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1. MEMÒRIA DE SOL·LICITUD PER LA CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL 

ESPOcat (Grup d’Espondiloartritis de la Societat Catalana de 
Reumatologia) 

 

1.1.- Interès i objectius per la creació dels Grups de Treball 
 

INTERÈS: Les espondiloartritis (EsP) són un grup heterogeni de malalties 
que tenen en comú característiques clíniques diferenciades, signes 
radiogràfics, determinants genètics i resposta a determinades teràpies. Inclou 
l’espondilitis anquilosant, l’espondiloartritis axial no radiogràfica, l’artritis 
reactiva i l’espondiloartritis associada posriasi i a malaltia inflamatòria 
intestinal. La seva prevalença es, com a mínim similar a l’artritis reumatoide i 
provoca una important càrrega assistencial i repercussió socio-laboral. És un 
grup de malalties força desconegut, fet que provoca un temps de demora 
diagnòstica molt llarg. Malgrat els avenços que s’han produït en l’estudi de 
les EsP en els darrers anys hi ha encara moltes preguntes sense una clara 
resposta. El Grup ESPOcat preten ajudar a millorar els diversos aspectes 
d’aquestes malalties. 

OBJECTIUS: Potenciar el coneixement de les EsP mitjançant una millor 
formació de tots els especialistes implicats,  un recolzament a la investigació 
clínica, terapèutica, epidemiològica i bàsica i una adequada informació a 
pacients i associacions de malats afectes d’espondiloartritis. 

 
1.2.- Activitats del Grup de Treball 
 

Reunions periòdiques d’actualització i de presentació de casos que puguin 
contribuir a millorar el coneixement de les espondiloartritis i que fomentin 
idees per a la realització de projectes d’investigació comuns.  

Reunions específiques d’àrees d’interès: Imatge, fisiopatologia, genètica, 
eines per a publicacions... 

Comunicació amb Grups de malalts a través de la Lliga Catalana de 
Reumatologia 

 
1.3.- Membres, responsables i funcionament dels Grups de Treball 
 

COMPOSICIÓ DEL GRUP: Metges interessats en els objectius del Grup i 
que vulguin col·laborar en el seu desenvolupament. Per a la seva inclusió 
hauran de complir els requeriments de la Societat Catalana de Reumatologia. 
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ORGANIGRAMA:  

Coordinador: Dr Xavier Juanola 

Secretària i tresorera: Dra Delia Reina 

Vocal 1: Reunions de formació (Reumatologia i altres especialitats): Dra 
Mireia Moreno 

Vocal 2: Projectes Científics: Dr Julio Ramírez 

Vocal 3: Relació amb malalts:Dra Rosa Morlà 

 

1.4.- Recursos i finançament dels Grups de Treball 
 

És voluntat del Grup de treball trobar finançament extern a la SCR pel 
desenvolupament de les seves activitats 

• Novartis  

• Celgene 

• Abbvie 
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2. MEMBRES DEL GRUP 

1.Xavier Juanola Roura 

x.juanola@bellvitgehospital.cat 

 

2.Julio Ramirez 

julramga@gmail.com 

 

3.Lourdes Mateo 

mateolourdes@gmail.com 

 

4.Juan Jose de Agustin de oro 

28073jao@gmail.com 

 

5.Jesus Rodriguez Moreno 

jrodrimore@gmail.com 

 

6.Jordi del Blanco Barnusell 

jordidelblanco@gmail.com 

 

7.Jordi Gratacòs 

jgratacosmas@gmail.com 

 

8.ELENA LEONOR SIRVENT 

elena.sirvent@gmail.com 

 

9.Fanny Moreno 

esmoru@yahoo.es 

 

10.Ana Laiz 

alaiz@santpau.cat 

 

11.Juan Cañete 

jcanete@clinic.ub.es 

 

12.Quique Casado 

ecasado@tauli.cat 

 

13. Alba Erra  

aerra@hsrafael.com 

 

14.Agustí Sellas i Fernàndez 

agustisellas@gmail.com 

 

