
 
	
Acta	reunió	CE	13	de	desembre	2016.	Acadèmia.	Barcelona	
Assisteixen:	Cerdà,	Balanzó,	Escalada,	Subirana,	Carmona	
Excusen:	Giraldo,	Martínez	
	
Temes	tractats	i	acords.	
	
1. Informació	de	la	reunió	del	GT	SVBe.	Realitzada	el	matí	del	mateix	dia	13.		

	
2. Comentari	 sobre	 la	 darrera	 reunió	 del	 CE	 del	 CERCP.	 El	Dr.	 Cerdà	 informa	de	 la	

reunió	en	el	 que	es	 va	 treballar	bàsicament	del	projecte	de	nous	estatuts	 amb	 la	
dificultat	 existent	 per	 la	 gran	 variabilitat	 d’interessos.	 En	 aquest	 cas	 s’hi	 afegia	 la	
sol·licitud	d’entrada	dels	diversos	centres	o	sistemes	d’emergències.	Tot	i	així	es	van	
anar	concretats	una	bona	part	dels	articles.	

	
3. Reunió	amb	Creu	Roja.	Per	decisió	de	la	central	de	Cruz	Roja	espanyola	no	es	donen	

les	 dades	 d’alumnes	 a	 cap	 altre	 entitat	 que	 no	 siguin	 les	 d’ells	 i	 en	 el	 cas	 de	 la	
DGPDP	 si	 ho	 faran	 “por	 imperativo	 legal”.	 Això	 crea	 problemes	 ates	 que	 no	
s’entraran	 els	 cursos	 a	 l’ERC	 i	 en	 conseqüència	 no	 es	 pot	mantenir	 la	 credencial	
d’instructor.	El	CCR	si	formarà	als	instructors	i	s’espera	que	facin	les	tutoritzades	per	
assolir	el	carnet	de	formador.	S’espera	poder	trobar	alguna	fórmula	que	permeti	la	
continuïtat.	 Però	 com	 això	 vulnera	 el	 conveni	 s’enviarà	 una	 nota	 al	 president	 de	
Creu	Roja	a	Catalunya	comunicant-li	oficialment	la	situació.		

	
4. Sobre	manuals	SVB-DEA.	Des	del	mes	de	juny	fins	ara	s’ha	gastat	10.000	manuals	

de	SVB-DEA	pel	que	es	fa	necessària	nova	comanda.	
	
5. Sobre	concursos	de	DEA	i	formació.	Es	comenta	la	queixa	d’una	entitat	formadora	

en	 la	 pèrdua	 de	 concursos	 de	 DEA	 guanyats	 per	 empreses	 	 que	 actuen	 en	
competència	 deslleial	 al	 no	 complir	 els	 requisits	 i	 ratios	 del	DOGC	151/2012	 cosa	
que	s’ha	comunicat	a	la	DGPDP.	

	
6. Carta	de	la	DGPDP	a	una	entitat	formadora.	Es	comunica	que	un	cop	informada,	la	

DGPDP	 ha	 remés	 una	 carta	 a	 una	 entitat	 comunicant-li	 el	 coneixement	 de	 la	
realització	 ‘un	 curs	 de	 SVB-DEA	 que	 no	 reunia	 els	 requisits	 del	 DOGC	 respecte	 la	
ratio	d’alumnes/instructor,	ratio	alumne/maniquins	i	del	manual	no	ERC.	

	
7. Formació	 en	 SV	 per	 part	 de	 centres	 universitaris.	 S’ha	 procedit	 a	 una	 petita	

enquesta	 per	 veure	 l’adequació	 de	 la	 formació	 en	 SV	 per	 part	 d’entitats	
universitàries	 (estudis	 de	 medicina	 i	 infermeria)	 amb	 les	 que	 tenim	 conveni.	 Les	
escoles	 d’infermeria	 compleixen	 adequadament	 la	 formació	 be	 que	 de	 manera	
diferenciada	respecte	el	curs	en	el	que	formen	als	alumnes	en	SVB-DEA.	Per	contra	
la	 formació	 d’estudiants	 de	 medicina	 paradoxalment	 es	 fa	 majorment	 sense	
acreditació	ERC-CCR	tret	de	la	URV	i	UB.	
URV:	La	formació	als	alumnes	de	pregrau	que	fem	és	la	següent:	
- SVB	 (3	 hores)	 als	 alumnes	 de	 Nutrició	 (2n	 any,	 dins	 un	 crèdit	 que	 es	 diu	

fisiopatologia	de	la	nutrició)		



