
 

Acta de l’Assemblea General Ordinària del 5 de juny de 2015. 

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (2014) 

2.Informe de Tresoreria  

3.Informe de Secretaria 

4.Informe de Presidència 

5.Renovació càrregs de la junta 

6.Precs i Preguntes 

Comença l'assemblea a les 12.20 h. Hi són presents les persones de l’Annexa 1 (x). 

INFORME DE LA TRESORERIA DE LA SCR 2014-2015 

 

ESTAT DE COMPTES 

  Juny 2014 Juny 2015 

Reumatologia 37.626,33 48.712,70 

Inversions a 
Termini 

12.000,00 12.000,00 

Caixa 
Reumatologia 

1.131,70 1.137,36 

Capicat 8.006,56 7.371,12 

Reminar 115.200,90 100.000,90 

Projecte Solidari 454,45   

Ecocat 20.252,00 13.188,52 

LabOscat   5.122,75 

Curso  Ecografia  
Mano-Muñeca 

  *-1.155,00 

 Total 194.217,49 186.378,35 



 La presentació il·lustra l’estat de comptes comparatiu Juny 2014-juny 2015  

 Els comptes es mantenen estables tant les generals com les dels grups  

 Els ingressos provenen de les quotes de socis (minoritari) i de les donacions o aportacions 

dels laboratoris que serveixen per cobrir les beques i si hi ha romanent queda en el compte 

general de Reumatologia 

 La junta directiva va decidir traspassar el compte “Reminar” 115.200€ al compte 

Reumatologia però  això no es pot fer efectiu fins al tancament de l’any perquè hi han agut 

moviments previs i seria més complicat de comptabilitzar  

 Així es van traspassar 15.200€ del compte Reminar al compte general Reumatologia el 27 de 

maig de 2015 per cobrir despeses generals.  

INFORME DE LA SECRETARIA DE LA SCR 2014-2015 

ACTIVITATS DE LA JUNTA SCR:  

1.- Reunions de la junta : 4 

2.- Sessions científiques: 5 

 Sessió inaugural  al Hospital de Mollet 

 4 sessions a l’ACMCB a Can Caralleu. 

3.- Activitats  

          3.1.- Activitats Docents: 

 II Curs de malalties autoinmunes de la SCR. 26-27 Setembre 2014. ACMB 

3.2.- Activitats  Avalades: 

 Primer curs d’exploració bàsica de patologia de l’aparell locomotor per primaria. Servei 

de RHB, COT i RM . Hopsital Sant Rafael. 28 Maig 2015 

4.- Beques:  

4.1.- Primers Pagament beques:  

1. Abbvie: Melania Martinez: Primer pagament beca 2013-2014 

2. Pfizer: Pilar Perix I X filella: primer pagamanet beca Pfizer 2013-2014  

3. AMGEN: Lilian maría Lóper. Primer pagament beca 2013-2014 

4. MSD: Jose Inciarte: primer pagament beca 2013-2014 

5. Bioibérica: Joan Calvet. Primer pagament beca 2013-2014 

6. Beca Bristol per a projectes de recerca en reumatologia pediatrica: Dra. Estibaliz 

Iglesias. Primer pagament beca 2013-2014 

 

 

 



4.2.- Pagaments finals beques: 

 1. Estefania Quesada: segona part beca. Beca per a projectes RM pediàtrica 

 2 Gabriela Avila: Segona part beca MSD 

 3. Mireia del Castilla. Segona part beca per a projectes recerce en RM pediàtrica 

4.3. Candidats: 

4.3.1 Beca Hospira per a projectes de recerca en reumatologia Pediàtrica (6) 

 Estíbaliz Iglesias Jiménez: “Valoració del mosaïcisme somàtic en el gen NOD2 en 

l’artritis idiopática juvenil seronegativa” 

 Berta Paula Magallares López: “Descripció del patró capil·laroscòpic en pacients 

pediàtrics amb malalties reumatològiques” 

 Joan Calzada Hernández  “Diagnòstic de l’infecció tuberculosa en pacients pediàtrics 

en tractametn amb inhibidors del factor de necrossi tumoral alfa: estudi comparatiu 

entre la prova de la tuberculina i els test igra”. 

