
 
            ACTA REUNIÓ CONSELL 21 DE FEBRER DE 2023 

 
 
Assistents Presencials: Lluis Mayol, Sònia Moreno, Xavier Escalada, Pere Subirana i Abel 
Martínez 
Assistents On-line: Laia Vega, Jordi Bañeras, Marc Bausili, Juan Carlos Ruiz i Ricard 
Hernández 
Excusen assistència:, Miquel Àngel Sarlat, Montserrat Vila, Alex Romero i Ricard Molina 
 
La reunió s'inicia a les 17,30 hores 
 

1. Els doctors Cerdà i Balanzó fan la presentació del llibre de la història del CCR. 
I. Presenten la maquetació dels capítols 1 i 2 

II. Pendent de maquetació del 3r i últim capítol 
III. Sol·liciten un pròleg  a l’inici del llibre per part del Consell 
IV. Que potser hagi un punt de venta 
V. Es comenta la impressió total d’uns 800 exemplars 

VI. Es comenta la realització d’una comissió per a planificar la distribució dels 
llibres ( presencial, centres hospitalaris) . El Dr. Escalada s’ofereix per a 
gestionar la comissió. 

 
2. S'aprova l'acta de la reunió del 15 de novembre de 2022,  

2.1. amb la modificació del punt 4). 
Per unanimitat se aprova la presència de qualsevol membre del Comitè Executiu en 
les reunions del consell, sempre que sigui requerit pel President del Consell. 
 

3. Presentació per part del Tresorer, Dr. Abel Martínez, del tancament econòmic 2022 
i pressupost 2023 
3.1. Deguts a uns canvis amb ampliació de pressupost en els punts: nou projecte 

ETC; llibre Història del CCR i 20 aniversari del CCR enviarà un nou pressupost 
2023 

 
4. Presentació per part del Director, Dr. Pere Subirana, de diversos temes i la memòria 

d’activitats 2022. 
4.1. Suport Vital Escoles (SVe) 

4.1.1. Signatura del conveni amb el departament d’educació. 
S’ha fet 3 reunions del CE amb els responsables del departament, la darrera 
(gener de 2023) amb la directora i la sotsdirectora: En aquest moment estem 
esperant la valoració de la proposta de renovació del conveni 
4.1.2. S’ha reconstituït els grups de referents del CCR i dels coordinadors dels 

territori del DE  
4.1.3. Represes les activitats formatives i seminaris  adreçats als professors en 

el curs escolar 2021-2022 
4.1.4. Mantenim la política de compra i cessió de material als CRP 
4.1.5. Dades aportades, a dia d’avui, de centres educatius pel total d’assistents 

formats: 
*Preescolar = 5.895   *EGB = 18.785   *ESO = 15.030 
Total de 39.710 alumnes. 



 
4.2 Noves incorporacions al Comitè Executiu 

4.2.1 Sra. Lorena Molina, per substituir la vacant del Dr. Escalada. Pendent de 
definir tasques. 
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster 
Oficial en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de 
Barcelona. Amplia formació i experiència en l'àmbit de les emergències 
extra hospitalàries, com a infermera SEM. És instructora ERC-CCR en SVB, 
SVI i SVA. En l'actualitat és Directora General del Campus Docent Sant Joan 
de Déu. Directora d'Edicions Sant Joan de Déu i membre de la Junta 
Directiva de l'Associació de Degans d'Infermeria de Catalunya (ADEIC) i de 
la Conferència Nacional de Degans/es d'Infermeria (CNDE). Membre i 
patrona de diversos comitès acadèmics i de recerca. També realitza 
activitat docent en gestió i qualitat assistencial en el grau d'infermeria, així 
com en diversos màsters universitaris. Membre del Grup Consolidat de 
recerca DAFNiS (Dolor, Activitat Física, Nutrició i Salut) i membre del 
Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut. 

4.2.2 Els Drs./Dres. Laia Vega, Lluis Mayol i Juan Carlos Ruiz es posicionen a favor 
de la reposició d’aquesta persona i el Dr. Escalada en contra 
 

4.3 Relacions CCR – CERP – ERC. S’ exposen i explicant aquests punts: 
*Compromís adquirit per part del CCR de ser i seguir membre de l’ERC i 
seguir actuant i formant a la gent segons les seves recomanacions. 
*CCR és una entitat reconeguda per l’ERC com a organitzadora de cursos 
de SVB (BLS), SVI (ILS), SVA (ALS), SVBp (PBLS), SVIP (EPILS), SVAP (EPALS) i 
cursos d’instructors GIC BIC. 
*Actualment la relació entre l’ERC i el CCR es vehiculitza a través del CERCP 
(Consejo Nacional)  
*La sintonia que hi ha entre el CCR i l’ERC és total i és molta i molt valuosa 
la col·laboració mútua i el respecte entre les dues entitats 
*Actualment hi ha 3 membres del CE integrats en els diferents SEC de l’ERC 
*L’ERC va escollir, com fa habitualment, la ciutat de Barcelona com a seu, 
els dies 2, 3 i 4 de novembre, del Congrés Europeu de Ressuscitació 
(Resuscitation 2023). El compromís adquirit pel CCR amb la organització 
del congrés és total 
*Actualment, el conveni entre l’ERC i el Consejo Nacional (CERCP) que és 
el que vincula i articula les relacions de l’ERC amb les societats i institucions 
espanyoles que formen part del CERCP està vençut i no hi ha voluntat de 
ser signat 
*El CERCP ha fet arribar una carta en la que es posa en coneixement de 
l’ERC que no dona suport al Congrés que se celebrarà a Barcelona  
*El CERCP considera que la proposta de la seu del congrés, en cas de que 
l’ERC hagués decidit fer-lo a territori espanyol, hauria d’haver estat feta 
per part del Consejo Nacional  
*Son moltes i antigues les discordances i disconformitat entre el CERCP i 
l’ERC en matèria de formació i reconeixement per part del primer de les 
normes i recomanacions que l’ERC demana als seus membres 



