
ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 12 DE JULIOL DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, J.M. Giraldo i Josefina Galán. La 
reunió es fa mixta telemàtica/presencial.  
Excusa la seva presencia els Drs. Abel Martínez i Xavier Escalada i la secretaria del CCR Rosa M. Riba. 
 
 
TEMES TRACTATS: MONOGRAFIC SVe 
 
 
1.- Curs Professors Instructors.  
Es farà el 25 de setembre a càrrec del CCR. 
Pendent de confirmar la seu que probablement serà a Creu Roja. 
 
2.- Referent de processos del programa SVe 
El Dr. Martínez i Dr. Carmona s’ofereixen per buscar aquest referent.  
Es contemplarà tant la possibilitat de que siguin professionals en suport directiu, com postgraus 
interessats en aquest tema per la seva investigació o tesi doctoral. 
 
3.- Suport Informàtic 
Per tal d’actualitzar les eines informàtiques requerides per el programa, es concertarà reunió 
amb Coneix. Hi hauran d’assistir l’Emma Vila i el referent de processos, una vegada tinguem a 
la persona. 
 
4.- Suport Administratiu 
Ens han fet a mans currículum per cobrir la plaça de secretaria que tenim pendent. 
Es programa entrevista per dema dia 13 de Juliol a les 17h. 
 
5.- Planificació curs 2021-2022 
Està planificada reunió del Dr. Subirana amb l’Emma Vila per el proper dia 21 per tal de 
planificar el proper curs 2021-2022. 
Donat que estem pendents de temes logístic que donin suport al programa, en aquest moment es 
dona prioritat a la consolidació del que ja està en marxa. 
 
6.- Jornada 16 d’Octubre 
 
6.1.- La casa Laerdal ens ha fet una proposta de col·laboració. 
Es proposa fer un campionat d’RCP a les escoles.  
Pendent de disseny definitiu, es planteja fer unes semifinals prèvies entre classes i escoles. La 
final serà el dia 16 d’octubre, cada grup des del seu col·legit, amb l’aplicació que ho faci 
possible. 
Una possibilitat de premi es un dia a Port Aventura de tota la classe del grup guanyador. 
 
6.2.- Els nens de primària dissenyaran la mascota del programa.  
Pendent decidir el premi. 
 
6.3.- Ens han fet arribar una proposta de cançó per el programa del Sr. Pep Puigdemont. 
El Dr. Subirana parlarà amb l’autor per demanar pressupost per gravar-la i per mirar si la 
tornada es pot ajustar a la freqüència de 100-120 compressions/minut. 
 
 
 
 
Propera reunió: 
Dimarts 21 de setembre de 2021 a les 18h.  
 