 Judith Sanchez-Manubens “ Utilitat de la Tomografia Computeritzada Multitall de 

256 canals per a l’avaluació de l’afectació coronària en pacients amb malaltia de 

Kawasaki” 

 Clara Giménez Roca “ Estudi IPSOMAREIN (Estudi sobre l’Impacte Psicològic i SOcial 

de les MAlalties REumàtiques a la Infància” 

 Rosa Bou “Desenvolupament de noves tècniques de diagnòsticgenètic mitjançant 

seqüenciadors d’alt rendiment i la seva aplicabilitat al diagnòstic de l’osteogènesi 

imperfecta” 

4.3.2 Beca per a projectes de recerca en metabolisme ossi (5): 

 Basilio Rodriguez: “ Estudi de la prevalença d’osteoporisis i els seus factors de risc en 

els pacients trasplantats pulmonars a l’Hospital Vall d’Hebron “ 

 Dolors grados Cànovas: “Estudi de qualitat òssia en pacients amb poliomielitis” 

 Enrique casado: “Prevalença de la fragilitat òssia en pacients amb cirrosi hepàtica: un 

problema de densitat o de qualitat òssia?” 

 Tarek Carlos Salman Monte: “Estudi de la densitat minerla òssia en pacients amb 

lupus eritematós sistèmic després d’un període de seguiment de 5 anys” 

 Pilar Peris: “ Estudi de la prevalença de hipofosfatasia mitjançant l’anàlisi de 

mutacions del gen TNSALP en pacients amb fractura atípica de fèmur” 

 



4.3.3 Beca Bioiberica per a projectes de recerca en artrosis (2): 

 Joan Calvet Fontova: “Influència de les adipocitoquines quemerina i omentina sobre 

l’activitat inflamatòria clínica i ecogràfica en pacients amb artrosi simptomàtica de 

genoll” 

 Cèsar Díaz Torné “ Efecte antiinflamatori de la unió de plaquetes a limfòcits en líquis 

sinovial de malalts amb artorsis de genoll” 

4.3.4  Beca MSD per  a projectes de recerca de la SCR (3): 

 Andrea Cuervo Aguilera: “Biomarcadors sinovials per a la classificació 

diagnòstica de les artritis indiferenciades. Estudi prospectiu basat en patrons 

vasculars, immunohistoquímica i expressió gènica”. 

 Juan Jose de Agustín: “Avaluació de risc cardiovascular en pacients amb 

artritis psoriàsica (estudi frescv)”. 

 Patricia Moya alvarado: “Impacte de l’ecografia en les decisions 

terapèutiques en pacients amb artritis psoriàsica”. 

 

4.3.5 Beca Pfizer per a projectes de recerca col·laborativa de la SCR (1): 

 Delia Reina. “Utilitat dels qüestionaris de cribatge PASE i EARP per al 

diagnòstic d’ entesitis, sinovitis i tenosinovitis en pacients amb psoriasis sense 

diagnòstic d’espondiloartropatia” 

4.3.6 Beca UCB per a projectes interns de la societat catalana de Reumatologia (1) 

 Cayetano Alegre de Miguel “ Estat de la Reumatologia privada a Catalunya” 

4.3.7 Beca Abbott per estades a l’estranger (4):  

 Elide Toniolo. Estada Estranger Prof. Yannik Allanore, Hopsital Cochin Paris 

 Emma García Melchor: Estada Iain Mcinnes. Centre of Rheumatic Diseases. 

Institute of infection , inmmunity and inflammation. Gasglow university 

 Sergi Heredia Martin. Dr. John Varga, Northwestern University (Chicago, USA) 

 Estefania Quesada Masachs: Prof Alberto Martini. Pediatria II, reumatologia. 

Departament de Pedriatria. Universistat de gènova 

4.3.8 Beca Glaxo per a projectes de recerca en malalties autoinmunes (0) 

4.3.9  Beca Oberta Roche pel Projecte solidari 2013-2014 (0):  



Objectiu: facilitar l’anada i l’estada de personal sanitari relacionat en l’àmbit de la 

Reumatologia a l’Hospital de St. Francis Xavier d’Assin Fosu (Ghana) per a col·laborar  en el 

dispensari de l´Aparell Locomotor de la  Unitat de Fisioteràpia.   

 Dotació del programa solidari és de 6.000 Euros que permet la concessió de dos 

beques anuals.  

 Podrà ser sol·licitada de forma individual o col·lectiva. En aquest últim cas es 

mantindrà la mateixa dotació econòmica (3.000 Euros) que serà compartida entre els 

guardonats.  

 Règim de convocatòria obert, de tal manera que cada dos meses s’avaluaran les 

sol·licituds rebudes.  

 

Els projectes han estat valorats per el president , 2 membres de la junta i 2 socis: Dra N. Guañabens,  

Dra M P. Lisbona , Dra D Cerdà, Dra. S Martinez i  Dr. A. Ponce. Les valoracions es fan de l’ 1 a 10 els 

següents punts: metodologia, interès, possibilitats de realització i valoració global. La puntuació final 

es la mitjana d'aquests valors.  

