Reunió del Consell
Dijous, 7 d’octubre de 2021 a les 16:30 hores . Sala 7 de l’Acadèmia
Assistents:
Alex Romero, Jordi Bañeras, Laia Vega (on line), Juan Carlos Ruiz, Ricard Molina, Ricard Hernández, Pere
Subirana i Lluís Mayol.



S'aprova l'acta anterior sense esmenes.
El Dr. Subirana presenta una revisió de l'estat de comptes fins agost 2021. El saldo del que va
d'any és positiu en uns 25000 euros aproximadament. Pel que sembla, l'activitat es va
normalitzant. Properament presentarà un pdf amb les dades.



S'han rebut els 6 projectes de les societats científiques i s'ha donat el vist i plau als mateixos, per
la qual cosa es remetrà el pagament acordat a les sis societats. Es farà una comunicació als
presidents de les mateixes i als autors dels projectes.



El Dr. Subirana fa un resum del projecte "escola" als assistents, amb la seva història i estat actual.
Es debaten les alternatives de futur del projecte amb intervencions de gairebé tots els assistents.
S'està d'acord en implicar al Departament d'Ensenyament amb més intensitat. Es constata la
poca penetració del CCR entre la població general. Es discuteixen alternatives per contrarestar
aquest problema, com desenvolupar i presentar un projecte científic i, si s'escau, pensar en
alternatives professionals de difusió entre la població general sobre el què és i el què fa el CCR.
Es queda en parlar del tema a la reunió de gener.
 El Dr. Subirana proposa la contractació de una segona secretària que dediqui el 50% del seus
temps al projecte.
 També s'ha contactat amb una professional per tal que revisi el projecte i proposi accions. A la
reunió de gener 2022 presentarà l'evolució d'aquestes qüestions.
 El Dr. Mayol explica els seus contactes amb la UVIC, concretament amb la direcció dels estudis
de medicina, que sol·liciten informació per incorporar el suport vital immediat en el currículum
docent de sisè curs. Se'ls posa en contacte amb els directors de zona de cursos CCR.
 Es demana un membre de cada societat per formar part del jurat dels premis i beques que acaba
de convocar. el CCR.
 El Dr. Mayol s’adreçarà per carta als membres de les mateixes per tal que presentin una persona
en el termini d'un mes.
En els precs i preguntes
 s'aprova la petició del Dr. Mayol de mantenir la possibilitat de reunions mixtes (presencials i
telemàtiques).
 Respecte a la petició rebuda des de una ONG per l'adquisició un desfibril·lador, que genera certa
polèmica, s'acorda demanar un projecte escrit com a primer pas abans de prendre qualsevol
decisió.
 Finalment, el Dr. Subirana informa de la decisió d'usar la plataforma "cosy" del ERC properament,
enlloc del "aulaccr" vigent pels cursos de SVI i SVA.
Es tanca la reunió a les 18,30 hores.

Lluís Mayol
President CCR

