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Reunió del Consell. 6 de març 2018 

Assistents: Manel Cerdà (President i representat SOCMIC), Xavier Escalada (representant de 
SOCMUE), Marta Vila (representant de SC Cardiologia), Bernat de Pablo (representant de CAMFIC), 
Jaume Fontanals (representant de SC Anestèsia i Reanimació) i Xavier de Balanzó (actuant de 
secretari, sense vot). 
Excusa: Abel Martínez (representant de SC Pediatria) 
 
Ordre del dia.  

1. Presentació de la Memòria 2017. 
Es presenta la memòria d’activitats. 

1. Activitat formadora.    
2. Programa SV en centres educatius.    
3. Accions de sensibilització.     
4. Beques i premis i nomenament de membres d’honor. Activitat de recerca.  
5. Entitats col·laboradores.     
6. Acredita-Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries (CCFCPS).  
7. Relacions amb European Resuscitation Council (ERC).    
8. Relacions amb el Consejo Español de RCP (CERCP).   
9. Comunicació i imatge. 
10.  Gestió i secretaria.   

 
Formació. Es valora molt positivament l’increment de la tasca formadora en un 16% respecte de 
2016 en  de tots els tipus de cursos (total 4.127), d’alumnes (total 38.506), tota la tasca que suposa 
el programa dels centres educatius (total de 826 mestres  formats, 300 centres educatius 
participants  i 95.102 escolars que segueixen la formació en el curs 2016-2017), les tasques de 
sensibilització especialment de la Jornada Europea del 16 d’octubre i la tasca de les entitats i 
empreses que fan formació les quals van participar en una 1a reunió al novembre 2017.  
 
Auditories. Es comenta que no s’han posat en marxa les auditories de l’ERC i que s’està a l’espera 
de la connexió de les dues plataformes de gestió de cursos. La del CCR en construcció, s’espera que 
aquest mes de març comencin les proves de funcionament. Mentre es mantenen les auditories del 
CCR.  
 
Recerca. Es comenten alguns aspectes relacionats amb la recerca i en concret amb l’estudi per 
comparar dos models de curs de SVB un curt de format mixt on-line/presencial i l’altre en format 
presencial clàssic. S’ha dut a terme en dos grups, un del Tecnocampus de Mataró associat a la UPF i 
l’altre a la Facultat de ciències de la salut de la UIC. En curs l’explotació de dades  per a la seva 
publicació. 
 
Premis 2018. Sobre els guardons d’enguany que es lliuren en l’acte de clausura del curs de 
l’Acadèmia s’acorden els següents guardons 

- Instructors d’honor: Dra. Roser Garcia Guasch metge anestesiòloga de l’HUGermans Trias i 
Pujol, sempre interessada en la formació en Suport Vital i que va formar part del primer 
grup d’Anestesiòlegs que es van formar com instructors. Dr. Salvador Quintana Riera metge 
intensivista de l’Hospital de la Mútua de Terrassa, durant uns anys coordinador territorial 
del CCR i del GT de Recerca. 

- Menció d’honor: Al Grup de treball en conjunt i a cada un dels seus components, que va 
impulsar el Pla pilot de Formació curricular en Suport Vital en centres educatius en el 10è 
aniversari de la posta en marxa del programa. 

 
ERC. Sobre els relacions amb ERC es comenten els nomenaments com membres dels grups de treball 
científics de BLS, ALS i Pediàtric dels Drs. JM Giraldo, F. Carmona i A. Martínez i com a Felow ERC 
del Dr. Carmona. També aspectes relacionats amb la gestió que es van acabar de perfilar durant el 
Congrés de l’ERC a Freiburg al setembre de 2017 amb participació de diversos membres del comitè 
directiu. 
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CERCP. S’informen d’aspectes relacionats amb el I Congrés del CERCP celebrat a Madrid el passat 
mes d’octubre, que ja està convocat el de Màlaga i d’alguns aspectes relacionats amb la dinàmica 
del Comitè executiu que seran motiu d’una propera reunió aquest mes de març. S’acorda que si fos 
el cas s’informarà als membres del Consell telemàticament.  
 
Formació subvencionada per a les entitats que formen el CCR. Es comenten algunes aspectes 
relacionades amb la formació d’instructors subvencionada pel CCR tractada en la reunió de març de 
2017 i s’informa que la SOCMUE farà un curs d’instructors com activitat pre-congressual el 18 
d’abril. 
 
Finalitza la reunió a les 18.00 
 
 
 
 
S’envia annexa la Memòria-Resum 2017 
 
 


