
 
 
ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 25 DE GENER DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Xavier 
Escalada i Josefina Galán; i telemàticament el Dr. J.M. Giraldo i Yolanda Díaz 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 

2.- Grups de Treball 

 

- No s’ha pogut fer la reunió prevista 

- Hi ha un grup de treball “Primers Auxilis” que està a la normativa del GT i no apareix a 

l’acta del dia 11/1/22. Es decideix que quedarà inclòs al grup de treball d’SVB. 

- El Dr. Martínez informa que a la reunió del grup de treball de pediatria es va aprovar: 

 L’entrada d’altres especialitats als diferents grups que conformen el grup 

de pediatria.  

 Que el grup de pediatria tindrà un únic representant 

 

3.- Espais Cardioprotegits 

 

El Dr. Subirana informa que s’ha reunit amb representants de la Creu Roja, perquè estan treballant 

amb diversos ajuntaments sobre aquest tema, i volen conèixer i ajustar-se als criteris definits pel 

CCR sobre aquest tema, per tal d’obtenir el segell CCR, que sempre serà al final del procés, i 

sempre que tots els documents i requisits siguin correctes.  

El CCR tindrà la potestat d’auditar-ho 

Ens ho vindran a explicar. 

 

El document amb els requisits per considerar espai protegit està a la web del CCR, i afegiren el 

check-list referent a municipis i espais cardioproteegits 

 

4.- Reunió Junta del CCR 

 

Serà el 17 de febrer, i ho presentarà el Dr. Subirana, que ens reclama els documents que hem 

d’aportar els membres del Comitè de Direcció. 

 

5.- Pàgina web 

 

Hi ha diferencies entre les versions català/castellà, i es demanarà que siguin especulars, encara 

que els documents estiguin nomes en català. 

El Dr. Carmona se’n farà càrrec 

 

6.- Remuneració cursos escoles 

 

- Fins ara es pagava 25€/hora lectiva. S’acorda apujar el preu a 40€/ hora 

- S’acorda demanar tota la documentació referent al programa de SVescoles, i que el CCR 

sigui l’administrador del Dropbox a on son tots els documents 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 1 de febrer de 2022 a les 17:30h.  

Tema únic: Webinar migració CoSy 

 