Les puntuacions finals del 21 projectes han estat: 

BECA INVESTIGADOR PROJECTE Punt. 

Hospira 
Pediatria 

Estibaliz Iglesias 
Valoració del mosaïcisme somàtic en el gen NOD2 en 
l’artritis idiopática juvenil seronegativa 

8 

Hospira 
Pediatria 

Judith Sánchez 
Manubens 

Utilitat de la Tomografia Computeritzada Multitall de 256 
canals per a l’avaluació de l’afectació coronària en pacients 
amb malaltia de Kawasaki 

7 

Hospira 
Pediatria 

Berta Paula 
Magallares López 

 “Descripció del patró capil·laroscòpic en pacients pediàtrics 
amb malalties reumatològiques” 

7.6 

Hospira 
Pediatria 

Joan Calzada 
Hernández   

 “Diagnòstic de l’infecció tuberculosa en pacients pediàtrics 

en tractametn amb inhibidors del factor de necrossi tumoral 

alfa: estudi comparatiu entre la prova de la tuberculina i els 

test igra”. 

 

7.4 

Hospira 
Pediatria 

Rosa Bou 

“Desenvolupament de noves tècniques de diagnòsticgenètic 

mitjançant seqüenciadors d’alt rendiment i la seva 

aplicabilitat al diagnòstic de l’osteogènesi imperfecta” 

7.9 



Hospira 
Pediatria 

Clara Giménez Roca 

“ Estudi IPSOMAREIN (Estudi sobre l’Impacte Psicològic i 

SOcial de les MAlalties REumàtiques a la Infància” 

 

7.5 

Metabolisme 
Ossi 

Basilio Rodriguez 

 “ Estudi de la prevalença d’osteoporisis i els seus factors de 

risc en els pacients trasplantats pulmonars a l’Hospital Vall 

d’Hebron “ 

 

6.8 

Metabolisme 
Ossi 

Dolors grados 
Cànovas: 

 “Estudi de qualitat òssia en pacients amb poliomielitis” 

 
7.2 

Metabolisme 
Ossi 

Enrique casado 

 “Prevalença de la fragilitat òssia en pacients amb cirrosi 

hepàtica: un problema de densitat o de qualitat òssia?” 

 

7.5 

Metabolisme 
Ossi 

Tarek Carlos Salman 
Monte 

 “Estudi de la densitat minerla òssia en pacients amb lupus 

eritematós sistèmic després d’un període de seguiment de 5 

anys” 

 

7.3 

Metabolisme 
Ossi 

Pilar Peris 

“ Estudi de la prevalença de hipofosfatasia mitjançant 

l’anàlisi de mutacions del gen TNSALP en pacients amb 

fractura atípica de fèmur” 

 

9.3 

BIOIBERICA Joan Calvet i Fontova 

Influència de les adipocitoquines quemerina i omentina 

sobre l’activitat inflamatòria clínica i ecogràfica en pacients 

amb artrosi simptomàtica de genoll 

 

8.4 

BIOIBERICA Cèsar Díaz Torné 

Efecte antiinflamatori de la unió de plaquetes a limfòcits en 

líquis sinovial de malalts amb artorsis de genoll 

 

7.9 

MSD 
Andrea Cuervo 

Aguilera: 

Biomarcadors sinovials per a la classificació diagnòstica 

de les artritis indiferenciades. Estudi prospectiu basat 

en patrons vasculars, immunohistoquímica i expressió 

gènica 

 

8.4 

MSD 
Juan Jose de 

Agustín 

 Avaluació de risc cardiovascular en pacients amb 

artritis psoriàsica (estudi frescv) 

 

8.4 



MSD 
Patricia Moya 

alvarado 

:Impacte de l’ecografia en les decisions terapèutiques 
en pacients amb artritis psoriàsica 

7.8 

PFIZER Delia Reina 

 “Utilitat dels qüestionaris de cribatge PASE i EARP per 

al diagnòstic d’ entesitis, sinovitis i tenosinovitis en 

pacients amb psoriasis sense diagnòstic 

d’espondiloartropatia” 

 

7.7 

ABBVIE Elide Toniolo 
Estada Estranger Prof. Yannik Allanore, Hopsital Cochin Paris 

 
7 

ABBVIE 
Emma García 

Melchor 

Estada Iain Mcinnes. Centre of Rheumatic Diseases. Institute 

of infection , inmmunity and inflammation. Gasglow 

university 

 

8.7 

ABBVIE 
Sergi Heredia 

Martin 

 Dr. John Varga, Northwestern University (Chicago, USA) 

 7.3 

ABBVIE 
Estefania Quesada 

Masachs 

Prof Alberto Martini. Pediatria II, reumatologia. 

