
 
ACTA REUNIÓ CONSELL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
 
Assistents Presencials: Lluis Mayol, Alex Romero, Sònia Moreno, Ricart Molina, Ricart 
Hernández, Juan Carlos Ruiz  
Assistents On-line: Montserrat Vila. 
Excusen assistència: Miquel Àngel Sarlat, , Jordi Bañeras, Marc Bausili, Oscar Miro  
No assisteixen: Laia Vega, Pere Subirana 
 
La reunió s'inicia a les 17,30 hores 
 

1) Els doctors Cerdà i Balanzó fan la presentació del llibre Història del Consell Català de 
Ressuscitació. 

I. El Consell aprova per unanimitat assumir les despeses de maquetació i 
impressió del llibre amb un pressupost inicial de 16.370,00 + IVA € 

II. Es planteja donar físicament un manual en paper als instructors 
III. Que potser hagi un punt de venta 
IV. Poder abaixar-se la versió digital 
V. En la propera reunió de febrer donaran el cost aproximat del pressupost 

final 
 
2) S'aprova l'acta de la reunió del 5 de juliol de 2022 

 
3) Al no haver assistit el Dr. Subirana aquests temes queden pendents: 

a. Pressupost definitiu 2023. A nivell dels ingressos tenen contemplats uns 
300.000€ per tant compten que poden haver pèrdues. Queda pendent 
d'aclariments 

b. En trucada telefònica el Dr. Subirana notifica que enviarà aquests 
documents per correu electrònics abans del 30 de novembre 

c. Pendent acabar d’explicar com està el tema de centres educatius 
d. Acabar d’explicar com ha quedat el tema amb la relació del comitè 

executiu amb el Departament d’Educació. S’ha de tancar data per una 
nova reunió en el que s’han de tractar i planificar les accions del curs 
següent i  la signatura de la renovació del conveni de col·laboració. S’ha 
de revisar i actualitzar el conveni actual. Pendent d'aclariments pel 
comitè directiu. 

e. Afegir nou membre al comitè de direcció per a donar suport. Farà 
proposta en la següent junta. Pendent aclariments sobre el tema pel 
comitè directiu. 

f. Presentació de la proposta de les funcions del comitè executiu per a 
poder validar-les i incloure-les en el document d’organigrama i funcions 
del Consell Català de Ressuscitació. Pendent document 

g. Pendent aclariments sobre la contractació d'una segona secretària 
   
 
 

4) Per unanimitat se aprova  la presència del tresorer en les reunions del consell, aquest 
càrrec l’ostenta en el comitè executiu el Dr. Abel Martínez 



 
5) S’ha de parlar amb el director executiu per preguntar el motiu pel qual no hi ha 

penjades, a la web del CCR, les actes del comitè executiu a partir del dia 14-06-2022 
 

6) El Dr. Mayol informa i repassa els temes següents: 
 
a) Que la Universitat de Vic ha començat a incloure el suport vital bàsic en el 

currículum de sisè curs de medicina. 
b) S’han mantingut converses amb el Consell Català de l’Esport el qual sol·licita 

informació del protocol d’actuació, per a sanitaris, del programa de formació. 
Se'ls comunica que no disposem de cap protocol actualment. 

c) S'acorda que la Dra. Sònia Moreno i el Dr. Ricard Molina s’encarreguin de 
compartir i treballar una proposta de formació pel personal sanitari , donat que 
està demostrat que si en 3 anys no s’ha realitzat una renovació els coneixement 
i les habilitats, aquestes es perden. Per tant aquest document exposarà les 
recomanacions  científiques i unificarà criteris. 

d) Queda pendent la documentació de funcions del CCR, per a que la Dra. Laia Vega, 
realitzi una llegida crítica i proposi al Consell una reforma global, si s’escau. 
 

8) Es proposa una nova reunió a finals de febrer de 2023. Temes prioritaris: llibre Drs. 
Cerdà i Balanzó, tancament any 2022 i pressupost 2023. 
 
A les 19,20 finalitza la reunió 
 
 
 
Lluís Mayol 
President CCR 


