
ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Xavier Escalada i Josefina Galán,  i la 
secretaria del CCR Rosa M. Riba.. La reunió es fa presencial.  
Excusen la seva presencia els Drs. Yolanda Díaz i J.M. Giraldo. 
 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Beques i Premis  
Queden acceptades les modificacions. 
S’ha d’insistir en que cada societat del CCR defineixi la persona que aportaran al Tribunal, 
abans de mitjans de gener. 
 
2.- Calendari reunions 
Queden acceptades, a excepció de la reunió programada per el dia 30/5/2022, que es passa al 
31/05/2022 
 
3.- Jornada 16 d’octubre de 2022 
Es plantejant les següents accions: 

- Roda de premsa. Es contactarà amb el gabinet de comunicació de la Acadèmia i el 
Col·legi de metges. 

- Concurs d’instructors de tot Catalunya. Comptarem amb la col·laboració de Laerdal. 
Pendent de buscar lloc a on realitzar-ho. S’han proposat possibles ubicacions, com el 
Recinte Històric del Hospital de Sant Pau, Arc Triomf, Parc Ciutadella. 

- Es demanarà pressupost per la confecció de banderins amb el logo del CCR, que 
serviran per aquest i altres esdeveniments que es puguin organitzar. 

- Des de secretaria es farà mapa d’accions i calendari. 
 
4.- Programa escoles 
La Sra. Elisabeth Gonzalez (especialista en qualitat i seguretat) podria col.laborar amb la 
elaboració de la logística de difusió del programa. 
Queda convocada per el dia 5/10/21. 
 
5.- Reunió del consell del CCR. 
 5.1.- El Dr. Martínez ens presenta el document, pendent de les correccions que es 
considerin adients. S’ha de retornar el document amb els comentaris al marge. 
 5.2.- Memoràndum. Es farà document definint  
  - Les funcions de cada membre del Comitè de Direcció. 
  - El àmbit de relació. 
  - Funcionament de secretaria. 
 
6.- Plataformes per els Cursos CCR 
 
6.1.- SVA i SVI a traves de la plataforma CoSy 
Es farà formació a secretaria 
Es farà difusió del nou curs i de la plataforma a instructors i directors.  
Es farà tutorial de funcionament de la plataforma. 
Pendent de implementar la figura del “Instructor virtual” i de les dades requerides per FORCEM 
 
6.2.- Curs GIC, BIC, Pediàtric i SVB.  
De moment es faran a traves de la plataforma Moodle del CCR 
 
6.3.- Acreditació dels cursos SVA i SVI.  
S’ha de demanar amb el nou format del curs. 
 



7.- Secretaria 
 
- Pagament Dropbox i Google Drive (o similar), eines que fan servir el grup de treball de SVe, i 
que, fins ara, ho ha pagat els membres del grup de treball. 
- Pendent de donar el vistiplau del programa de SVe. 
- Acreditació SVAT. Es proposarà als Drs. Agustí Ruiz i/o Toni Prieto com els encarregats de 
formalitzar els documents.  
- Modificació del programa de facturació de la Acadèmia. Es canviarà el venciment a 60 dies.  
 
 
 
 
Propera reunió: 
Dimarts 5 d’octubre de 2021 a les 18h.  
Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques 
 


