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Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2017
Accions realitzades en el territori.

S’incorporen en aquest mapa d’accions les realitzades a Catalunya
dins de la Jornada Europea, organitzades per aquelles institucions,
entitats públiques o privades, coordinadors territorials i instructors
del CCR que han estat comunicades a la secretaria del CCR.
L’objectiu per part del CCR en aquesta Jornada és
a) Sensibilitzar la població del problema de l’Aturada cardíaca
b) Conscienciar de la formació en Suport Vital centrant-ho amb
l’eslògan de la Jornada: “Una societat que salva vides”.
c) Promoure la divulgació del SVB i l’ús del DEA al públic en
general amb xerrades divulgatives i tallers en centres cívics,
escolars, etc.
El CCR i la Comissió per al 16 d’octubre agraeixen als instructors i a
totes les persones que han participat i han fet possible la difusió i els
actes de la Jornada i a les entitats i grups que hi han col·laborat.
Les accions generals i per províncies estan ordenades alfabèticament
segons províncies.
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Accions realitzades en el territori.

Lloc o Entitat
CCR
CCR

Proposant de l’acció
Comissió Jornada 16 d’octubre
Comissió Jornada 16 d’octubre

e-mail o imatges
secretariaccr@academia.cat
secretariaccr@academia.cat

Comissió Jornada 16 d’octubre

secretariaccr@academia.cat

Antoni Margarit
Creu Roja Andorrana
Hospital NS de Meritxell
SAAS
Antoni Margarit

amargarit@saas.ad

Carpa de 45 m a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Tallers amb 6 maniquins
de 16.00 a 20.00. Tríptics. H. NS Meritxell, Creu Roja d’Andorra i Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària Col·labora el Comú d’Andorra la Vella

amargarit@saas.ad

Roda de premsa a TV Andorra i notícies a Diari d’Andorra i a Bon dia

Artés
CAP

Encarna Sanchez Freire i
Lourdes Martínez Moyano.

lmartinez.cc.ics@gencat.cat

Badalona
CEIP Folch i Torres,
Montigalà

Dra. Rosa Alonso, Dr. Joan
Fornaguera, Dr. Jose Ferrer,
Lurdes Soler, Monica Naval i
Mamen Gavilán.

ralonso@bsa.cat

Barcelona
CAP Chafarinas

Montserrat Mas Pujol, Jesús
Garbayo Albero i Joan Atmetlla
Andreu (metges de família);
Carla Carreras Fort, Pilar Molas
Casellas, Adriana Cristina
Gutiérrez Rivero (residents de
medicina de família), Javier Buil
i Maite Montero (infermers)

mmas.bcn.ics@gencat.cat

El punt de salut està al mig de la sala d'espera del CAP Artés perquè així les
persones que esperen el torn de visites poden estar informats i utilitzar tors i DEA
per practicar si volen.
Ensenyament de la RCPB segons currículum escolar. Tallers en grups amb els
alumnes de l'escola: -alumnes de 6-8 anys (al voltant 50 alumnes): pintar 112,
retallar el cor i realitzar un mural amb mans entrellaçades en paper pinotxo,
passar vídeo explicatiu -alumnes de 8-9 anys (aproximadament 25 alumnes):
consciència / 112 / PLS -alumnes 10-11 anys (al voltant de 50 alumnes): amb
maniquí: consciència / 112 / PLS / RCPB.
De 10h a 12h del mati a la recepció del CAP hi haurà una taula informativa on es
passaran enquestes sobre coneixements bàsics en RCP i es farà una simulació
d’una RCP bàsic. De 12h a 14h es farà una xerrada i taller de RCP a la sala
d’Educació sanitària del centre . La convocatòria es farà dies abans al mateix CAP
(consultes , informació general, taulells d’admissions...) i amb díptics informatius
de la Jornada a l’associació de veïns, associació de comerciants del barri i amb un
escrit-convocatòria a la revista del barri “La Trini”.

