
 ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 10 DE GENER DE 2023 

Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Yolanda Díaz i Jose Manuel Giraldo.  

Excusa la seva presencia la Dra. Josefina Galán. 

 

 

TEMES TRACTATS:  

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors del dia 13 de desembre de 2022. 

 

2.- Conveni col·laboració amb Technology 

S’aprova dissoldre el conveni de col·laboració entre el CCR i l’empresa de formació Technology, 

signat a data de 5 de febrer de 2019,  i excloure l’esmentada entitat  del llistat d’entitats 

col·laboradores per no complir el compromís relatiu a l’organització de 10 cursos anuals. No 

n’han fet cap en més de dos anys. 

3.- Ubicació cursos BIC 

Donada la dificultat en obtenir espais per a la realització dels cursos BIC a la Creu Roja, el Dr. 

Giraldo parlarà amb l’IES per tal de tornar a fer-los en el seu aulari. 

4.- Informació per a la Junta 

S’ha de preparar la informació de cara a la nova junta: 

- Tancament econòmic 2022 

- Pressupost 2023 

- Tancament cursos 2022 

- Memòria activitat SVe 2022 

- Funcions Comitè Executiu 

 

5.- Congrés de l’ERC 2023. Seu Barcelona 

Es parla de la participació del CERCP – CCR en el congrés de l’ERC de Barcelona 2023.   

El Dr. Carmona ens informa  

- El CERCP ha estat conversant amb l’organització del congrés i els ha fet una sèrie de 

demandes respecte de l’impacte científic, visibilització del CERCP 

- Proposta per part de l’HUVH de fer una activitat relacionada amb ECMO 

- Proposta CCR de promocionar el programa de SVe del CCR 

- Proposta de fer una taula de recerca per a promoció propiciar la col·laboració en recerca 

dins de l’ERC 

 

6.- Col·laboració amb Perú 

De Perú demanen col·laboració del CCR per a formar instructors de SVB i SVA 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 24 de gener de 2023 a les 17:30h.  

 


