ACTA REUNIÓ JUNTA 05 D’OCTUBRE DE 2020
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, Abel Martínez, Jose Maria Giraldo,
Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba.
La reunió es fa a la Acadèmia de Ciències Mediques.

TEMES TRACTATS
1.- Dates Reunions 2020-2021
Es faran el primer i tercer dimarts de 18 a 21h, des de el 22 de setembre finas al 6 de juliol.
S’intentarà fer-les presencials, depenent de les normes del moment.
Des de secretaria ens enviaran les dates concretes.
2.- Calendari Cursos Instructors.
S’acorda que s’han de programar, i posar en coneixement de la junta, tots els cursos que es facin
des de el CCR, encara que siguin cursos tancats.
Els cursos del 16 i 23 d’octubre es faran a la Creu Roja. Les aules seran gratuïtes, a canvi de una
plaça d’alumne tant per cursos d’instructors de SVB com de GIC.
S’han de definir i publicar els preus dels cursos.
-Dates proposades per instructors d’SVB per l‘any 2021:
20 i 27 de març
12 i 19 de juny
16 i 23 d’octubre
-Dates proposades per GIC per 2020-2021:
20-21 Novembre 2020
26-27 de febrer 2021
Es demanarà pressupost per cafè i càtering del curs d’instructor d’SVB, per grups de 12
alumnes, a la empresa que actualment serveix als cursos de GIC.
3.- Premis i Beques a partir de 2021
S’han aprovat un seguit de canvis a les bases, comitè avaluador, lliurament de la dotació
econòmica i tribunal, entre d’altres que quedaran reflectits al document que la Dra. Galán
modificarà.
4.- Temes de Secretaria
Queda aprovat l’ultima versió del document “Recomendaciones ante una parada cardíaca
durante la pandèmia de COVID-19”.
Es publicarà a la web.
5.- Acreditacions
La acreditació de l’SVAT caduca ara, i s’ha de renovar. Ho farà el Sr. Agustí Ruiz.
Les acreditacions de SVA, SVI i SVB+DEA estan pendents de revisar.

Propera reunió:
Dimarts 20 d’octubre de 2020 a les 18h.
Seu, Acadèmia de Ciències Mèdiques.