15.Manel Pujol 

manelpuj@gmail.com 
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16.Manel Riera 

manelriera123@gmail.com 

+34616420454 

 

17.Maria Aparicio 

maria_apa@hotmail.com 

 

18.Mireia Moreno 

mmorenoma@gmail.com 

 

19.Miriam Almirall 

miriamalmirall1974@gmail.com 

 

20.Sergi Ordoñez 

ordonezsergi@gmail.com 

 

21.Paula Valentina Estrada Alarcón 

paulavestradaa@gmail.com 

 

22.ROSA MORLA 

rmmorla@gmail.com 

 

23.Sergio Ros 

sros.hv@gencat.cat 

 

24.Teresa Clavaguera 

tclava@yahoo.es 

 

25.Vicente Torrente Segarra 

vicente.Torrente@sanitatintegral. 

 

26.Delia Reina Sanz 

deliareinasanz@gmail.com 
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3. REUNIONS REALITZADES 

Acta de Reunió ESPOcat Acta número:  1 

 
Data de la reunió: 25.07.2016 

Hora d’inici: 19:30 h 

Hora de fi:  21:00 h 

   
Assistents  
� Dr Xavier Juanola 
� Dra Mireia Moreno 
� Dr Julio Ramírez 
� Dra Delia Reina 

 

Ordre del dia  

El coordinador (Dr Juanola ) del grup va explicar els objectius del mateix i les funcions de la junta 

 

Temes Tractats 

• El coordinador presenta:  
� La principal idea del grup: integrar a tots els reumatòlegs de l’àmbit hospitalari català que 

estiguin interessats en les espondiloartritis (EspA) amb el fi de construir projectes comuns.    
� Les finalitats dels membres de la junta:  

� Dra Rosa Morlà: coordinar la relació amb els pacients. 
� Dr Julio Ramírez: coordinar els projectes científics. Serà important fer treballs 

multidisciplinars. El grup vol comprovar la agilitat de la BBDD de la SCR dels 
pacients que reben tractament biològic per tal d’ intentar arribar a un compromís 
amb la SCR d’introduir els pacients amb EspA. Així mateix el grup voldria formar 
part del comitè científic d’explotació de les dades d’aquesta BBDD quan el fi sigui 
desenvolupar treballs relacionats amb les EspA. El vocal hauria d’ aportar un llistat 
de possibles projectes per a que tots els membres del grup opinin i aportin idees.  

� Dra Delia Reina: tresorera/secretària. La vocal haurà d’informar-se del 
funcionament/posada en marxa de la tresoreria del grup. Ho haurà de preguntar a 
la Sra Elena Granell. 

� Dra Mireia Moreno: coordinar la formació. Es podran dur a terme projectes per tota 
la SCR, pels membres del grup, per a residents, per a altres disciplines (OFT, 
Dermatologia, Digestiu). 

� Els possibles noms del grup: ESPOcat, ESPAcat. Es presentaran en la propera reunió amb 
la resta dels membres del grup per a decidir un nom definitiu. 

• Es discuteix el format i la cadència de reunions. Es conclou que anirem veient durant l’any en funció 
de les necessitats.  

• La Dra Reina preguntarà a la SCR (al Dr Ponce) de com i qui farà la difusió oficial del grup. 
• Es confirma la reunió amb Novartis que tindrà lloc el proper 7-8/octubre d’enguany juntament amb la 

Societat Gallega d’EspA. 
 

Propera reunió 
07.10.2016 
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Acta de Reunió ESPOcat Acta número:  2 

 
Data de la reunió: 07.10.2016 

Hora d’inici: 16:30 h 

Hora de fi:  17:30 h 

Lloc de la reunió: 
Hotel Calípolis. 
Sitges.  

 
Assistents  
� Dr Xavier Juanola 
� Dra Mireia Moreno 
� Dr Julio Ramírez 
� Dra Rosa Morlà 
� Dra Delia Reina 

 

Ordre del dia  

Es reprenen els temes tractats en la reunió anterior i es proposen treballs per fer. 

