
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 3 DE MAIG DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Yolanda Díaz, Jose 

Manuel Giraldo i Josefina Galán.  

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors amb data 29 de març i 19 d’abril de 2022. 

 

2.- Espais Cardioprotegits 

 

Sol·licitud de Súria: Els documents estan correctes pel que fa referència als DEAs i l’activació 

del SEM, però s’ha de confirmar que la formació sigui homologada pel CCR. La Dra. Díaz 

omplirà el check-list indicant el que falta. Se’ls hi farà arribar des de secretaria. 

Sol·licitud de Tarragona: Pendent de valoració. Tan bon punt estigui se li comunicarà a la Dra. 

Casado. 

 

3.- Programa escoles. 

 

La Dra. Galán informa que s’ha sol·licitat a la Sra. Emma Vila el llistat de les accions formatives 

pendents del programa escoles. De moment no hem rebut resposta. 

 

A l’espera d’una decisió definitiva sobre la persona que serà la coordinadora del programa, li 

demanem a la Sra. Sara Sevilla que col·labori amb el CD en les tasques pendents. 

 

S’aprova que la persona del CD encarregada de contactar amb el departament serà el Dr. Pere 

Subirana, i s’intentarà que tots els coordinadors de zona estiguin donats d’alta al departament, 

com a educadors.  

 

Hi ha formació programada al Servei Educatiu del Vallès Occidental el dia 26 de maig. Hi aniran, 

per part del CD, les Dres. Díaz i Galán. 

  

 

4.- Relació CCR-ERC 

 

El Dr. Giraldo sol·licitarà reunió amb la Dra. Kathleen Pitches, durant el congrés de l’ERC, per 

tractar els següents temes: 

 - Establir el preu dels Seats de les recertificacions dels cursos de SVB, SVI i SVA. 

 - Automatitzar la sincronització dels cursos de recertificació d’adult i pediàtrics. 

 

5.- Cursos GIC 

 

S’aclareix que els cursos GIC s’han de donar d’alta a coneix a efectes administratius, i a CoSy a 

efectes formatius. 

 

6.- Manual d’SVB 

 

El Dr. Giraldo ens informa que s’està portant a terme, per part del CERCP, la traducció del manual 

d’SVB al castellà.  

 

7.- Grups de Treball 

 

El Dr. Martínez informa que es programarà una reunió amb el coordinador del grup de treball de 

trauma, Dr. Agustí Ruiz, i la resta de membres del grup per tal de: 

- Rebre informació de les tasques realitzades per el grup 



- El CD els informarà de la renovació d’aquest grup, que es farà a la vegada que la resta 

de grups de treball. 

 

Una vegada feta la reunió s’enviarà e-mail a tots els instructor informant de la convocatòria a 

representants/coordinador dels GT. 

 

 

8.- Treball RCP i ECO 

 

Hem rebut una proposta de treball d’investigació sobre ECO en RCP. Des del CCR animem a 

l’autor a fer el treball proposat i a que, si ho creu convenient, es presenti a la propera convocatòria 

de premis i beques del CCR. La Dra. Díaz donarà resposta. 

 

9.- Instructors d’honor 2022 

 

Es decideix que els instructors d’honor del 2022 seran els Drs. Manel Cerdà i Xavier de Balanzó. 

El president del CCR, Dr. Mayol els hi comunicarà. 

 

10.- Secretaria 

 

Els manuals d’SVI i SVA que estan a secretaria, s’enviaran a la deixalleria. 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 17 de maig de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


