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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Barcelona, 13 de març de 2009
Sota la presidència de Pere Casan Clarà, actuant com a secretari de la Societat Antonio Anton Albisu, amb assistència
de la Junta en ple i de 50 socis a la sala, se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, seu de la XXVII Diada
Pneumològica, a les 18.15 hores, l’Assemblea General Ordinària de socis sota l’ordre del dia establert.

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada a Igualada el 14 d’abril de 2008.
2n. Renovació parcial reglamentària de la Junta directiva.
Càrrecs renovables: president, tresorer, vocal primer i vocal del Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.
3r. Informe de presidència. Pere Casan Clarà.
4t. Informe de secretaria. Antonio Anton Albisu.
5è.Informe de tresoreria. Miquel Gallego Díaz.
6è.Informe de la vocalia del Grup de Treball d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria. Fàtima Morante i Vélez.
7è.Presentació de la XXVIII Diada Pneumològica. Montserrat Vendrell i Relat.
8è.Precs i suggeriments.

PRIMER PUNT: LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
celebrada a Igualada el 14 d’abril de 2008
El president, Pere Casan Clarà, obre oficialment l’assemblea agraint a tots els presents la seva assistència i dóna la
paraula al secretari, Antonio Antón Albisu, que recorda als assistents que l’acta de la darrera Assemblea General va
ser tramesa per correu ordinari i electrònic a tots els socis i que, per tant, no la rellegirà. Demana als presents si algú té
cap esmena a fer-hi i, sense al·legacions, es considera aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: RENOVACIÓ PARCIAL REGLAMENTÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
El secretari, Antonio Anton Albisu, recorda als presents que els càrrecs a renovar reglamentàriament enguany són els
de president, tresorer, vocal primer i vocal del Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.
S’inicia la votació “in situ” dels socis presents a la sala. Una vegada exercides totes les votacions, abandonen la sala les
dues secretàries tècniques i quatre socis que es presenten voluntaris per ajudar en la tasca de l’escrutini de vots.
Una vegada fet el recompte de vots es donen a conèixer els resultats de l’escrutini:
Càrrec de president: Eduard Monsó Molas, 65 vots; Joan Serra Batlles,37 vots; i Xavier Muñoz Gall, 37 vots.
Càrrec de tresorer: Mercedes Mayos Pérez, 79 vots; Concepción Cañete Ramos, 31 vots; i Laura Vigil Giménez, 17 vots.
Càrrec de vocal primer: Enric Prats Soro, 96 vots; Salvador Perelló Aragonés, 18 vots; i Anna Navarro Oller, 11 vots.
Càrrec de vocal del Grup d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria: Fàtima Morante Vélez, 7 vots; i Montserrat Calpena
Irisarri, amb 2 vots.
Per tant, la nova Junta Directiva de la Societat la formen: Eduard Monsó Molas (president), Enric Barbeta Sànchez
(vicepresident), Antonio Anton Albisu (secretari), Mercedes Mayos Pérez (tresorera), Enric Prats Soro (vocal primer),
Bienvenido Barreiro López (vocal segon) i Fàtima Morante Vèlez (vocal del Grup d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria).
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TERCER PUNT: INFORME DE PRESIDÈNCIA
Pere Casan Clarà, president de la societat, comença el seu informe agraint l’esforç i col·laboració que ha rebut dels membres
de la Junta i de les secretàries tècniques. També agraeix als participants de les diferents activitats desenvolupades a la
seu de Balmes, als participants i organitzadors de les XXVII i XXVIII diades, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears, a BCM i a la indústria farmacèutica per la seva col·laboració durant la seva presidència.
Dit això estructura el seu informe en el següents punts:
1r. Relacions amb l’Administració Sanitària Catalana: Durant el passat curs es va dur a terme la presentació oficial del
Pla Director de Malalties Respiratòries. El Dr. Casan explica el projecte i detalla el contingut de les diferents reunions
explicatives amb els seus responsables, fonamentalment el Dr. Joan Escarrabill. Altres activitats importants de la
nostra Societat en vers l’Administració varen ser els acords amb l´Institut de Estudis de la Salut i la resolució del
concurs de teràpies respiratòries domiciliaries. En relació a aquest darrer punt, el Dr. Casàn, va detallar el contingut
de les intenses reunions i activitat que varen fer reconsiderant la primera resolució del concurs de cara a estalviar
un gran número de canvis d’empresa als malats portadors de teràpies respiratòries a domicili. A més, es va arribar
a un compromís de cara a millorar les eines avaluadores per un proper concurs.
2n. Formació continuada: en aquest punt el Dr. Casan explica l’interés dels diferents cursos duts a terme al local de
Balmes, encara que mostra la seva preocupació per la baixa assistència i els problemes financers que assegurin la
seva continuïtat. També explica la grata experiència docent i personal que va significar el Curs de Residents que va
tenir lloc a Prullans, subvencionat per GSK.
3r. Relacions amb la societat i els socis: La principal activitat en aquet sentit va estar en la nostra participació en els
actes i activitats de l’Any de la Tuberculosi. A més, com a eina informativa i de difusió es va endegar la nova web
de la SOCAP encarregant a l’Acadèmia les tasques de “web màster” i a Jordi Giner les de caire editorial.
4t. Política de beques i ajuts econòmics: aquets any, la crisi econòmica no ha estat aliena a la SOCAP. En aquet sentit,
alguns laboratoris han reduït la seva col·laboració per finançar projectes d’investigació. Malgrat tot hem pogut
mantenir el ritme d’ajuts per a la recerca. Com a innovació es van posar a disposició del socis, de nou, una partida
per a bosses de viatge en la convocatòria 2009. També dir que es va decidir millorar la col·laboració i coordinació
amb la FUCAP per tal de no duplicar ajuts en recerca. En aquet sentit, aquet any, per primer cop, es va constituir
un comitè científic conjunt SOCAP/FUCAP per avaluar la totalitat del projectes presentats a les dos societats.
5è. Aspectes administratius: En aquest punt el Dr. Casan explica les aportacions de la SOCAP a les diferents juntes i
reunions de l’Academia en el darrer curs. Aprofita per a recordar la conveniència d’actualitzar els Estatuts de la
nostra Societat, especialment quant a la renovació dels càrrecs de la junta.
6è. Finalment dona la benvinguda a la propera Diada que es farà a Girona i en la que la Dra. Montserrat Vendrell
serà la directora.