 

Temes Tractats 

• De la reunió anterior:  
� els responsables ja tenen present actualitzar la pàgina de la SCR, posant la existència del 

nou grup.  
� per tirar endavant la tresoreria del grup, quan tinguem diners, obrirem un compte.  
 

• El coordinador: 
� Li explica a la Dra Morlà la finalitat del seu càrrec. 
� Resumeix novament la missió del grup. 
� Es discuteix com a possibles noms del grup: ESPOcat VS ESPAcat. Es creu convenient 

discutir el nom entre tots els membres en la primera reunió del grup.  
 

• La Dra Moreno exposa una proposta de treball: 
� Explicar als R3 i 4 de REUMATOLOGIA de Catalunya, aprofitant material de Only tools i 

Progresses, el maneig del pacient amb Espondiloartritis.Es discuteix la millor manera 
d’organitzar-ho.  

� Es proposa fer una enquesta prèvia sobre l’interés del potencials participants.  
 

• Es confirma la propera reunió: 3/11/2016 al Bar Velódromo (BCN). 
• Quedarà pendent decidir quan fem la primera reunió de grup. 
• La Dra Delia Reina encarregarà propostes de logos. Es poden presentar en la primera reunió de 

grup.   
 

Propera reunió 
02.12.2016 
Hora: a concretar 
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Acta de Reunió ESPOcat Acta número:  3 

 
Data de la reunió: 02.12.2016 

Hora d’inici: 08:15 h 

Hora de fi:  09:15 h 

Lloc de la reunió: 
Acadèmia Ciències 
mèdiques 

 
Assistents  
� Dr Xavier Juanola 
� Dra Mireia Moreno 
� Dr Julio Ramírez 
� Dra Rosa Morlà 
� Dra Delia Reina 
� Dra Ana Laíz 
� Dr Sergi Ordóñez 
� Dr Agustí Selles 
� Dra Lourdes Mateo 
� Dr Manel Riera 

 

Ordre del dia  

Resum missió del grup. 

Escollir Logo i nom del grup.  

Presentar projectes futurs. 

 

Temes Tractats 

.  

• El coordinador: 
� Fa un resum de la missió del grup.  
� Comenta la necessitat propera de penjar el logo a la pàg de la SCR. 
� S’escull el nom: ESPOcat i el logo amb votació entre els assistents. 
� Es planteja la possibilitat de demanar beca específica d’estudi d’Espa a la SCR. 

 

• La Dra Moreno exposa la proposta de treball de formació, així com explica als assistents el seu rol al 
grup: 

�  Explicar als R3 i 4 de REUMATOLOGIA de Catalunya el maneig del pacient amb 
Espondiloartritis (maneig, imatge i tractament, tres blocs). 

�  Es farà al Febrer 2017. 
�  Hi hauria possibilitat de financiació per Celgene.  
�  Es planteja la possibilitat de fer una ”trobada amb l´expert” parlant de budell i Espa. Es 

concretarà format, dates, etc perquè els assistents troben molt interessant el tema. 
 

• El Dr Ramirez resumeix el seu rol en el grup. 
� S’aprofitarà la recollida de dades en la BBDD dels BIOs de la SCR per tal de realitzar 

projectes en Espondiloartropaties. Quan comencin els pilots, concretarem el procediment. 
� Es té clar que cal primer definir estudis per tal d’orientar la recollida de dades.  

 

• La Dra Morlà explica el seu rol en el grup, demanarà penjar la informació del grup a la pàg de la 
Lliga.  

� Es comenta que tots els Labs tenen partides per projectes amb pacients. 
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• La Dra Laíz i el Dr Selles plantegen altres temes d´interès pel grup com són: Les infeccions, 
vacunacions en pacients que reben Teràpia biològica.  