CCR
Andorra
Andorra la Vella
Plaça de la Rotonda

Andorra la Vella
Televisió Andorrana i diaris
BARCELONA 59 actes

Obertura d’un apartat dins de la secció noticies en la web www.ccr.cat
Carta convocatòria als instructors voluntaris a participar amb accions a la jornada
Europea de conscienciació. Preparació del material
Cartes a institucions, entitats i empreses col·laboradores
Informació al twitter: https://twitter.com/ccr_cat

2
Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2017
Barcelona
Clínica Diagonal

Accions realitzades en el territori.
Formativas para alumnos en dos colegios de Esplugues de Llobregat: Col·legi

Joaquin Ramón Cervelló,
Francisco Fernández Dorado
y miembros del Comitè de SV
de la clínica.
Yolanda Diaz Buendia

Francisco.Fernandez@clinicadiagonal
.com

Barcelona
Hospital Vall d'Hebron

Juan Carlos Ruiz Rodríguez

ruizrodriguezjc@gmail.com

Barcelona
Seu central de Saba Zona
Franca
Barcelona
Institut Moisès Broggi

Alfred Solsona
Esther Sancho

asolsona@curasana.org
esancho@curasana.org

Sensibilització per les aturades cardíaques, conceptes de SVB i DEA
Horari: de 10 a 11:30 i de 16 a 17:30

Marian Camps Ventura

mcamps56@xtec.cat

Barcelona
Servei de Pediatria, Hospital
U. General de Catalunya Quiron Salud
Barcelona
Plaça de la Catedral

Laura Castells Vilella

lauracastellsvilella@gmail.com

Tallers d'RCP: Breu introducció teòrica de la RCP amb suport informàtic per part de
l'alumnat de TES (amb l'ajuda de les instructores) i amb la posterior explicació
pràctica amb l'alumnat de primer d'ESO i Batxillerat. Cada grup d'alumnes, mentre
realitza la maniobra d'RCP, serà supervisat per l'alumnat de 2n TES i per les
instructores
Horari: Dimecres 18 d'octubre de les 11:30h a les 14:30h.
Taller teòric-pràctic de Suport Vital Bàsic per pares, mares i familiars. Horari 12:00
hores

Barcelona
Hospital del Mar. Vestíbul

Berga

Cànoves
Escola l'Estelada
Capellades
EAP Capellades

SEM
DeTotCor associació
Eduard González Navarro

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Marta Sagarra Castro.
Institut Català de la Salut

93185@hospitaldelmar.cat

Natzaret Esplugues y Escola Garbí Pere Vergés.
Prácticas en la clínica (Clínica Diagonal, Esplugues de Llobregat) dirigido a
familiares y visitas de formación básica en RCP y DEA.
Taller de formació i divulgació de RCP als ciutadans que visitin aquell dia l´Hospital.
Repartirem els Flyers que hem imprès i farem simulacions pràctiques a tothom
que vulgui participar.
Àrea General. Tallers de formació i de divulgació de RCP a la ciutadania. Enquesta
sobre els coneixements bàsics de RCP en la població general.

comunicacio.sem@gencat.cat

Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme
de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents

detotcor2016@gmail.com

Lloc i dia: Centre esportiu El Tossalet el dia 16 Horari: de les 9.00 a les 13.00 hores
(aproximadament)
Tallers de divulgació del SV, pràctiques de compressions i coneixement del
Desfibril·lador, adreçat a entitats esportives.

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
msagarra.cc.ics@gencat.cat

Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
"Capellades, zona cardioprotegida". Simulació de RCP i es farà una caminada
recorrent els punts on hi ha DEA a Capellades
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Cardedeu
Escola Les Aigües
Cardona
Centre Cívic
Cardona
Escoles: Vedruna Cardona
Cardona
Escola Mare de Déu del
Patrocini
Cardona
Escola Joan de Palà
Cardona
Institut Sant Ramon
Cardona
CAP Cardona
Castellar del Vallés
CEIP Mestre Pla

Castellar del Vallès
AMPA Mestre Pla

Cubelles
Av. Mediterrani, davant
Oficina de Turisme
Folgueroles
Plaça de la Vila

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Marta Castillo, Carme Guitart i
Sònia Barrera

Accions realitzades en el territori.
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
martacastillo67@gmail.com

una gravació que es penjarà a la web del CRP

25 d’octubre de 15:30h a 17:00h: Xerrada i 3 tallers de Suport Vital Bàsic.
16 d’octubre: xerrada sobre Suport Vital Bàsic als alumnes
16 d’octubre: xerrada sobre Suport Vital Bàsic als alumnes

