
ACTA REUNIÓ JUNTA 19 GENER DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Jose Maria Giraldo, Xavier Escalada, 

Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba. 

La reunió es fa Telemàtica. 

 
 
TEMES TRACTATS 
 
1.- Reglament CCR. Reunió amb el Dr. Cerdà. 

 

El Dr. Subirana informa de que ha estat treballant amb el Dr. Cerdà sobre l’actualització del 

document fundacional que data del 2003. S’informarà al Dr. Cerdà de que, de moment es tracta 

d’un esborrany i, per tant, no està previst presentar-ho a la propera assemblea. 

 

Es demana que cada grup enviï la informació corresponent de l’àrea, tal com la memòria dels 

cursos realitzats, la memòria econòmica, l’adequació de la formació a la pandèmia Covid. 

 

Es convoquen 2 representants de cada societat, amb un únic vot per cadascuna d’elles. També, 

segons el reglament, s’ha de convocar al director del comitè executiu, Dr. Subirana.  

 

2.-  Posició del CCR sobre la formació en Suport Vital en el moment actual de la pandèmia 

per SARS-Cov-2 

 

La idoneïtat de fer cursos de suport vital, vindrà derivada de l’estat de la pandèmia Covid en 

cada moment, i de les recomanacions generals de les autoritats sanitàries. 

 

En el moment actual de confinament perimetral i de restringir les reunions de màxim 6 

persones, el CCR no recomana fer cursos que no siguin d’un únic grup bombolla.  

 

El CCR suspendrà temporalment els cursos d’instructors que te programats. 

 

El Dr. Carmona farà comunicat oficial que es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials  

 

3.- Cursos SVA-SVI en plataforma CoSy  

 

Es plantejant avantatges com la qualitat de la plataforma, dubtes, i requeriments necessaris del 

CoSy que actualment no disposem, com la possibilitat de tenir manuals, certificats, etc. 

 

Donat la importància del tema es farà reunió extraordinària, a on s’aportarà DAFO que ajudi a 

la decisió.  

 

4.- Secretaria 

 

 4.1 Factures cursos 2021. Es mantindrà el descompte a les entitats que ho tenien, amb 

 independència de la facturació del 2020. 

 

 4.2 Acreditacions. El Dr. Abel Martínez ho gestionarà  

 

 

 

 

  

Propera reunió extraordinària: 

Dimarts 26 de gener de 2021 a les 19h. 

Es farà telemàtica. 


