ACTA REUNIÓ JUNTA 22 DE SETEMBRE DE 2020
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, Abel Martínez, Xavier Escalada, 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.- Temes a desenvolupar durant el curs 2020-2021
1.1.- Dates reunions. A l’anterior reunió es va proposar de fer-les el primer i tercer dimarts a les
18h. S’intentarà fer-les presencials, depenent de les normes del moment.
A valorar convidar a representants de les diferents entitas, grups de treball, etc.
1.2.- Objectius i cronograma de les seccions: Recerca, Formació, Grups de treball, etc.
1.3.- Curs proveïdors durant l’època Covid. Es disposa d’una plataforma Moodle per a
SVB+DEA i Pediatrics. S’ha de tornar a comunicar als instructors/directors, i comprovar que es
fa servir. Aquests punts ens ho comunicarà la Rosa.
1.4.- Curs d’Instructor SVB+DEA. A discutir fer-ho segons indica l’ERC
1.5.- Programar calendari dels cursos organitzats per el CCR -Instructors de SVB+DEA i GIC- i
decidir a on es faran. Les opcions son:
La Creu Roja (surt gratis, però s’ha de comptar el preu del trasllat de material i dels a
lumnes gratuïts.
l’Academia. Ens cobren 260€ però no s’ha se traslladar material i es cobra de tots els
alumnes.
Sant Joan de Deu.
1.6.- RCP Institut de Bellvitge. Hi ha un mail de drarodriguezguillen@gmail.com, en que
proposen un “projecte”, però sense especificar si es de recerca, formació, etc. S’ha de contactar i
aclarir-ho.
1.7.- Espais Cardioprotegits. Ho portava en Manel Cerdà. Pendent de resoldre els municipis de
Tarragona i Riudoms.
1.8.- Revisar grups de treball. Confirmar o substituir líders de cadascun d’ells.
1.9.- Premis i beques a partir de 2021.
Revisar quantia del premi, redefinir les bases, establir quins son els conflictes d’interessos i els
motius i numero màxim de prorrogues que es poden demanar.
La Rosa ens enviarà les bases actuals.
Els premis del 2020 es faran telemàticament. Els entregarà el President, Dr. Manel Cerdà.
1.10.- Novetats del CERCP
1.11.- Estrènyer relació amb l’ERC. Proposar-nos com a seu “fixa” de l’ERC al sud d’Europa
per acollir congressos, jornades d’educators, de directors, etc.
1.12.- Decidir quina plataforma farem servir pers els propers cursos. Es pot continuar fent servir
el nostre Moodle o la plataforma del CoSy

1.13.- Revisió i gravació de diferents vídeos: Dia Mundial de la reanimació cardiopulmonar,
vídeos de cada taller i material metodològic que no es faran presencials, i d’altres de difusió
general per penjar a la web.
1.14.- Creació d’una revista, o butlletí, com a mitja de comunicació del Comitè Executiu envers
l’Assemblea i les societats científiques que formen part del CCR.
1.15.- Estat actual dels comptes del CCR.
La Fina Galán farà document Excel amb el temes
2.- Temes Secretaria
4.1.- Hi ha una reclamació sobre els tallers d’habilitats, que no s’estan pagant als docents a costa
del CCR. La Rosa s’encarregarà.
4.2.- Secretaries. S’ha de decidir quin sistema es farà servir per fitxar, tant de la part presencial
(s’encarregarà la pròpia Acadèmia), com del teletreball. El CCR es el responsable de les seves
secretaries, i per tant ens pertoca controlar-ho.
4.3.- La Patricia ens demana una reducció horària a 30 hores setmanals, i canvi d’horari, que
passaria a ser íntegrament de matins. El motiu es fer-ho compatible amb els estudis acadèmics
que realitzarà.
Es valora i es decideix que ens ho ha de comunicar per escrit, i que s’acceptarà per un període
de 3 mesos, revisable. També s’apel·la a la seva responsabilitat perquè assumeixi l’horari de
tarda si, puntualment, es requereix.
4.4.- Es programarà reunió amb el Sr. Albiach i la persona responsable de l’escola de policia,
per revisar, i si s’escau modificar ,el conveni vigent. Responsables Dr. Suburana i rup
SVB+DEA.
4.5.- Donat la normativa actual per pandèmia Covid, de limitar les reunions en àmbits públics i
privats a un màxim de 6 persones, preguntarem al Departament si aquesta limitació també
s’aplica als cursos de suport vital o es poden continuar fent de 6 alumnes mes l’instructor.

Propera reunió:
Dimarts 6 d’octubre de 2020 a les 18h a la Acadèmia de Ciències Mèdiques.