QUART PUNT: INFORME DE SECRETARIA
Antonio Anton Albisu, secretari de la SOCAP, centra el seu informe en els següents punts:
1r. Activitats acadèmiques
Com altres anys el programa científic del “tercer dijous” a l’Acadèmia ha estat portat a terme, per els grups de
treball de la SOCAP (Grup de son, ROV, Endoscòpia, CRAMPIC i Asma). A més es van presentar les memòries de
les beques premiades al 2007. La participació a les sessions continua molt baixa.
2n. Activitats al local de Balmes
Durant el passat curs van tenir lloc al local de Balmes les següents activitats: Reunions dels grups de treball de la
SOCAP: Grup ROV, Asma, Infermeria i Fisioterapia. Reunions de l’Associació Asmatològica Catalana, reunions de
la Societat Española de Fibrosi quística, reunions de la Junta directiva de la SOCAP. A mes, es van impartir els
cursos de com parlar en públic i de Gestió del temps.
3r. Activitats docent, residents
En el Curs Acadèmic 2008-2009 va tenir lloc al local de Balmes el curs de residents. Enguany els temes tractats van ser:
5 de febrer: Interpretació de les PFR. Dr. Pere Casan, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
11 de març: Asma laboral i tests de provocació bronquial, Dr. Xavier Muñoz, Hospital Vall d´Hebron.
8 d’abril: Immunodeficiències i infeccions respiratòries. Dra. Montserrat Vendrell, Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta de Girona.
6 de maig: Disfunció muscular a la MPOC. Dr. Mauricio Orozco, Hospital del Mar.
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10 de juny: Avenços en el diagnòstic i prevenció de la tuberculosi; Interferon gamma i vacuna. Dr. Joan Ruiz,
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
7 d’octubre: Nocions bàsiques d’ecobroncoscòpia. Dr. Antoni Rosell, Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet.
Finalment, a Prullans, va tenir lloc la reunió anual de residents en la que es van tractar els següents temes: “Trastorns
no respiratoris del son”, Dra. Laura Vigil (Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell); “Nou paper de la
broncoscòpia en l’estadiatge del carcinoma broncògen”, Dr. Albert Sànchez Font (Hospital del Mar); i una Taula
Rodona de “ Infeccions respiratòries“ en la que participaren: Moderador: Dr. Enric Barbeta (Hospital General de
Granollers), Clínic: Dr. Jordi Dorca (Hospital Universitari de Bellvitge), Radiòleg: Dr. Juan Torres (Hospital del Mar),
i un Microbiòleg: Dr. José Domínguez Benítez (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona).
4t. Activitats científiques
Per al curs 2009-2010, la SOCAP va destinar un total de 78.000 € en concepte de diferents ajuts per a la recerca
i la formació. Engüany aquets van ser els projectes premiats:
ESTADES A L´EXTRANGER
Ana Córdoba Izquierdo. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet.
Durada: Un any a París, Projecte: Optimització de la ventilació mecànica no invasiva en el tractament de la
insuficiència respiratòria aguda mitjançant la correcció d’asincronies.
M. José Masdeu Margalef. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Durada: Sis mesos a New York, Projecte: Avaluació dels canvis en la pressió crítica faríngia secundaris al tractament
de la síndrome d’apnea-hipopnea del son.
Beatriz Lara Gallego. Hospital de Barcelona.
Durada: 3,5 mesos a Leiden, Projecte: Déficit de Alfa- 1antitripsina, infecciones respiratòries e inflamación de la vía
aérea: El papel de las células epiteliales.
Júlia Tárrega Camarasa. Hospital General de Granollers.
Durada: Un mes a Marsella, Projecte: Implementació de la pleuroscòpia en una unitat de pneumologia.
BEQUES
Projecte: Expresión y cuantificación de miRNA en el tejido pulmonar neoplásico y en la circulación sistémica.
Equip Investigador: Ramon Marrades Sicart, Núria Viñolas Sagarra, Alfons Navarro Ponz, Maria-Àngels Quera
González i Mariano Monzo Planella. Hospital Clínic i Facultat de Medicina de la U.B.
Projecte: Patología ocular y síndrome apnea-hipoapnea del sueño.
Equip Investigador: Marina Lumbierres Burgués, Silvia Gómez Falguera i Maria-Jesús Muniesa Royo. Hospital Santa
Maria de Lleida i Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Projecte: Cèl·lules progenitores endotelials circulants a la hipertensió pulmonar: efectes de la teràpia específica.
Equip Investigador: Sandra Pizarro Serra, Joan A. Barberà Mir, Víctor Peinado Cabré, Marta Díez, Isabel Blanco
Vich i Karina Portillo Carroz. Hospital Clínic de Barcelona.
Projecte: Estudi de la interacció cel·lular amb la matriu extracel·lular i la seva regulació en la fibrosi pulmonar
idiopàtica: possibles vies per inhibir la progressió fibrogènica.
Equip Investigador: Vanesa Vicens Zygmunt, Maria Molina Molina, Susana Estany, Jordi Alcaraz, Daniel Navajas i
Antoni Xaubet. Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL.
Projecte: Análisis de las respuestas fisiológicas y sensibilidad de las distintas pruebas clínicas de evaluación de
las actividades de la vida diaria en los pacientes con EPOC.
Equip Investigador: Jordi Vilaró Casamitjana, Elena Gimeno Santos, Anael Barberan García, Yolanda Torralba
García, Diego Agustin Rodríguez i Josep Roca Torrent. Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS, CIBERES.
5e. Activitats de difusió
Engüany s’ha endegat la nova web de la SOCAP, órgan principal de difusió i comunicacio de la SOCAP amb
l’assessoria tècnica de l’Academia i la responsibilitat editorial del Sr. Jordi Giner.
6è. Activitats d’assessoria a l’administració
Com ha explicat el Dr. Casan, les activitats principals de la nostra Societat van ser la nostra assessoría en el darrer
concurs de teràpies respiratòries domiciliàries i en el Pla Director de Malaltíes de l’Aparell Respiratori.
7è. Estat de socis
El nombre actual de socis de la SOCAP es de 495, nou més que l’any passat.
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CINQUÈ PUNT: INFORME DE TRESORERIA
El tresorer, Miquel Gallego Díaz, presenta l’estat financer de la societat durant l’exercici 2008. Informa que els ingressos
van ser de 272,967 euros i les despeses durant el mateix període van pujar a 177.869 euros
El balanç positiu és doncs de 95.098 euros.
SISÈ PUNT: INFORME DE LA VOCALIA DEL GRUP DE TREBALL D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
Fàtima Morante Vélez, representant electa del Grup d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria, informa de les activitats i
dels ajuts rebuts pel grup.
Activitats desenvolupades al local de Balmes
1. D’abril a desembre s’han mantingut sis reunions de treball del grup.
2. Sessió de “Fisioteràpia instrumental, aparell Alpha200 assistència”.
3. Presentació dels resultats de la Beca d’Infermeria i Fisioteràpia 2006-7. Beneficis del suport mecànic sistemàtic per al
maneig de secrecions en pacients amb malaltia neuromuscular. Ana Balañá Corberó.
4. Curs bàsic de com fer un treball de 50 hores lectives, postpossat.
Comunicacions a la Diada
S´han presentat 6 comunicacions, sent acceptades totes.
Beques
Análisis de las respuestas fisiológicas y sensibilidad de las distintas pruebas clínicas de evaluación de las actividades de
la vida diaria en los pacientes con EPOC. Jordi Vilaró Casamitjana.

