Acta reunió Comitè Executiu CCR – 31 de maig de 2016
Sala 4 . Hora d’inici 16:00
Assistents
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manel Cerdà i Vila
Xavier de Balanzó i Martínez
José Manuel Giraldo Sebastià
Francesc Carmona Jiménez
Francesc Xavier Escalada Roig (Xavi)
Pere Subirana García

S’excusen
1. Abel Martínez Mejías
Temes:
1. Convenis. Consorci del Transport Sanitari e Catalunya, Regió de Girona
a. Se signa el conveni de col·laboració CCR – CTSC Regió de Girona.
2. Secretaria. Repàs de temes pendents de secretaria
a. Entrega de documentació de les homologacions dels dies 1 i 2 de juny de 2016
3. Formació de formadors. Proposta, acceptada per unanimitat del CE, de fer una jornada de
formadors de formadors, de SVB, SVI i SVA amb periodicitat anual.
4. Acreditacions del CCFCPS. Se suspèn, fins nou avís, la sol·licitud d’acreditacions al CCFCPS
perquè, per tal de formalitzar les acreditacions successives, demanen els codis postals,
poblacions i un seguit de dades que no disposem.
5. Homologacions - re certificacions guies 2015 ERC de SVA. Es faran en darrer trimestre però
es farà la primera el 30 de juny i la segona el 6 de juliol de 2016. Es revisen els criteris per al
seu accés
a. Un instructor de SVI per mantenir l’acreditació d’instructor, ha d’acreditar dos cursos
de SVI en els darrers dos anys. Un instructor de SVA / SVI ha d’acreditar dos cursos
de SVA o un de SVA i un de SVI per mantenir l’acreditació d’instructor de SVA i SVI.
Per obtenir o mantenir l’acreditació és necessari acreditar dos cursos d’SVA o SVI en
els darrers dos anys. A efectes d’aquesta convocatòria els instructors de SVA que no
hagin fet cap curs 2014, 2015 i fins a 30 de maig de 2016, seran deshabilitats i seran
considerats candidats a instructors. Per aconseguir una nova acreditació hauran de
fer dos cursos tutelats en un termini màxim del 31 de desembre de 2017. Els
instructors de SVA/SVI que han fet només cursos de SVI, perdran la seva acreditació
de SVA i seguiran acreditats com a formadors de SVI. Si el candidat només acredita
un curs de SVA , se li demanarà que faci un curs de SVA o SVI per mantenir
l’acreditació de SVA.
6. Curs genèric d’instructors. Es planteja la necessitat de començar a fer cursos genèrics
d’instructors de SVI i SVA. Es comenta la dificultat que hi ha actualment, donada la
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circumstància que només hi ha 3 aspirants a formadors de formadors i un educador mèdic.
Un cop realitzat el curs genèric del CERCP efectuat el 15 i 16 d’abril al Tecnocampus de
Mataró el CCR convoca el primer curs genèric d’instructors que s’efectuarà entre la segona i
la tercera setmana d’octubre. Per accedir a aquest curs el candidat haurà d’acreditar un curs
de SVA o de SVI en els darrers 18 mesos. Al llarg del curs acadèmic se’n faran d’altres per
donar resposta a les sol·licituds que una part corresponen a Atenció Primària.
7. Jornada d’entrega de premis de l’Acadèmia. En el decurs de l’acte es van lliurar els premis i
beca del CCR. El Dr. Cerdà van xerrar amb la Diputada del Parlament Sra. Alba Vergés i amb la
Diputada de la Diputació Sra. Laura Martínez Portell, que van mostrar molt interès pel tema
de la RCP a les escoles i es va acordar entrevistar-nos.
8. Comunicació externa del CCR. Hem de fer esforç per a estar més presents en els medis. S’ha
d’implementar piulades a twitter.
9. Presentació del curs de SVB-DEA. Repàs de les diapositives de la presentació de SVB i DEA
per als cursos de proveïdors
10. Altres. Enfoc i millora del curs d’instructors de SVB i DEA, en el sentit de fer-lo més participat
a. Millorar la dinàmica del curs
b. Problema de alumnes amb escàs domini de les habilitats
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