Departament de Pedriatria. Universistat de gènova 

 

8.4 

UCB 
 Cayetano Alegre de 

Miguel 

 “ Estat de la Reumatologia privada a Catalunya” 

 
 

 

5.- Acreditacions: 

-  S’ha sol·licitat l’acreditació de les sessions de la SCR per part de l’ACMCB. 

- El Consell Català de Formació  Mèdica  Continuada per via de l'ACMCB continua exigint una 

assistència del 80% de les hores del curs, es a dir, 4 de les 5 sessions anuals. L'any passat van obtenir 

l'acreditació 16 persones .  

- S'han recollit les signatures de les diferents sessions per demanar els certificats d'acreditació dels 

assistents, que s'enviaran en els propers dies a la secretaria de l'ACMCB. 

 

 



6.- En el curs s'han presentat en total 5 vinyetes,9 comunicacions, 4 conferències i 3 casos tancats.  

 

7.- Finalment, el nombre de socis de la Societat Catalana de Reumatologia, a  31 de maig de 2015 és 

de 270. S’han fet 10 altes i 4 baixes. 

INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DE LA SCR 2014-2015 

  
Membres de la Junta de la SCR 

 

 Miquel Sala: Vicepresident  

 Alba Erra : Secretaria 

 Eduard Kanterevicz: Tresorer 

 Mª Pilar Lisbona : Vocal  

 Dacia Cerdá: Vocal  
 
Secretària Tècnica: Elena Granell (des de Gener 2010). Seu: Parc Científic de BCN 
 
Activitat Docent 

 
1. Organització d’un curs docent: II Curs de Malalties Autoimmunes de la SCR Responsables: 

Vera Ortiz i Mireia Moreno  
 

2. Col·laboració en la I Jornada Multidisciplinar en artrosi de maluc i genoll  (Setembre 2015) 
 

3. Publicació d’una guia per a pacients amb espondiloartropaties. Autors: reumatòlegs juniors 
(finals 2015) 

 
 
Activitat institucional 

 
1. Sol·licitud d’una Marató TV3: “Marató de malalties reumatològiques”, amb el recolzament de la 

Lliga. Responsable: Junta SCR. 
 
2. Reunions Conseller de Salut: 
 

a) Reunió amb el Conseller i el Director de l’ICS (Pere Benito, Sara Marsal, Núria 
Guañabens) (11/12/14). 

b) Reunió amb el Conseller i les demés Societats Mèdiques Catalanes (18/2/15) (Núria 
Guañabens). 

 
3. Reunions periòdiques amb la Lliga Reumatològica Catalana i participació en els Actes del 25è 

aniversari. Metge assessor: Rosa Morlà i posteriorment Sergi Ordoñez. 
 
4. Recolzament del Posicionament sobre el desproveïment de fàrmacs a Catalunya en el   marc de 

l’Acadèmia. 
 



Comunicació 

 
1. Desenvolupament de la nova Web de la SCR en el marc de l´Acadèmia. Encarregat: Miquel Sala. 

Col·laboració: Toni Gomez. Suport de tota la Junta. 
 
2. Edició del llibre d´Història de la SCR. Encarregat:  Xavier Tena. Col·laboració: Blanca Parés. 
3. Reunió amb la nova periodista de l’Acadèmia. (Elena Granell i Núria Guañabens). 

 
Activitat assistencial, de recerca i comunicació 

 
1. Manteniment del número de beques de la SCR. Entrevistes amb els representants de la industria 

farmacèutica pel seu finançament. 
 
2. Activitats dels grups de treball: CapiCat, EcoCat i OsCat (encarregada: Mª Pilar Lisbona) 
 
3. Activitats grup MHDA. Plataforma de registre (RegiCat). Eina: Daina. 

a) Reunions grup (n = 4) 
 

b) Creació de la Plataforma de registre de fàrmacs biològics. 
 

c) Presentació als membres SCR en la reunió de Desembre 2014. 
 

d) Reunions amb representants de  CatSalut (n = 4) 
 

 Sr. Gelabert (Agost 2014). Sara Marsal i Toni Gòmez. 

 Sra. Alba Prats (Gener 2015). Pere Benito, Sara Marsal, JM Nolla, Raimon Sanmartí i 
Núria Guañabens. 

