
ACTA REUNIÓ CONSELL 26 D'ABRIL 2022 
 
 
Assistents: Pere Subirana, Juan Carlos Ruiz, Oscar Miró, Ricart Hernández, Ricart Molina. 
On-line: Alex Romero, Sònia Moreno. 
 
La reunió s'inicia a les 17,30 hores 
 
1) S'aprova l'acta de la reunió de 17 de febrer. 
 
2) El Dr. Mayol explica el conjunt de trucades, reunions i comunicacions escrites en les 
que ha participat durant els mesos de març i abril, relacionades amb les incidències 
succeïdes en el programa SVe, concretament relacionades amb el cessament de la Sra. 
Emma Vila de les seves activitats con a coordinadora en funcions del programa. 
Concretament ha rebut manifestacions contràries a la decisió presa pel Comitè directiu 
per part del Dr. Cerdà i Dr. Balanzó (carta), una carta escrita als membres del Consell per 
la pròpia Sra. Emma Vila, una reunió amb el President i Gerència de l'ACM el dia 18 de 
març, en la que demanaven informació sobre la situació del programa a conseqüència 
de queixes rebudes a la Junta de l'ACM sobre la gestió que s'estava fent. Aquesta 
demanda de reunió per part de la Junta de l'ACM genera controvèrsia en els membres 
del Consell. 
 
3) El Dr. Subirana fa una revisió del programa SVe des dels seus inicis i el rol desenvolupat 
per la Sra. Emma Vila en el mateix. Es reconeix la tasca i entrega d'aquest membre del 
programa durant tots aquest any. Un canvi en la confiança del Comitè directiu vers 
aquesta persona aconsella el seu relleu. El Comitè considera prioritària la coordinació i 
treballa per trobar substitut/a. A l'actualitat, les funcions són realitzades pel propi 
Comitè directiu. També s'està en el procés de cerca de la figura del tresorer, 
desenvolupada des de la seva dimissió pel Dr. Subirana.  
Arribat aquest punt es discuteix la dependència orgànica tant de la secretària com de la 
figura del tresorer. Després d'algunes intervencions, la majoria sembla recolzar una 
dependència directa del Consell. 
 
4)El Dr. Subirana informa d'una reunió amb el Departament d'Ensenyament i el 
rellançament de diverses iniciatives, com l'extensió de l'ensenyament de la RCP a la 
societat catalana, ja contemplada del Pla de Salut vigent. Concretament es refereix al 
programa "Esperança". També es fa referència a la app de localització dels DEAS i de 
primers intervinents, i l'elaboració d'un registre de DEAS. Col·laboració del CCR en 
aquests temes. Col·laboració amb Salut a la fi de potenciar el nostre rol davant el 
departament d'Educació en el programa SVe. Aquest punt provoca cert recel per part 
d'alguns membres del Consell. 
 
5) A proposta dels membres del Consell, el Dr. Mayol envia a tots ells una còpia de la 
carta de la Sra. Emma Vila, dels estatuts del CCR i de la gravació de la jornada de SVe 
que tingué lloc a l'ACM. 
 
6) El Dr. Miró planteja la conveniència que les reunions del Consell siguin presencials 



 
7) El Dr. Subirana entrega al Dr. Mayol una còpia del balanç econòmic dels 2021 que 
restava pendent. 
 
8) Es proposa una nova reunió al mes de juny amb els següents temes pendents: 
 
- Presentació d'un pressupost estimatiu d'ingressos i despeses 2022 (Dr. Subirana) 
- Presentació d'un pla d'actuació i objectius pel 2022 (Dr. Subirana) 
- Lectura i revisió de la documentació enviada als membres del Consell (Consell) sobre 
el SVe i carta de la Sra. Emma Vila. 
 
9) Es demanarà la presència de la secretària del CCR a les reunions del Consell (Dr. 
Mayol) 
 
10) Per manca de temps queda aplaçat per la propera junta la informació de Dr. Subirana 
sobre el tema dels espais cardioprotegits. 
 
A les 19,45 finalitza la reunió 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Mayol 
President CCR 


