ACTA REUNIÓ CONSELL DIRECTIU 16 MARÇ DE 2021
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, Abel Martínez, Josefina Galán, i la
secretaria del CCR Rosa M. Riba.
Excusen la seva presencia els Drs. Jose Manuel Guiraldo i Xavier Escalada.
La reunió es fa Telemàtica.

TEMES TRACTATS
1.- Lectura acta anterior.
S’aprova incloent a l’apartat de despeses dels cursos el cost del material necessari per la
realització del curs.
Els Drs. Carmona i Subirana aporten els preus dels cursos GIC i Instructor SVI-TES actualitzats
als costos actuals.
Pendent de l’anàlisi del Dr. Guiraldo.
2.- Revisió dels cursos SVI-TES.
El Dr. Martínez planteja la possibilitat de revisió dels cursos d’SVI-TES, tant de providers com
d’instructors.
Aquesta petició neix de la sol·licitud del SEMES de formar als seus tècnics en PBLS plus i
SVIP, i una possibilitat seria fusionar la formació de tècnics en suport vital d’adults i pediàtric.
Això requereix revisar el contingut del curs, els requisits dels alumnes, etc.
Es programarà una reunió monogràfica per abordar aquest tema.
3.- Objectius 2021
3.1.- SVescoles.
Des de Tremp (Pallars) demanen ajuda per començar amb el programa d’SVescoles. Es
comunicarà a la propera reunió del Dr. Subirana amb les Sres. Àngels i Emma.
En aquesta mateixa reunió ens comunicaran les necessitats tant de personal, com de material per
reactivar aquesta formació, que des del CCR es considera prioritària.
3.2.- Premis i beques.
Es necessari convocar als membres del jurat, que serà el mateix que en la edició anterior, per
l’edició d’enguany.
La Dra. Díaz enviarà carta de cortesia als membres, convocant-los i especificant els terminis.
Des de secretaria s’enviarà el present, junt amb el pen-drive amb els treballs presentats.
A partir de l’any vinent el jurat estarà compost per un membre de cada Societat que conforma el
CCR.
3.- Sobrevinguts
El Dr. Subirana comunica que el conveni de col·laboració actual amb l’Escola de Policia s’ha
de modificar.
Ho signarà el Dr. Cardà com a President del CCR.
Ens ho faran arribar una vegada aprovat.

Propera reunió:
Dimarts 6 d’abril de 2021 a les 18h.
Es farà telemàtica.