16 d’octubre: xerrada sobre Suport Vital Bàsic als alumnes
Marta Castillo

martacastillo67@gmail.com

Juan Manuel Flores Borreguero

jmflores_1976@hotmail.com

Juan Manuel Flores Borreguero
SEM
Falk
Parc Taulí

jmflores_1976@hotmail.com

comunicacio.sem@gencat.cat
SEM
Lluís Francàs Rovira

infocatwas@gmail.com

16 d’octubre: xerrada sobre Suport Vital Bàsic als alumnes
23 d'octubre, de 14:00h a 15:00h: xerrada i taller de Suport Vital Bàsic al CAP
Cardona per a tot el personal.
El 16 d'octubre dia internacional del RCP a l'escola Ceip Mestre Pla de Castellar del
Vallès organitzarem unes jornades formatives de RCP.
Amb l'autorització de la direcció del centre i de l'AMPA farem una hora lectiva
amb pràctiques (recomanacions del CCR) a cada classe des de P3 a 6 amb horari de
les 9h a les 16.30h.
A les 16.30h demostracions de RCP a la sortida de l'escola en un parc que està
davant l'escola per tots els pares i mares. Organitza: AMPA Mestre Pla.
Per aquesta jornada tindrem la col·laboració de l'empresa Sistema d'Emergències
Mèdiques de Catalunya i l'empresa d'ambulàncies Falck.SL. Ens aportaran una
unitat de SVB per ensenyar-la, un DEA, dos torsos per fer pràctiques de RCP.
Els participants que col·laboraran en l'acte seran assistencials sanitaris del SEM, de
l'empresa Falck i de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme
de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents
Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria i sensibilització
a l' Equip Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA)
Lloc: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, davant de la Casa de la Vila.
Horari: 11-14h
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Accions realitzades en el territori.
El dilluns 16 d’octubre - Horari: De 16:00 a 20:30

Granollers
Plaça la Porxada

Meritxell Pascual Fuster
Raquel López Amat

raquelopezamat@gmail.com

Lliçà d'Amunt
Pavelló esports
Llinars del Vallès
Escola Salvador Sanromà

Maite Rovira

mtrovira.mn.ics@gencat.cat

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Angel Olucha Cañizares

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
angelolucha@gmail.com

Manresa
Institut Lluis de Peguera

Angel Olucha Cañizares

angelolucha@gmail.com

Manresa
Institut Lluis de Peguera

Angel Olucha Cañizares
Althaia

angelolucha@gmail.com

Mataró

Arich Montasell Ponce

arich@formaciosalut.org

Mataró

Arich Montasell Ponce

arich@formaciosalut.org

Molins de Rei
CAP La Granja

Carme Alonso, Purificacion
Robles Raya, Cristina Alonso i
Carme Bertran Pi.
Carme Alonso Permanyer

calonsop@ambitcp.catsalut.net

Xavier Ayala

xavi1978@gmail.com

Llinars del Vallès
Escola Damià Mateu
Manresa
Institut Lluis de Peguera

Molins de Rei
IES Lluís de Requesens

Montgat
Escola Hamelin

calonsop@ambitcp.catsalut.net

La Porxada de Granollers amb els alumnes del CFGM TES del IES EMT fent difusió
de la RCP a la població en general.
Xerrada-Taller SVB.
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
Dia 16 d’octubre Institut Lluis de Peguera (Manresa), de 8 a 12:30,
organitza Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Dirigit a 4 classes
de 4rt d’ESO i 1r de Batxillerat
Dia 18 d’octubre Institut Lluis de Peguera (Manresa), de 11:30 a 13:30,
organitza Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Dirigit a 4 classes
de 4rt d’ESO i 1r de Batxillerat
Dia 19 d’octubre Institut Lluis de Peguera (Manresa), de 12:30 a 14:30,
organitza Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Dirigit a 2 classes de
1r de Batxillerat
Activitats jornada europea 2017. Policia Local de Mataró
Lloc: Edifici Via Publica, Policia local de Mataró - 16/10/2017
Conscienciació a administratius, policies i tècnics Municipals.
Activitats jornada europea 2017 - Mataró Parc
Lloc: CC. Mataró Parc - 14/10/2017
Conscienciació a la població.
Curs teòric amb taller pràctic (ninos i DEA de Curasana) per alumnes de Batxillerat
del IES Lluis de Requesens.
L´ ICS (CAP de Molins de Rei) i amb la col·laboració de l’ajuntament de Molins de
Rei
Dijous 5 d’octubre a l´ institut Lluís de Requesens de Molins de Rei, es farà taller
teòric -pràctic RCP bàsica i DEA als alumnes .
Estarà adreçat als alumnes de l´IES de la vida. Horari: 8:00 a les 14:30.
Des de l'escola Hamelin Internacional Laie el dilluns 16 farem aquestes activitats
amb tots els alumnes de l'escola:
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Accions realitzades en el territori.
P-3 Pintaran un 112 i els alumnes de 3r ESO els hi explicaran la funció d'aquest

