terrassa), L. Pérez (Vic), J. Bordignon (Bellvitge), H. Marco (Can 
Ruti), L. Quintana (Clinic), M. Díaz (Puigvert), I. Da Silva (Puigvert), J.Ballarin 
(Puigvert), A. Segarra (Lleida), Maria Molina (Lleida), A. Balius (Manresa), I Navarro 
(Vilanova). 

Excusen assistència: M. Navarro (Can Ruti); R. Garcia Osuna (Palamós); M. Ibernon 
(Broggi), MªJ Soler (Vd’Hebron). 

 

1. Es fa recordatori de la propera (2ª) sessió de Reunió GlomCAT de formació 
continuada del proper 23 d’octubre 2019, sobre “Actualització en la nefritis 
lúpica i la síndrome antifosfolipídica”. Es recorda que es poden enviar casos 
clínics per la taula de casos, fins el 23 de setembre de 2019. De moment s’ha 
rebut només 1 cas. S’amplia data (improrrogable) fins el 30 de setembre de 2019, 
donant marge d’1 setmana per la tria dels 4 casos pel grup coordinador i la 
moderadora de la taula i la seva notificació als ponents. 

 

2. S’informa de que la 5ª edició de la Reunió GlomCAT de 2020 constarà també de 2 
sessions, al febrer i setembre, novament amb el suport d’Alexion, amb la següent 
proposta de temes: 

 
a. Febrer de 2020: “Les malalties glomerulars en les infeccions. On som?” 
b. Setembre de 2020: “Actualització en el tractament de les vasculitis de 

petit vas (ANCA i ANtiGBM)” 

S’informarà properament un cop confirmats temes i enllestits els ponents i les 
dates definitives. 

 

3. Síndrome Nefròtica Idiopàtica de l’Adult. 

S’informa de la situació actual de la Guia, pendent de revisió global i definitiva. 
Es revisen conjuntament aspectes puntuals del redactat que quedaven confusos. 
Es revisa a fons l’algoritme de tractament confeccionat per la Dra MªJ Soler, no 
present en la reunió. La Dra I Agraz pren nota dels canvis proposats per poder-
los-hi transmetre.   

 

4. Propostes de projectes de recerca col·laboratius en el marc del GlomCAT. Es 
revisen breument els projectes, presentats per l’investigador principal: 

a. “Epidemiologia i fenotip clínic de la gammapatia monoclonal de significat 
renal a Catalunya”. 
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Coordinador/a: Luís Quintana. Hospital Clínic, Barcelona. 
LFQUINTA@clinic.cat 

b. “Enfermedad por depositos de anti-MBG”. 
Coordinador/a: Montserrat Díaz. Fundació Puigvert, Barcelona. 
mmdiaz@fundacio-puigvert.es 

c. “The clinical course and treatment response of patients with IgG4-related 
kidney disease”. 
Coordinador/a: Juliana Bordignon. Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Ll. jbordignon@bellvitgehospital.cat 

d. “Estudi de glicoformes IgA, fenotip clínic i histopatològic i pronòstic, i 
anàlisi proteòmica de glomèrul aïllat en N IgA”   
Coordinador/a: Alfons Segarra. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. 
alsegarr@gmail.com 

e. “Análisis de la incidencia de enfermedades glomerulares primarias y 
secundarias diagnosticadas en las diferentes regiones sanitarias de  
Cataluña”   
Coordinador/a: Alfons Segarra. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. 
alsegarr@gmail.com 

f. “Afectación renal secundaria a cáncer y tratamiento antineoplásico: nueva 
era en el manejo del paciente oncológico”. 
Coordinador/a: Clara García Carro; MªJosé Soler. Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Barcelona. clara.garcia@vhebron.net 

 

Es recorda la necessitat de que tots els projectes presentats hagin passat pel CEIC 
de l’Hospital de referència corresponent abans de poder ser remesos a la resta de 
persones interessades en col·laborar-hi. 

	

	

 

Xavier Fulladosa   Montserrat Díaz    Lluís Quintana 