 Dos reunions amb el Dr. Oscar Solans (Gestió de Projectes HC3) 
 
e) Contacte amb el Departament de Salut (Pla Director, Marta Larrosa, Xavier Surís i Maria 

Jesús Pueyo. 
 

f) Presentació de la Plataforma a la Industria (Gener 2015). 
 
g) Contactes amb la industria farmacèutica per financiació (Sara Marsal i          Núria 

Guañabens). Capital obtingut: 42.000 €, amb compromís de finançament per a 3 anys. 
h) Proposta a l’Assemblea: 

 Tots el centres hospitalaris públics de Catalunya 

 Inversió de 7.000 € (restants de la industria) i 100.000 € (del projecte Reminar) per 
finançar l’incorporació de dades al registre. 

 

 Pendents: 

Condicions de finançament (incorporació de dades).  
Marc legal. 
Implantació (aspectes tècnics). Condicions locals. 



Nous membres  de la  Junta de la SCR 

 

Vicepresidenta:  Sílvia Martinez 
Secretaria:  Estefania Moreno 
Vocal:  Andreu Ponce 

PRECS I PREGUNTES 

Davant la consulta feta per la Dra. Guañabens “Esteu d’acord en que els 107.000 euros (projecte 
REMINAR + fons de financiació del registre) es destinin a finançar l’entrada de dades al registre de la 
SCR?” es va crear un torn de debat: 

- Es proposa que en el registre es faci una selecció de es variables que són necessaries omplir per a 
cedir aquestes dades al CATSALUT, i que després es seleccionin altres dades que siguin d’ultilitat per 
treure resultats en salut. 

Dra. Guañabens: informa que això ja s’ha plantejat i que el grup del registre del MHDA s’encarregarà 
de seleccionar un mínim de variables que s’hauran d’omplir de forma obligatoria i després unes 
altres optatives però recomenables. 

- Es va demanar quan temps durarien els diners per a la financiació del registre.  

La Dra. Guañabens informa de que de moment s’ha conseguit el compromis de les indústries 
farmacèutiques per finançar el registre durant 3 anys (45.000 euros/any) 

- Es proposa no esperar a la implantació de la plataforma a cada un dels centres, sinò iniciar el 
registre de dades ho abans possible. La Dra. Guañabens informa de que s’està intentant integrar 
aquest registre en els diferents sistèmes informàtics dels hospitals, però que si no fos possible es 
mirarien diferents alterantives per a no retrasar-ho. 

- Des de la junta s’ha pensat en com es farà el pagament per la cumplimentació del registre?.  

La Dra. Guañabens informa de que no s’ha definit la manera de pagament, però que s’ha pensat que 
ho més fàcil seria pagar a cada centre, en funció de unes variables que es definiran, i cada centre que 
reparteixi els diners com consideri més adient. 

- Com es gestionarà aquesta informació? Dra. Guañabens: les dades són propietat de la SCR i aquest 
és un tema que ja se n’ha parlat amb el CATSALUT. L’explotació d’aquestes dades per part dels socis 
de la SCR ha de ser per obtindre resultats en salut. Hi haurà una comissió que valorarà les peticions 
dels socis per a l’explotació d’aquestes dades.  

- Quina garantia podem tenir de que els pactes fets amb l’administració actual no canviin si es 
produeix un canvi en l’administració?  Els interloculors amb els que s’han fet les reunions no tenen 
un càrreg polític sinó més tècnic i probablement es veuran poc influenciats per aquests canvis.  

 

Es procedeix a la votació : 

28 Socis a favor de que els diners de l’estudi REMINAR s’utilitzin per financar l’entrada de dades en el 
registre de la SCR. 

2 Abstencions 

 

S’acaba la sessió a les 14:00h 



ANEXE 1: ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA  

Xavier Tena 

Manuel Pujol Busquets 

Silvia Martinez Prado 

Georgina Salvador 

Pilar Peris 

Ana Monegal 

Estefania Moreno 

Jerónima Cañelles 

Dolros Grados  

Andres Ponce 

Dacia Cerdà 

Agustí Sellas  

Cayetano Alegre 

Alba Erra 

Eduard Graell 

Antonio Gomez 

Raimon Sanmartí 

Enrique Casado 

Joana Rovira 

Hèctor Corominas 

Juan Jose De Agustín 

Ivan Castellví 

Basilio Rodriguez 

Miquel Sala 

Jordi Anton Lopez 

Pere Benito 

Sara Marsal 

Maria Lopez Lasanta 

Mari Carmen Garcia Gomez 

Roxana Juverdeanu 

Núria Guañabens 

Eduard Kanterewicz 

 



 
 
Firmen, 
 
 
Dra.  Núria Guañabens     Dra. Alba Erra Duran 
Presidenta Societat Catalana Reumatologia  Secretària Societat Catalana Reumatologia 

         
 
 

 