Internacional Laie

Montmeló
Pavelló d'esports de
Montmeló
Piera
CAP

Ernest Argilaga Molero

eargilaga@gmail.com

Núria Guirado Gallego

nurguga@gmail.com

Sabadell
Pl. Racó del Campanar
Sabadell
IES Castellarnau
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
IES Baix Montseny
Sant Celoni
Col·legi Públic Soler de

comunicacio.sem@gencat.cat

numero de tel.
P-4 Posaran gomets en el numero 112 i els alumnes de 3r ESO els hi explicaran la
funció d'aquest numero de tel.
P-5 Pintaran un cor i dins del cor hi haurà el 112. Els alumnes de 3r ESO els hi
explicaran la funció d'aquest numero de tel.
A tota Primària els farem pintar un cor de color vermell i el penjarem al sostre dels
passadissos.
A cada classe debat sobre la importància del SVB a les nostres vides.
A Secundària els de 4t ESO faran una gimcana pels alumnes de 1r i 2n ESO i a casa
faran galetes amb forma de cor i amb el numero 112 per vendre a l'escola als més
petits. (diners recollits pel seu viatge final de curs)
Els de 3r ESO aniran a infantil a treballar el numero 112 i els hi explicaran el
significat.
I per últim el dimecres 18 i el divendres 20 realitzarem el curs de SVB Ciutadans
pels pares que s'apuntin.
Taller pràctic de Ressuscitació cardiopulmonar de 19h a 21h

CAP Piera - horari: 9:30h.
Sessió demostració RCP amb DEA de formació, opció a pràctiques i caminada pel
poble amb un circuit marcat (track) on els wypoints seran els llocs on tenim DEA's.
El track es penjarà una setmana abans a wikiloc i se'n farà difusió per a qui s'ho
vulgui descarregar i anar amb el gps.
Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme
de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents

SEM
David Perona Moreno

hondadpm@gmail.com

Conscienciació RCP als alumnes de grau mig. Taller

Miguel Ángel Grima

pas.dea@hotmail.es

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles

Organitzarem un acte amb l’Ajuntament a on realitzarem una demostració i
ensenyarem RCP a la població. Roll-ups, pòster, tríptics.
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
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Vilardell

Departament d’Ensenyament

oriental3/#

Sant Cugat del Vallès
Universitat Internacional de
Catalunya

Jordi Castillo Garcia

jordicastillogarcia@gmail.com

Sant Cugat del Vallès
Universitat Internacional de
Catalunya

Jordi Castillo Garcia

jordicastillogarcia@gmail.com

Sant Esteve Palautordera
Escola Can Record

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Esteve López Millan

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
estevellopsdelbosc@hotmail.com

Cristina García Salido

cristina3mag@gmail.com

Miquel Villa | Protecció Civil
Ajuntament.
Francesc Castells | Associació
Bombers Voluntaris de Sant
Vicenç dels Horts.
Sara Freixedas Bergés

protecciocivil@svh.cat

Sara Freixedas Bergés

sfreixedas@ambitcp.catsalut.net

Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#

Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP

Baltasar Sánchez González
Hospital Universitari Mutua

bsanchez@mutuaterrassa.es

el 16 de Octubre
Activitats sensibilizaciót població en forma de flash mob i simulació: mercado,

Sant Esteve Sesrovires
Sant Marti de Sarroca
CP Jaume Balmes
Sant Vicenç dels Horts
Plaça Narcís Lunes