 
 

Propera reunió 
07.04.2017 (coincidint amb reunió SCR) 
Lloc: Acadèmia  
Hora: 8:15 
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Acta de Reunió ESPOcat Acta número:  4 

 
Data de la reunió: 14.03.2017 

Hora d’inici: 19: 30 h 

Hora de fi:  21: 00 h 

  

   
Assistents  
� Dr Xavier Juanola 
� Dra Mireia Moreno 
� Dr Julio Ramírez 
� Dra Rosa Morlà 
� Dra Delia Reina 

 

 

Ordre del dia  

Repàs de com havia anat el curs de formació per residents 

Tresoreria. Pagaments als ponents 

Nou curs de formació amb Digestiu 

Propera reunió gallego-catalana d´Espondiloartritis 

 

Temes Tractats 

.  

• El coordinador: 
� Explica que les avaluacions dels assistents al  curs de formació per a R3 i R4 van ser molt 

bones.  
� Reconfirma que es pagaran als ponents 500 euros quan tinguem els diners.  
� Planteja la nova jornada de formació amb Digestiu, està parlat amb el Dep. Mèdic d´Abbvie i 

hauríem de dissenyar el programa en base a les nostres necessitats. Es comenten com a 
possibles ponents : Dr Aldeguer i Guardiola. 

� Planteja la possibilitat de una nova reunió Gallego-catalana de cara al Set 2017 amb un 
format novedós: 5-10 min de teoria+ grups de treball on es puguin discutir i presentar casos 
clínics. Està parlat amb Novartis i per ells hi ha la possibilitat d´organitzar-ho.  

� Comentem els contres de fer-ho al setembre. I es plantegen dates alternatives. 
Quedarà pendent de confirmació.  

� Temes proposats per la reunió: Diagnòstic, imatge, tractaments 
 

• Tresoreria: encara no hi ha diners, estem pendents de signatures  del contracte entre la SCR i 
Celgene.   

 
 

Propera reunió 
07.04.2017 (coincidint amb reunió SCR) 
Lloc: Acadèmia  
Hora: 8:30 
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Acta de Reunió ESPOcat Acta número:  5 

 
Data de la reunió: 7.04.2017 

Hora d’inici: 8: 30 h 

Hora de fi:  9: 30 h 

Lloc de la reunió: Acadèmia  

 
Assistents  
� Dr Selles 
� Dr Riera 
� Dr Juanola 
� Dra Moreno 
� Dr Ramírez 
� Dra Morlà 
� Dra Reina 
� Dra Sirvent 
� Dra Laíz 
� Dra Aparicio 
� Dra Mateo 

 

 

Ordre del dia  

Repàs de com va anar el curs de formació per residents 

Proposta de nou curs de formació amb Digestiu 

Reunió gallego-catalana d´Espondiloartritis/Proposta de reunió de Novartis   

 

Temes Tractats 

.  

� El curs per residents R3 i R4 va resultar un èxit. Les avaluacions dels assistents van ser molt 
bones. La idea és repetir el curs cada dos anys.   

� Hi ha una nova proposta en formació: jornada de formació amb Digestiu, està parlat amb el 
Dep. Mèdic d´Abbvie (no hi ha res tancat a dia d´avui). La idea és fer una jornada de 2,5 
hores, una tarda (dates proposades: 26 o 27 de Juny) a la Acadèmia, entre 17:30-20 h. Es 
farien tres mòduls:  

� -Relació REU/Digestiu, algoritmes de derivació entre amdues especialitats   
� -MMI i Espa 
� -Microbiota i Espa 

•  Es comenten com a possibles ponents : Dra Aparicio, Dr Aldeguer i Dr 
Guardiola. 

� Hi havia la possibilitat d´una reunió Gallego-catalana al Set 2017, però no podrà ser perquè 
el Grup d´Espa Gallec no pot.  

� Novartis proposa una jornada al setembre 2017, que el grup ESPOcat podria avalar. Seria 
amb un format novedós en forma de tallers pràctics: 5-10 min de teoria+ grups de treball on 
es puguin discutir i presentar casos clínics.  