SETÈ PUNT: PRESENTACIÓ DE LA XXVIII DIADA PNEUMOLÒGICA
El Directora de la propera Diada, Montserrat Vendrell i Relat, fa la presentació de la seu i informa que tindrà lloc a
Girona, al Palau de Congressos, els dies 26 i 27 de març de 2010.
VUITÈ PUNT: PRECS I SUGGERIMENTS
Demanen la paraula els socis, Drs. Marrades i Ruiz Manzano, que es preocupen pel finançament del nostre local de
Balmes. En aquet sentit, el Dr. Joan Ruiz Manzano, com a President nominal de la SEPAR, pren el compromís de
reconsiderar l´import del lloguer de la nostra seu.
El Dr. Joaquim Gea pren la paraula i agraeix al Dr. Pere Casan la seva tasca al front de la nostra Societat.
El Dr. Joan Escarrabill fa una breu introducció del contingut i projectes del proper Pla Director de Malalties Respiratòries.
Finalment el Dr. César Picado, fa una crítica constructiva al contingut científic de la Diada 2009, insistint en el component
comercial d’algunes de les ponències.
Sense més temes a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea, agraint la participació i assistència de tots els presents.

Dr. Prre Casan i Clarà
President

Dr. Antonio Anton i Albisu
Secretari
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