
ACTA REUNIÓ CONSELL DIRECTIU 18 DE MAIG DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, Abel Martínez,  Jose Manuel Giraldo, 

Josefina Galán. La reunió es fa presencial. 

El Dr. Xavier Escalada, la Sra. Àngels Soto i la secretaria del CCR Rosa M. Riba, es connecten 

telemàticament. 

 
TEMES TRACTATS 
 

1.- Directors SVB 

A pesar de la normativa ERC, els candidats a director d’SVB del CCR han d’enviar sol.licitut a 

secretaria, amb la justificació, i han d’estar relacionats amb un centre de formació. Des de 

secretaria es donaran d’alta.  

 

 

2.- Instructors CCR    

Quelcom que tingui el curs de proveïdor corresponent amb “Potencial Instructor” pot fer el curs 

d’instructor d’SVI i d’SVA, sense que sigui condició necessària pertany a un centre de 

formació. 

Hi haurà moratòria fins el 31/12/2021, per realitzar els cursos necessaris per mantenir la 

condició d’instructor o candidat a instructor. 

Al gener de 2022 es farà valoració, considerant el període 2019-2020-2021 com un període 

estàndard de 2 anys. 

 

 

3.- EPBLS 

Depèn organitzativament del CCR, que es qui organitza els cursos. 

 

 

4.- Connexió Coneix/ERC 

 

4.4.- El Dr. Giraldo ens notifica els documents o dades que hem de rebre de l’ERC: 

 Certificats 

 Connexió de l’SVI entre CCR i ERC amb els apartats corresponents: Coneixement i 

 habilitats. De tal manera que quan valorem un alumne es connecti automàticament els 

 resultats. 

4.2.- Fundació Fundae, demana:  

 Connexió alumne-alumne 

 Control aprenentatge, no nomes test final. 

 Full d’avaluació de la evolució del curs. 

 Figura d’instructor genèric Fundae 

4.3.- Funcions que te CoSy, demanarem poder establir uns filtres per poder conèixer la formació 

que es fa des de Catalunya 

  

 

5.- Presidència CCR 

El dimarts 25/05/2021 el Dra. Cerdà deixarà la Presidència del CCR, que passarà a ser rotatòria 

entre les diferents entitats que formen el CCR. 

Es pren la decisió de que a partir de l’any 2022 les beques d’investigació del CCR portaran el 

nom de “beca d’investigació Manel Cerdà”. 

Tanmateix se li donarà placa commemorativa. 

 

 

 

 

 



6.- SVescoles. Es connecta la Sra. Àngels Soto. 

 

La Sra. Àngels Soto ens comunica que ha decidit deixar la seva etapa com a responsable del 

programa de SVescoles, donat que en el moment actual no pot fer-se’n càrrec. 

Ens mostra, en format PowerPoint la evolució del programa des de la seva creació fins avui, que 

ha suposat un gran esforç, sobretot per l’Emma i ella mateixa. 

Ens enviarà la presentació via mail. 

 

Presenta una proposta d’organigrama dirigit per el Director Executiu, i que es desglossa en 

tres branques: 

- Referent Institucional. Seria la persona que serviria d’enllaç amb la 

Conselleria/Departament. 

- Direcció programa. Seria l’encarregat de la gestió del programa a càrrec del Grup 

de Treball SVe del CCR 

- Coordinador grups de treball. A tenir en compte que els diferents grups de treball 

locals necessitaran un clínic que els hi doni suport. 

 

Tanmateix es requereix suport administratiu des de coneix, per la creació i gestió d’una base de 

dades (BBDD). Cada centre hauria d’omplir un full amb les dades demanades, però seria coneix 

qui ho gestionaria. 

 

Es prenen les següents decisions: 

- El CCR es farà càrrec del programa 

- Dependrà directament del Director Executiu 

- El Dr. Giraldo parlarà amb Coneix per generar la BBDD 

- Ens posarem en contacte amb l’Emma per conèixer les necessitats per tal de fer difusió 

al territori 

- Es valorarà la contractació d’un tècnic que, basat en els coneixements i la experiència 

actuals, ens doni suport en la elaboració d’un projecte de futur ambiciós i engrescador, 

per fer la màxima difusió al territori.  

 

 

7.- Reglament Grups de Treball. 

El Dr. Martínez ens ha enviat document per valorar, i modificar si s’escau. 

 

 

 

 

Temes pendents properes reunions 

Normativa grups de Treball    

Bases Premis i Beques. 

Monogràfic sobre Cursos SVI-TES 

 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 01 de juny de 2021 a les 18:30h.  

Es farà presencial. 