� Mòduls proposats per la reunió: Diagnòstic, imatge, tractaments 
� Es planteja comentar amb la resta de grups de la SCR, l´organització de les properes 

reunions amb l´objectiu d´intentar no coincidir. Es parlarà amb la junta de la SCR.  
� Es recorda que aviat començarà als Hospitals pilot el maneig de la BBDD de la SCR, i 

s´encoratja als assistents a pensar en futurs projectes. 
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� S´està formulant “el llibre blanc” de les espondiloartritis, i es troba interessant que des del 
grup hi estem al cas per tal de fer-ne, quan es consideri, difusió i/o ús del mateix.   

 

• Tresoreria: encara no hi ha diners, estem pendents de signatures del contracte entre la SCR i 
Celgene (que va patrocinar el curs de residents).   

 
 

Propera reunió 
Queda pendent de decidir 
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4. PROJECTES REALITZATS (adjuntem programes) 
 
4.1. Reunió catalano-gallega d’espondiloartritis 
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4.2. I CURS DE ESPONDILOARTRITIS PER A RESIDENTS  DE LA 
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA 

 
 

7 DE FEBRER DEL 2017 
 
1º PART: Diagnòstic /classificació de les Espondiloartritis i maneig pràctic 
per valorar activitat. Hospital Moisès Broggi 

 
Ponents: Dèlia Reina, Rosa Morlà 

 
14 de FEBRER DEL 2017 

2ª PART: Imatge en el món de les Spa axials i perifèriques. Hospital 
Uiversitari de Bellvitge 
 
Ponents: Mireia Moreno,  Agustí Sellas   
 
 
21 de FEBRER DEL 2017 

3ªPART: Tractament en Espondiloartritis i  Artritis Psoriàsica. Hospital 
Clínic 

Ponents: Julio Ramírez,  Ana Laiz 

 
 

Curs organitzat pel grup ESPOcat en el sinus de la Societat Catalana de 
Reumatologia i amb la col.laboració de Celgene 
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5. PROJECTES EN MARXA 

5.1.Jornada sobre MII i Espondiloartritis  

                                                                                               

JORNADA SOBRE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN EL CONTEXTO DE 

LAS ESPONDILOARTRITIS 

Día y hora:  Lunes, 26 de Junio 2017 (17:30-20:00) 

Lugar: Sede de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears (Barcelona) 

Asistentes: Miembros de la Societat Catalana de Reumatologia 

Agenda: 

17:30 h - Introducción de la Jornada 

Dr. Xavier Juanola (Hospital de Bellvitge) 

17:45 h - Abordaje conjunto entre los departamentos de Reumatología y Digestivo. 

Algoritmos de derivación entre ambas especialidades  

Ponente: Dra. Maria Aparicio (Hospital Germans Trias i Pujol) 

18:15 h - Bases patogénicas para los nuevos tratamientos de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal y su implicación en las espondiloartritis 

Ponente: Dra. Elena Ricart (Hospital Clínic de Barcelona) 

18:45 h - Coffee-break 

19:00 h - La microbiota en las espondiloartritis 

Ponente: Dr. Xavier Aldeguer (Hospital Dr Trueta) 

19:45 h – Conclusión y cierre 

Dr. Xavier Juanola (Hospital de Bellvitge) 
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5.2.REUNIÓN CATALANA ESPONDILOARTRITIS, 15-16 DE SEPTIEMBRE 

15 de septiembre 

16:00 Bienvenida 

16:15 Bloque Diagnóstico/Clasificación 

17:15Trabajo en grupos 

18:00 Presentación/Puesta en común de  casos trabajados 

19:15 Cuéntanos tu caso 

20:30 Conclusiones 

 

16 de septiembre 

9:00 Bloque tratamiento 

10:00 Trabajo en grupos 

10:45 Presentación/Puesta en común de  casos trabajados 

12:00 Bloque Imagen 

13:00 Trabajo en grupos 

13:45 Presentación/Puesta en común de  casos trabajados 

15:00  Cierre reunión 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


