
ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 19 D‘OCTUBRE DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz i Josefina Galán,  i la secretaria del 
CCR Rosa M. Riba. 
Excusen la seva presencia els Drs. J.M. Giraldo, Xavier Escalada i Abel Martínez 
 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Informació al CD de l'adquisició de material per a GIC 
S’ha aprovat la compra de material necessari per els cursos GIC 
 1 Maniquí 
 1 Simulador 
 2 Actualitzacions simuladors propis 
 1 Cap via aèria 
 Material fungible via aèria 
 2 Motxilles 
 
 
2.- Informació al CD de la reunió amb la Junta del CCR 

- Queda aprovada l’acta anterior 
- Es fa revisió de l’estat de comptes 
- Queden aprovats els 6 projectes presentats per les diferents societats 
- SVescoles. Es va presentar el pla i es va informar de la incorporació d’una nova 

secretaria que dedicarà el 50% del seu temps a aquest projecte, així com el suport d’un 
professional extern per la confecció del pla estratègic. 

- La facultat de Girona vol incorporar la formació en SVI, com a curs curricular,  per els 
seus alumnes de 6º curs de medicina. Ho comunicarem als directors de zona. 

- Es va demanar la nominació d’un soci de cada societat per tal de formar par del tribunal 
dels premis i beques. 

- Es va descartar la compra d’un desfibril·lador demanat per una ONG, a la espera de que 
facin la sol·licitud de forma reglada.  

- Aprovada la decisió de utilitzar la plataforma CoSy per els cursos d’SVA i SVI. El 
Moodle de l’aula CCR quedarà per els cursos de SVB, SVItes i SVescoles 

 
 
3.- Relació amb el ERC 
Una vegada aprovada la utilització de la plataforma CoSy per als cursos d’SVA i SVI, el Dr. 
Carmona serà la persona responsable del contacte amb l’ERC respecte d’aquesta plataforma. 
 
 
4.- Secretaria 
La Sra. Rosa M. Riba ens informa del contracte amb ASEPEYO per la formació d’instructors 
en SVB 
 
 
 
 
Propera reunió: 
Dimarts 2 de novembre de 2021 a les 18h.  
Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques 


