
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Abel Martínez, Yolanda Díaz i Josefina Galán. 

Telemàticament el Dr. Jose Manuel Giraldo 

Excusa la seva presencia els Dr. Francesc Carmona 

Al punt 2 assisteixen El Dr. Miguel Angel González i el Sr. Jordi Castillo 

 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors del dia 8 de novembre de 2022. 

 

2.- Reunió Grups de Treball. Assisteixen els coordinadors dels grups de treball d’SVA, SVB 

i SVAT 

- Es fa revisió i lectura del document de funcionament dels GT del CCR del 2021. 

- Es busca el compromís de col·laboració del CCR en posar tots els mitjans necessaris per 

aconseguir els objectius que proposin els grups. 

- Grup SVB/Primers auxilis. Proposta 

o Programar 1ª reunió per copsar les opinions/aportacions del grup 

o Rellançar les auditories dels cursos 

o Recollir indicadors clínics 

o Reforçar la recerca sobre la formació en SVB 

o Donar contingut als 1ers auxilis, com a part dels temes del GT 

o Buscar punts de connexió amb altres GT 

- Grup SVA/SVI. Proposta 

o Ja ha hagut un primer contacte amb els membres del grup 

o Pendent convocar una 1ª reunió per recollir idees dels components del GT 

o Prioritat: Traducció del Manual de l’instructor. S’aprova destinar una partida 

econòmica a aquest fi. 

- Grup SVAT. Proposta 

o Renovar i vitalitzar els cursos, comptant amb els components del GT, directors i 

GT temporals. 

o Nou programa SVAT, que coordini els interessos intra i extra hospitalaris. Dirigit 

a metges i infermeres. Voluntat de convergir cap a models europeus 

o Mail als directors que han contestat al mail previ genèric. Total 17 respostes. 

Preguntant tipus de curs, programa, dades targets. Reunió el 14/12 a la Acadèmia. 

o Formació d’un GT estable: 3 membres + coordinador GT 

o Creació de  GT Temporals. Treballaran temes concrets, i es valorarà la seva 

implicació en el programa. 

o Actualment hi ha 1 director i 1 instructor de l’ERC. Buscar models per acreditar 

a nous instructors/directors, amb el suport del CCR. Possibilitat d’organitzar una 

jornada d’homologació, després de testar el nou programa. 

o Procés: consensuar programa > testar programa > homologació > expandir-ho. 

o S’anul·len les reunions previstes que consten a l’acta del 4.11.2022 

- Grup SVP 

o Canvia el coordinador. De moment, durant la transició, el Dr. Abel Martínez 

assumeix la coordinació. 

 

3.- Curs ETC 

- Programat pel 23.2.23 a l’IEM. El CCR donarà suport sempre que quedi confirmat que 

no es tracta d’un curs exclusiu de l’IEM, el paper del qual serà ser centre organitzador. 

- Es demanarà al director quines son les condicions per aquest i futurs cursos. 

- Es valoraran els ajuts econòmics demanats sempre que s’elimini la exclusivitat. 

 

 

 

 



4.- Reunió de Junta 
- Els Drs. Manel Cerdà i Xavier Balanço presenten el llibre sobre la historia del CCR. 

Sol·liciten ajuda econòmica.  

- Sol·liciten informe econòmic del 2022, i pressupostos del 2023 

- Conveni amb ensenyament. Hi ha hagut canvi d’interlocutor, el que ha endarrerit la 

signatura del nou conveni. Actualment es la Sra. Anna Chillida: dga.educacio@gencat.cat 

- Sol·liciten la renovació de la vacant del Dr. Xavier Escalada. 

- Espais cardioprotegits. S’ha de dissenyar i registrar els certificats que atorga el CCR. 

Pendent de valorar si coneix ho ha de registrar a la plataforma. 

- Grups de Treball. S’informa dels nous coordinadors dels GT. Penjarem a la web l’ultima 

versió del funcionament dels GT del 2021. 

 

5.- Marató TV3 
- El Sr. Francesc Rosaura va contactar amb el CCR per incloure el programa de suport vital 

als centres educatius dintre de la Marató de TV3 d’enguany. 

- Amb el rerefons de que es un programa del CCR/Departament d’Educació, es centrarà en 

els estudiants/monitors docents. Es gravaran i difondran vídeos. 

 
6.- Secretaria 

- Es valoren els requisits del nou/nova auxiliar administratiu/va 

- Anglès, Ofimàtica, Capacitat de mobilitzar/manteniment del material del CCR 

 

7.- Incorporació nou membre del CD 

- Pendent de decisió 

- Redactar document d’acollida. 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 13 de desembre de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


