ACTA REUNIÓ JUNTA 14 DE GENER DE 2020
Reunits els Drs. Xavier de Balanzó, Manel Cerdà, Pere Subirana, Yolanda Diaz, Francesc
Carmona, Abel Martínez i Josefina Galán.
Excusen la seva presencia els Drs. Xavier Escalada i Jose Manuel Giraldo
Temes tractats
1.- Coordinadors Territorials. La data de la reunió serà el 14 febrer de 2020, a les 17h,
i amb una duració de 1 hora.
1.1- Es corregeix la carta que s’enviarà als Coordinadors.
1.2- Es decideixen les preguntes relatives el seu territori. Es contestaran online
mitjançant un link, que s’inclourà a la carta.
Queda aclarit qui havia de fer aquestes feines. El Dr. Cerdà les ha fet.
1.3- Ordre del dia. Dr. Balanzó
Memòria activitats.
RCP escoles.
Informació ERC.
Resum activitats cada sector darrer any.
Noves perspectives a la coordinació territorial.
Resultats enquesta.
Valoracions i propostes.
Renovació comitè executiu.
Sobrevinguts.
2.- Espais Cardioprotegits.
Es corregeix l’esborrany de check list que ens va fer a mans la Dra. Díaz. Es decideix
desenvolupar cada part perquè inclogui tots els punts que s’inclouen al document. Dra.
Díaz.
3.-Tutories
4.1- Condicions del tutor.
4.1.1 SVB+DEA
-Han de ser proposats per la empresa o entitat a la que pertanyen i
aprovats pel CCR.
-Els directors han de tenir la capacitat de ser tutors
-Por haver-hi tutors que no siguin directors
-Han d’assistir a les jornades de tutors
-Es valorarà la confecció de material de suport (Vídeo explicatiu
per cada part del curs)
4.1.2 SVA. Pendent
4.2- Objectius que ha d’assolir el candidat. Pendent

5.- Espai cardioprotegit de Montblanc.
El Dr. Balanzó presenta el díptic de espai cardioprotegit de Montblanc. Demanen
permís per posar el logo del CCR.
Es decideix que poden posar la llegenda “amb el suport del CCR” i el logo, però que
han de canviar la Cadena de la Supervivència, que ha de ser la oficial del ERC-CCR.
6.- Certificat de qualitat docent del CCR per les empreses.
Es proposa fer un certificat de qualitat docent del CCR per les empreses que
compleixin els requisits inclosos a les auditories.
Propera reunió Junta Plenària el dia 28 de gener de 2020 a les 17h a la Acadèmia
de Ciències Mediques.