*Diverses societats d’àmbit estatal han sol·licitat aquests darrers anys la 
participació activa del CCR per tal de poder iniciar i seguir les formacions 
segons la normativa ERC 
*El CCR va col·laborar de forma intensa amb el CERCP, per tal que les 
societats que l’integren poguessin ser reconegudes com organitzadores de 
cursos ERC (el CCR va ser la primera entitat a España en aconseguir aquest 
reconeixement per part de l’ERC)  
*La manca d’interès (o l’existència d’interessos contraposats) ha provocat 
que, en els darrers anys, diferents societats i institucions d’àmbit estatal, 
hagin hagut de recórrer al CCR per tal d’assolir l’objectiu de poder ser 
organitzadores de cursos ERC (SEDAR, SEMES, SEMG, SEUP, IAVANTE...) 
*L’ERC planteja que les seves relacions sempre seran a través d’un consell 
nacional i que aquest haurà de ser d’àmbit estatal 
*Donada la situació generada, el comitè executiu del CCR planteja la 
necessitat de seguir vinculat a l’ERC independentment del que vulgui fer o 
decidir en un futur el CERCP, per la qual cosa i d’acord amb l’ERC està 
cercant aliances amb les SSCC d’àmbit estatal,  interessades en el mateix 
objectiu per, si cal, constituir un altre Consell Nacional. 
 

4.4. Municipis cardioprotegits any 2022.  Acreditada la població de Súria. En tràmits 
i estudi les poblacions de Riudoms; Montblanc i Tarragona 

 
4.5. Premis i Beques any 2022.  

Presentats:  2 projectes de recerca; 8 comunicacions; 5 publicacions i 1 tesi 
doctoral.  Guardonats els següents treballs: 
*Premi al millor projecte de recerca - Eficàcia de la realitat virtual en l’adquisició 
de competències en SVB en estudiants de Ciències de la Salut 
*Premi a la millor comunicació - Formación en RCP en las escuelas españolas:  Es 
hora de reaccionar 
*Premi a la millor publicació - Cardiopulmonary Resuscutation in the Prone 
Position in the Operating Room or in the Intensiva Care Unit: A systematic 
Rewiew  
*Beca a la  millor tesi - Projecte Girona territori cardioprotegit: Avaluació del 
funcionament dels desfibril·ladors públics 

4.5.1 El  premis 2023 hi ha un membre menys, per part de la societat 
Catalana de Pediatria,  en les valoracions dels treballs 
 

4.6. Memòria de Formació CCR any 2022    
  

  Cursos Alum aptes 
Alum No 

aptes Total Alumnes 

Proveïdors 5320 41536 1384 42923 

Instructors 20 222 5 227 

Escoles 26 1811 205 2016 

 
 
Adjuntem documentació amb comparatives 2021 
 
 



 
4.7. Grups de treball CCR any 2022.  

Formalment constituïts a data d’octubre de 2022 
Responsable de GTs - Abel Martínez Mejías 
Coordinador GT SVB/Primers Auxilis - Jordi Castillo García  
Coordinador GT SVI/SVA - Yolanda Díaz Buendía 
Coordinador GT SVPediàtric - Abel Martínez Mejías (provisionalment per baixa) 
Coordinador GT SVTrauma - Miguel Ángel González Posada 

 
En data 15 de febrer de 2023 es va realitzar la primera acció:  Jornada tècnica  
trauma greu, Inscrits més de 200 assistents i van assistir 100 participants 

 Presentació del Pla formatiu en trauma greu del GT de SVAT 
 Presentació de la 1a edició del curs ETC a Catalunya (16, 17 i 18 de febrer (IES) 
   4.7.1 El president dona suport a les persones escollides pel Comitè executiu. 
 
4.8. Segona Secretaria. Explicació de la selecció de personal per part de l’Acadèmia 

havent quedat 2 persones finalistes i el Comitè executiu va realitzar les 
entrevistes personals per escollir la nova persona . 
És diu Anna Temprado i començarà les seves funcions dilluns 27 de febrer de 
2023. Pendent repartiment de funcions. 
 

5. Queda pendent de l’acte anterior el punt: 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. Per a que la Dra. Laia 
Vega, realitzi una llegida crítica i proposi al Consell una reforma global, si s’escau. 

 
6. El Dr. Mayol informa i repassa els temes següents: 

a) Conveni pendent de signar amb la Universitat Rovira i Virgili (Reus) 
b) Propera reunió s’escollirà al nou president 

 
7. Es proposa una nova reunió a finals de maig de 2023.  
 
A les 19,45 finalitza la reunió 
 
 
 
Lluís Mayol 
President CCR 