Santa Margarida i els
Monjos
Institut del Foix
Santa Margarida i els
Monjos
Biblioteca municipal
Sant Celoni
Escola Cor de Maria
Terrassa
Plaça de la Farinera
Terrassa
Plaça de la Farinera

Nom: VII Jornada de promoción de la Salud
Dia: 14 d'abril del 2018
Taller per a alumnes de batxillerat només de RCP bàsica, amb una participació de
360 alumnes. Els docents son alumnes de 2 i 3er de grau d'infermeria.
Nom: V taller de Primers Auxilis i Reanimació Cardiopulmonar
Dia: 13 de març del 2018.
Taller per a professors d'escola (primària i batxillerat), venen prop de 40
professors i les classes són impartides pels nostres alumnes de quart curs que han
estat preparant la formació durant un període docent de pràctiques.
Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
16 Octubre de 2017
Curs SVB+DEA a personal sanitari del Centre Penitenciari de Brians I.
Tallers de sensibilització ciutadana, en motiu de la jornada europea en varis grups
d' alumnes de 5è primària (total de 35 alumnes).
Taller obert a la ciutadania per conèixer i practicar les maniobres de reanimació
cardiopulmonar 15/10/17 de 10h a 14h.

bombers.svh@gmail.com

sfreixedas@ambitcp.catsalut.net

El dia 16 d’octubre realitzarem dues xerrades informatives a les 8:15h i a les
10:15h als alumnes de 1r de Batxillerat de l’institut del Foix de Santa Margarida i
els Monjos.
El dia 31 d’octubre en la biblioteca municipal de Santa Margarida i els Monjos a les
18:30h farem una xerrada amb la intenció de conscienciar la població.
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SEM

Tordera
Plaça de la Concòrdia
Tordera
Escola la Tordera

Accions realitzades en el territori.
una estación de ferrocarriles y la UPC.

Tras cada teatralizacion se realizará una breve explicación demostrativa de la rcp
ciudadana y dea con maniquíes y dea. Colaboración del SEM.
Realització d’un taller de RCP de 16:30 a 19:30 h.

Manel Pacheco Montes,
Creu Roja Alt Maresme
Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Montseny.
Departament d’Ensenyament
Sara Freixedas Bergés

pachecofarres@hotmail.com

Vilanova i la Geltrú
Col·legi Itaca
GIRONA 4 actes
Begur

César Fernández Aparicio

cfernandeza@csg.cat

Ramon Rovira de Eugenio
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Begur

protecciocivil@begur.cat

Begur

Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Begur
SEM

protecciocivil@begur.cat i
Ajuntament de Begur

Olot
Pg. Bisbe Guillament
(Mercat setmanal)
Palamós
Pl. Racó del campanar i Moll
Port

TSC Ambulàncies, delegació
Garrotxa, Marc Mínguez

marcminguez@hotmail.com

Parada informativa i pràctica amb maniquins.

comunicacio.sem@gencat.cat

Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme
de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents

Vilafranca del Penedès

LLEIDA 3 actes
La Seu d’Urgell-Centre Cívic
El Passeig
Lleida
Creu Roja

crp-santceloni@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/valles
oriental3/#
sfreixedas@ambitcp.catsalut.net

Formació de la figura d’un cor amb els alumnes i al ritme de Stayin’ alive es farà
una gravació que es penjarà a la web del CRP
Taula informativa, al CAP de Santa Margarida i els Monjos, hem imprès els flyers
per penjar als 24 consultoris locals que tenim
25 d’octubre: xerrada i pràctiques als alumnes de 6è de primària, 2 classes i 50
nois i noies en total aproximadament.
Exhibició de vehicles d'emergències, tallers de RCP i curs de SVB+DEA.
Hem convidat a Creu Roja Palafrugell i al seu instructor Juan Montoya, al SEM i a la
Policia Local de Begur a portar els seus vehicles i també hi posarem els nostres, a
més del nostre nino i alguns voluntaris.
Exhibició i tallers de 11h a 13h a la plaça Lluís Esteva Cruañas de Begur i curs de
15h a 21h a l'espai Mas d'en Pinc de Begur.
Mostra de vehicles d’Emergències

