
ACTA REUNIÓ JUNTA 10 DE MARC DE 2020 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, José Manuel Giraldo, 
Xavier Escalada, Abel Martínez i Josefina Galán.  
La reunió es fa per videoconferencia. 
 
TEMES TRACTATS 
 
1.- Espais Cardioprotegits.  

Es valora document remes per la Dra. Díaz. 

 

1.1.- Revisió Punt 2.2 del document. Els programes de formació han de ser mitjançant 

cursos oficials i acreditats per el CCR. La durada d’aquest cursos serà la vigent en cada 

moment. 

1.2.- Revisió Punt 2.1. El numero de persones formades que es considera necessari, 

dependrà del numero de DEAs. Es postula que estiguin formats tots els policies locals, 

però l’escola de policia no dona aquestes dades i, per tant, no podríem saber si tenen la 

formació actualitzada. 

Queda acordat que el numero de persones formades ha de ser d’una per DEA. També 

haurà d’haver, com a mínim, una persona acreditada al vehicle que porti un DEA mòbil.   

 

1.3-  El CCR demanarà la revisió del decret a on es defineix la durada de la formació en 

SVB-DEA, demanarem des de el CCR. El Dr. Subirana serà l’encarregat. 

 

1.4.- Estan arribant sol·licituds d’espais cardioprotegits des de Reus, Riudoms i 

Montblanc. Es buscarà la forma de que es pugui demanar l’acreditació a traves del CCR 

i des d’aquí enviar-lo al delegat territorial i a algú de nosaltres que farà de control. 

 

 

2.- Jornades directors SVB d'Abril. 

S’ha de desconvocar sine die depenent de la situació de la pandèmia del coronavirus. 

La Dra. Diaz sol·licita solució per la seva situació particular. Es farà con fins ara. 

 

 

4.- Gestió Twitter 

El Dr. Francesc Carmona s’encarrega, fins que decidim si es necessària la incorporació 

d’un community manager. 

 

 

5.- Premis i beques CCR. 

El Dr. Subirana explica quina ha estat la dinàmica dels premis fins ara: La secretaria rep 

els treballs, comprova que compleixin els requisits establerts i li envia al Dr. Subirana 

que, a la vegada, li envia al tribunal. Ens posarem en contacte amb els membres del 

tribunal per conèixer els resultats de l’ultima edició. 

La Dra. Díaz revisarà el contingut de les bases, i en concret, el referent al conflicte 

d’interessos.  

 

 

 

 

 



6.- Distribució tasques. 

 

Queda acordat que la Rosa repartirà les tasques que entren a traves de secretaria, entre 

tots els membres que composem actualment el Comitè Executiu. En cas de dubte ho 

enviarà al Dr. Subirana, que ho distribuirà.  

Es farà carta de  presentació als representants dels diferents grups de treball, presentant 

el pla estratègic dels grups i convocant una reunió presencial. 

La Dra. Galán pregunta sobre els convenis amb les empreses col·laboradores que 

controla la Rosa, i sobre els convenis amb les institucions que s’encarrega el Dr. Cerdà,  

com a President. Creiem que el Dr. Subirana també hauria de tenir coneixement. 

 

 

7.- Sobrevinguts 

 

- Respecte de la mascareta amb pressió positiva que ens van presentar fa uns mesos, la 

empresa vol posar en marxa un estudi i ens demanen col·laboració. Ho valorarem. 

 

- Auditoria pediatria. El Dr. Martínez ens informa de que el CERCP no te 

autosuficiència en cursos pediàtrics, nomes SEMES y CCR ho son. 

 

 

 

 

Propera reunió serà dimarts 24 de Març de 2020. 

Seu i hora depenent d’evolució i recomanacions sobre pandèmia coronavirus. 


