Reunió del Consell.
12 de març 2019 a les 16.30h. Sala 4 de l’Acadèmia
Assistents:
Manel Cerdà (President i representat SOCMIC), Xavier Escalada (representant de SOCMUE),
Marta Vila (representant de SC Cardiologia), Sònia Melero en substitució de Bernat de
Pablo (representant de CAMFIC), Jaume Fontanals (representant de SC Anestèsia i
Reanimació), Abel Martínez (representant de SC Pediatria) i Xavier de Balanzó (actuant de
secretari, sense vot)

Ordre del dia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació de la Memòria 2018
Proposta de candidats als premis 2019
Proposta nous membres del Consell
Informació sobre CERCP-ERC
Noves accions de millora: Director Day, Instructor Day, Auditories, etc.
Sobrevinguts, precs i suggeriments

1. Presentació de la Memòria 2018
Es revisa el document resum de la memòria de l’any 2018 i es fan alguns èmfasis.
Es valora molt positivament l’increment de la tasca formadora en un 15% respecte de
2017 en de tots els tipus de cursos (total 4.749), d’alumnes (total 42.565), la formació
de 312 nous candidats a instructors que se sumen als prop de 950 que ja hi havien i que
queda reflectit en l’augment de cursos i d’alumnes.
Així mateix es valora tota la tasca que suposa el programa dels centres educatius (prop
de 1150 mestres formats, 380 centres educatius participants i 150.000 escolars que
segueixen la formació en el curs 2017-2018), les tasques de sensibilització especialment
de la Jornada Europea del 16 d’octubre.
També es destaquen les accions dels diversos GT especialment la del GT de SVI amb la
posta en marxa del curs de SVI per a TES.
Respecte de la situació econòmica es comenten els resultats del 2018 amb un superàvit
d’uns 55.000 euros tenint en compte les despeses suplementàries en relació a altres
anys generades per la construcció de la nova web que encara està finalitzada
S’aprova la memòria
2. Proposta de candidats als premis instructor d’honor 2019.
Sobre els guardons que es lliuren en l’acte de clausura del curs de l’Acadèmia,
s’acorden els següents guardons per a l’any 2019 a:
- Instructors d’honor:
! Pedro Domínguez Sampedro del GT de RCP de la Societat Catalana de Pediatria
per la llarga trajectòria en el desenvolupament del SV Pediàtric i de
l’estructuració de la docència
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! Josep M. Alcoverro Pedrola de l’Hospital de St. Joan de Deu de Manresa-Althaia
coordinador territorial per la seva llarga trajectòria en favor del SV en el territori
del Bages
! Araceli López Pérez coordinadora territorial del Baix Llobregat per la seva llarga
trajectòria en favor del SV en el territori del Baix Llobregat.
-

Menció d’honor: a l’entitat DipSalut de Girona per la seva contribució en el
desenvolupament de les accions formatives en suport vital i en suport al Programa
de Suport Vital de Centres educatius del CCR a les Comarques de Girona.

3. Proposta de renovellament dels membres del Comitè executiu.
Dins de la línia de renovellament de membres es proposa la incorporació de Iolanda
Ríos, metgessa intensivista de l’Hospital del Mar, membre del GT de SVA i Fina Galán
metgessa anestesiòloga de l’Hospital de St. Pau. Pel que fa a Manel Cerdà i Xavier de
Balanzó plantegen el recanvi progressiu i treballar en una segona línia amb més
dedicació a temes de qualitat i assessoria.
4. Informació sobre CERCP-ERC
Es comenta que la relació amb l’ERC ha quedat en l’assistència a l’Assemblea anual i la
participació en el GT de SVB-DEA. Pel que fa a l’ERC es comenten diversos aspectes
relacionats amb les dificultats en connexió de plataformes i en les diferències
conceptuals dels continguts d’alguns models de cursos com és el cas de SVI. Tot i això es
valora el reconeixement que l’ERC manifesta públicament pel funcionament del CCR
5. Noves accions de millora: Director Day, Instructor Day, Auditories, Coordinació
territorial, etc.
Axioma: “Partint que si tenim les bases, tenim més instructors i tenim molts alumnes no
tindríem perquè no fer-ho be”. L’augment de l’activitat docent tant pel nombre
d’instructors com de cursos fa plantejar la necessitat d’establir un programa que
controli de manera adequada la seva qualitat. A partir de l’experiència en les auditories
de fa uns anys i de les reiniciades s’observa una ineludible necessitat de millora. Es
tracta de homogeneïtzar al màxim l’aplicació de la docència i disminuir la variabilitat
entre instructors. En aquest senti s’han iniciat diverses iniciatives i accions relacionades
amb aquest objectiu.
- Director Day i Instructor Day en base a l’experiència de l’ERC per tal d’oferir als
instructors i directors els elements que serveixin de comú denominador. El dia 19
de gener va tenir lloc l’Instructor Day per als cursos avançats (SVI-SVA) ien 16 de
març es farà el Director Day per a directors de cursos de SVB-DEA. A partir d’aquí
s’oferiran tallers gratuïts per tots/es els qui desitgin actualitzar-se
- Tallers gratuïts en habilitats i Debrífing de SVB-DEA programats amb periodicitat
amb orientació per a instructors que ho vulguin o per aquells que se’ls a indicat
partir d’auditories.
- Establiment de les auditories de forma rutinària amb la finalitat d’optimització i
poder oferir reorientació de les mancances amb l’assistència als tallers descrits i
enviament dels informes als directors i a les entitats a les que pertanyin.
- Replantejar l’organigrama relacionat amb els coordinadors territorials amb nous
objectius estratègics per, entre altres, assolir:
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!
!
!
!
-

-

augmentar la presència del CCR en el territori
augmentar la relació dels instructors en cada territori
possibilitar una major acció de millora incloent l’activitat auditora
establiment d’accions de sensibilització en el territori

Replantejar el paper de director, que fins ara era un acord amb l’empresa, però
que s’ha desdibuixat el paper quedant-se en una acció més gestora que pròpiament
d’expertesa docent. Per tant cal reorientar aquest rol i introduir-ho tant a les
entitats col·laboradores com als propis candidats tenint en compte les directrius de
l’ERC per a l’accés a la funció de director de cursos.
Establiment d’un GT sobre primers auxilis a partir de les recomanacions de les
Guies 2015. S’ha constituït un grup de treball CCR-Creu Roja de Catalunya
aprofitant la seva llarga experiència en el tema amb un doble objectiu:
a) concretar els elements a incloure en el currículum escolar del programa
SVe
b) concretar els continguts bàsics per a la formació de la ciutadania.
El grup el formen 4 membre per part de Creu Roja i 4 per part del CCR

6. Sobrevinguts, precs i suggeriments.
S’informa de la participació de membres del CCR (F. Carmona, P. Subirana, F. Galan)
com a formadors en les homologacions d’instructors y en un curs GIC de la Sociedad
Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR), membre del CERCP, en aquest primer
trimestre de 2019 amb presencia de membres de l’ERC.
S’acorda que per part de cada societat que forma el Consell nomeni, a més del
representat, hi hagi un representat substitut oficial amb l’objectiu de millora en la
informació a les respectives societats. S’acorda la possibilitat d’assistència a les
reunions dels dos representats de cada societat per facilitar cobertures per altres
eventualitats o relleus.
Finalitza la reunió a les 18.30h

Acta reunió del Consell. 12/03/2019

3

