
 
 
ACTA REUNIÓ CCR 17-02-2022 
 
 
La reunió s'inicia a les 17 hores a la sala 6 de l'ACM. 
 
Assistents presencials: Pere Subirana, Laia Vega, Ricart Molina i Lluís Mayol 
 
Assistents online: Ricart Hernández, Sonia Moreno, Marc Bausili, Juan Carlos Ruiz, Alex 
Romero, Jordi Bañera i Oscar Miró. 
 
1- Aprovació de l'acta anterior. 
 
2- En Pere Subirana informa del balanç econòmic 2021. Balanç positiu de 140.746 euros. 
Es constata una disminució respecte a l'any anterior, explicable per la caiguda en el 
nombre de cursos i les donacions fetes a les societats integrants del CCR. 
L'Oscar Miró demana informació sobre diversos conceptes del pressupost. Es toca el 
tema dels salaris de les secretàries del CCR. Actualment, el CCR disposa de dues 
secretàries a full time.  Una d'elles dedica el 50% del seu temps al programa de suport 
vital escolar. 
S’estan recuperant el nombre de cursos aquest any. 
 
2- En Pere Subirana informa de la revitalització del programa de SVe, després de la 
davallada de l'any passat per la pandèmia. Actualment hi han més de 30 referents al 
territori i s'espera aviat una nova coordinació. S'han iniciat cursos als professors del 
Vallès Oriental. S'han reprès els cursos als Jesuïtes i a les Escoles Píes. 
Laia Vega pregunta per l'estat de desenvolupament en el seu medi. La veritat és que a 
l'àrea de Barcelona encara no si ha entrat (previst al 2024), però s'està a les portes 
(Badalona). 
Jordi Bañera insisteix sobre l'aprofitament del munt de dades d'aquest programa per a 
fer una anàlisi seriós del que poden sortir publicacions científiques amb un alt grau 
d'interès. 
Segons informa en Pere Subirana, hi ha una persona experta en el tractament de dades 
que s'hi ha posat fa poc, precisament amb aquesta idea d'ordenar i processar les dades 
existents. 
Oscar Miró pregunta si hi ha algú del CCR interessat en explotar el tema. 
 
3- Premis i beques. S'ha constituït el tribunal qualificador i s'han recollit un total de dos 
projectes de recerca, nou comunicacions, vuit publicacions a revistes científiques i un 
ajut per una beca de doctorat. 
 
4-Tema coneix-cosy. En Pere Subirana informa sobre la fusió de la plataforma del aulaccr 
amb la plataforma COSY de l’ERC. El tema està ja llest en els cursos d'adults i falta encara 
una miqueta en els de pediatria. És clar que hi sortim guanyant, sobretot en visibilitat a 
Europa de la nostra activitat. Ara per ara, els nostres cursos de SV representen el 9% 
dels que es fan a tota Europa. 
 



 
 
5- Als precs i preguntes surt el tema dels espais cardioprotegits i la seva certificació. 
Certament el CCR té un reglament amb recomanacions per tal de que un espai es pugui 
denominar cardioprotegit. No obstant, el CCR no té actualment la potestat d'exigir el 
compliment d'aquest reglament en els anomenats espais cardioprotegits. Per tal de que 
això fos així, s'hauria d'implicar al Departament de Salut, buscant el seu recolzament. Es 
demana al Dr. Subirana que el comitè executiu faci les gestions oportunes per explorar 
aquesta possibilitat . 
 
Sense més temes a tractar, es tanca la reunió a les 18,15 hores. 
 
 
 
 
 
Lluís Mayol 
President CCR 