 
	

- SVB	+	DEA	(6hores)	als	alumnes	de	6è	de	medicina	amb	l'acreditació	oficial	CCR	
- Tallers	de	SVA	amb	simulacions	però	no	acreditats	
UIC	Infermeria:	formació	en	1r	curs	i	reciclatge	a	3r.	Medicina	acreditat	CCR	
UIC	Medicina:	formació	en	2n	o	3r	de	Medicina	no	reglada	sense	documentació	feta	
per	professionals		
UdG	Medicina.	Dins	el	mòdul	de	medicina	de	família	es	fa	un	taller	de	6	h	que	
s'assembla	molt	al	SVI.	Al	mòdul	d’urgències	es	fa	el	SVB-DEA.	Als	estudiants	de	3r	
se’ls	forma	en	SVB-DEA	de	manera	no	acreditada	
UdG	Infermeria:	El	curs	SVB-DEA	dins	l’assignatura	Actuació	en	urgències	i	
emergències	a	2n	curs.	A	3r	curs	realitzen	l’apartat	del	SVI,	a	nivell	de	classes	
teòriques	i	pràctiques	de	taller	i	algun	apartat	de	SVA	a	l’assignatura	del	pacient	
crític.	
ES	Ciències	de	la	Salut-Tecnocampus:	SVB+DEA	als	alumnes	de	4rt	curs	tant	al	Grau	
en	Infermeria	com	al	de	Grau	de	CAFE	i	amb	la	intenció	de	fer-ho	als	2	altres	graus	
(Fisioteràpia	 i	 doble	 titulació	 Fisioteràpia-CAFE).	 Els	 cursos	 de	 SVI-SVA	 es	 fan	 en	
postgrau.	
FUB:	pendent	d’informació	
U	de	Lleida:	pendent	d’informació	
UB	Infermeria:	Formació	acreditada	per	instructors	de	l’Escola	
UB	Medicina:	Formació	acreditada	en	curs.	Es	vol	formar	als	estudiants	en	SVB-DEA	
i	SVI	

	
8. 1a.	 Reunió	 d’Empreses	 col·laboradores.	Amb	 relació	als	punt	2,	 4	 i	 5	es	debat	 la	

conveniència	 de	 convocar	 una	 reunió	 en	 el	 primer	 trimestre	 del	 2017	 un	 cop	
disposem	 de	 la	 nova	 web	 de	 l’ERC	 i	 del	 nou	 procediment	 en	 la	 organització	 de	
cursos	 per	 explicar	 la	 web	 de	 l’ERC,	 el	 procés	 d’homologació	 i	 els	 criteris	 de	
manteniment	 de	 les	 credencials	 d’alumnes	 i	 instructors.	 Es	 presentaria	 també	 un	
rànquing	d’entitats	i	cursos	fets.		S’aprova.	
	

9. 1a	Reunió	d’Entitats	associades	una	reunió	d’entitats	col·laboradores	en	un	sentit	
similar	especialment	de	cara	a	les	entitats	universitàries	

	
10. Oferiment	 de	 cursos	 a	 les	 entitats	 que	 formen	 el	 CCR.	 Atesa	 la	 incorporació	 de	

nous	 representats	 de	 les	 entitats	 del	 CCR	 i	 vist	 el	 bon	 resultat	 de	 l’enviament	 de	
l’acta	 de	 la	 darrera	 reunió	 dels	 representants	 als	 presidents	 de	 les	 societats	
(respostes	positives	per	part	de	SOCMIC	i	Anestèsia	i	Reanimació),	s’acorda	oferir	la	
organització	 de	 cursos	 	 becats	 per	 part	 del	 CCR	 a	 les	 entitats	 a	 traves	 dels	
representants	per	així	enfortir	el	seu	paper	i	fer	més	visible	la	presència	del	SV	en		
les	societats	que	en	formen	part.	

	
Finalitza	la	reunió	a	les	19.00h		


