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Acta reunió GlomCAT 

Nº:  2022-01 

Data i lloc: 08 de juny de 2022, 17:00h; Sala de Conferències, Fundació Puigvert. 

 

Assistents:  

Presencials: Montserrat Díaz, Xavier Fulladosa, Helena Marco, Meritxell Ibernon, 
Melissa Pilco 

On line via zoom: Eva Rodríguez, Maru Navarro, Anna Balius, Juliana Bordignon, 
Xoana Barros, Joan Torras, Verónica Ruiz, Montse Picazo, Daniela García, M Pau 
Valenzuela 

Excusen assistència: Luís Quintana  

 

 

Ordre del Dia: 

1. Informació sobre els Reunions de Formació continuada de la GlomCAT de 2022 i 
propostes futures 

2. Propostes de projectes col·laboratius dins el GlomCAT 
3. Renovació parcial dels membres coordinadors del Grup: renovació de 2 membres, 

el 2n coordinador (Dra Montse Díaz) i el secretari (Dr Xavier Fulladosa) 
4. Actualització de la llista de membres GlomCAT i per Hospitals 

 

 

1. S’informa que durant el 2022 s’han previst 3 sessions, dins la 7ª Reunió GlomCAT 
de Formació Continuada: la primera realitzada el 23 de març tipus webinar sobre 
“Glomerulopaties i embaràs”; la segona prevista pel proper 22 de juny tipus 
webinar, sobre “Actualització en la Nefropatia IgA”; i la tercera prevista pel 26 
d’octubre sobre “El complement en les glomerulopaties”. Aquesta darrera està 
previst que es realitzi de forma presencial, a ser possible si hi ha disponibilitat, 
en el lloc habitual de l’Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (C/ Numància, 
9-13, 08029, Barcelona), pendent de confirmació. 
Es recorda i es demana que s’enviïn casos clínics per la taula de casos de les 
sessions. 
Alexion dona suport a les sessions d’aquest any. En principi hi ha voluntat de 
mantenir la col·laboració en el futur, tot i que està pendent de confirmar i 
negociar la col·laboració per la propera edició de 2023.  

2. Es recorda que una de les finalitats del GlomCAT com a Grup de Treball de la 
Societat Catalana de Nefrologia és ser punt de trobada per proposar i compartir 
estudis col·laboraries. 

- La Dra Helena Marco i la Dra Montserrat Díaz, de la Fundació Puigvert, 
comenten que tenen previst proposar un estudi controlat randomitzat en 
nefritis agudes immunoal·lèrgiques comparant el tractament convencional 
amb glucocorticoides amb tractament basat en micofenolat. Quan tinguin 
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el protocol desenvolupat i aprovat pel Comitè d’Ètica el tornaran a 
presentar al Grup. 

3. Tal com estava previst en la Normativa de Grups de Treball de la SCN els 
membres coordinadors dels Grups requereixen d’una renovació regular. En la 
Reunió del 2018, segons acta, es va acordar la renovació al cap de 2 anys de 
forma progressiva començant pel vocal-2n coordinador, vocal-secretari i 
posteriorment el Coordinador principal. La pandèmia del la SARS-CoV2 ha 
provocat que l’activitat del grup s’hagi vist suspesa durant 2020 i 2021, 
mantenint només les reunions de Formació Continuada en format webinar. Aquest 
any 2022 doncs s’ha decidit renovar de forma excepcional de cop els càrrecs de 
Vocal-2n coordinador (Dra Montse Díaz) i Vocal-secretari (Dr Xavier Fulladosa). 

Obert un període per la presentació de candidatures, es van postular pels càrrecs 
4 membres: Dra Meritxell Ibernon, Helena Marco, Juliana Bordignon i Eva 
Rodríguez. 

Es procedeix a la votació per part dels membres presents en la reunió dels dos 
càrrecs d’entre els membres presentats, votació en paper els presencials, via 
wapp dirigit al telèfon del Vocal-secretari (Dr Xavier Fulladosa) els membres 
presents via zoom. Fet el recompte de vots, queda de la següent manera:  

- Dra Meritxell Ibernon  - 8 vots 
- Dra Helena Marco   - 7 vots 
- Dra Juliana Bordignon  - 9 vots 
- Eva Rodríguez    - 4 vots 

Queden doncs elegides la Dra Juliana Bordignon com a Vocal-2n coordinador, i la 
Dra Meritxell Ibernon com a Vocal-secretari.  

La figura del Coordinador principal caldrà renovar-la el 2024. 

4. Es comenta la necessitat d’actualitzar la llista de membres del GlomCAT amb la 
seva filiació i mails de contacte. Es decideix que cada Hospital enviarà un mail 
amb els membres actuals i els que vulguin incorporar-se de nou. D’els Hospitals 
on no hi hagi membres es farà contacte amb el Cap de Servei per demanar si s’hi 
vol incorporar un membre del mateix al Grup. 
Es depuraran els membres jubilats que ja no estiguin en actiu. 

5. Precs i preguntes: 
a. Es proposa que els estudis col·laboratius de 2 o més centres del Grup 

GlomCAT puguin fer la publicació dels resultats signant  “en nom de GlomCAt 
(Grup de Treball de la Societat Catalana de Nefrologia)”. Els estudis així 
publicats es penjaran en la pàgina web del Grup de Treball en la web de la 
SoCaNe.  

b. La Dra Montserrat Díaz comenta que en principi les sales de la Fundació 
Puigvert es podran seguir utilitzant per fer les reunions del Grup GlomCAT, si 
no es troba o decideix lloc alternatiu. Aixímateix la Nuria Viñolas, secretaria 
de la Fundació Puigvert, podrà seguir donant suport administratiu 
centralitzant els mails dels membres. 

 

Sense més temes s’aixeca la reunió a les 18:45h. 

 

Xavier Fulladosa   Montserrat Díaz    Lluís Quintana 


