
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 17 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 l’acta anterior del 3 de maig de 2022. 

 

2.- Pla Estratègic 

Es presenta i s’aprova una proposta de pla estratègic que es presentarà a la Junta del CCR el 

proper 15 de juny. 

 

3.- Espais Cardioprotegits 

 

Sol·licitud de Súria: Fet el check-list, la sol·licitud no es apta, perquè els cursos de formació que 

proposen no son normatius del CCR. La Dra. Díaz els enviarà e-mail.                

 

Sol·licitud de Tarragona: No es pot avaluar perquè el document que ens han enviat es un projecte, 

i s’ha de certificar que està implementat. La Dra. Galán contactarà amb la Dra. Casado. 

 

4.- Programa escoles. 

 

- Sol·licitud de les Escoles Pies: 

Ens proposen una reunió pendent de data definitiva. 

- Sol·licitud Jesuïtes:  

Ens demanen iniciar el pla formatiu pels docents. 

- Sol·licitud CRP del Prat del Llobregat: 

S’ha de comunicar al Departament per programar la 1ª reunió 

- Sol·licitud Sr. J. Aguado 

Demanen material per implementar el programa al seu centre. S’han d’adreçar al CRP 

d’Alella, que es el seu de referencia. Contactarem amb el CRP d’Alella per si necessiten 

material per donar resposta a tots els centres assignats. 

Sol·liciten la placa indicativa de que fan la formació en suport vital als seus alumnes. Els 

enviarem la imatge perquè ho puguin fer ells mateixos. 

 

5.- Instructors d’honor 2022 

 

Els Drs. Manel Cerdà i Xavier de Balanzó han declinat la proposta de ser nomenats Instructors 

d’honor. 

Es decideix escollir als Drs. Enric Subirats i Ramón Batalla. Es comunica oficialment. 

 

6.- Tresorer CCR 

 

Es proposa i s’accepta, per unanimitat, que sigui el Dr. Abel Martínez. 

 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 31 de maig de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