SEM
Centre cívic La Seu
Creu Roja
Fundació St. Hospital
Judit Noemí Viñals

Tallers RCP

judit.vinals@creuroja.org

Formació d'RCP i 112, durant 3 dies en sessions d'una hora i mitja: dies 18 i 25
d'octubre i 8 de novembre de les 11h a les 12.30h.
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Accions realitzades en el territori.
Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme

Tremp
Plaça Capdevila

comunicacio.sem@gencat.cat

de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents

SEM
TARRAGONA 41 actes
Amposta

Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius
SEM i ICS

mlleixaf.ebre.ics@gencat.cat

Gandesa

Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius
SEM i ICS

mlleixaf.ebre.ics@gencat.cat

Gandesa
Hospital Comarcal

Pilar Vallano Laina

pvallano2@telefonica.net

L'Ampolla

L’Ampolla

L'Arboç
Col·legi Camp Joliu

comunicacio.sem@gencat.cat
SEM
Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius
SEM i ICS
César Fernández Aparicio.

cfernandeza@csg.cat

Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l’alumnat de 3r
i/o 4r de primària, amb monitors formats de 4t d’ESO. S’iniciaran a les 10h de
manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública: Amposta 150
alumnes. Grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada grup hi
haurà dos alumnes monitors de primer de Batxillerat (que formen part del
projecte de suport vital a l’escola)
Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l’alumnat de 3r
i/o 4r de primària, amb monitors formats de 4t d’ESO. S’iniciaran a les 10h de
manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública: Gandesa 70
alumnes. Grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada grup hi
haurà dos alumnes monitors de primer de Batxillerat (que formen part del
projecte de suport vital a l’escola)
Dia 20 d'octubre: Xerrada sobre la importància de conèixer les maniobres de
suport vital per part de la població a l'associació "La dona Gandesana" al Casal de
Joventut de la població de Gandesa (Terra Alta) per part de les instructores:
Mónica Folqué i Pilar Vallano.
Tallers de 10h a 14h i flashmob multitudinària a les 12 en punt del migdia al ritme
de l'staying alive i amb una samarreta que el SEM regalarà a tots els assistents
Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l’alumnat de 3r
i/o 4r de primària, amb monitors formats de 4t d’ESO. S’iniciaran a les 10h de
manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública: a l’Ampolla 60
alumnes (conveni amb l’Associació esportiva Jordi Pitarque),
- 18/10/17, xerrada i pràctiques a nois i noies de 1r. d'ESO, en total 4 classes i 100
alumnes aproximadament.

L'Hospitalet de l'Infant

ABS Vandellós,
Susana García Díez.

quotabonviva@gmail.cpm

Tauler amb informació CCR + videos + taller matí 12h a 14h SVB ciutadans i taller
tarda 17h a 19h SVB ciutadans.

L'Hospitalet de l'Infant
ABS Vandellòs

Susana García Diez

quotabonviva@gmail.cpm

-Tauler amb informació CCR + videos + taller matí 12 a 14.
- Svb ciutadans i taller tarda 17 a 19 svb ciutadans.
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Accions realitzades en el territori.
El dia 16 d'octubre al les 18 hores, es realitzarà una xerrada acompanyada d'una

La Selva del Camp

Serafí Ruiz Hernández

convers@solsolet.cat

Mont-roig del Camp
IES Antoni Ballester
Móra d'Ebre
Hospital Comarcal

Susana Garcia Diez

quotabonviva@gmail.com

Taller SVB pels alumnes d'ESO IES Antoni Ballester Mont-roig del Camp

Pilar Vallano Laina

pvallano2@telefonica.net

Móra d’Ebre

Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius

mlleixaf.ebre.ics@gencat.cat

Salou
Institut Marta Mata i

Joaquina Sánchez Rus, Montse
Pèrez Pèrez, Maria Antonia
Moreno Ortiz.

josarus@hotmail.com

Xerrada/entrevista a Radio Móra d'Ebre (cadena SER) sobre la importància de
conèixer les maniobres de suport vital per part de la població per part de la
Instructora del CCR Yolanda Llauradó.
Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l’alumnat de 3r
i/o 4r de primària, amb monitors formats de 4t d’ESO. S’iniciaran a les 10h de
manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública: Móra d’Ebre 60
alumnes i es faran grups simultanis de 10 alumnes amb dos alumnes monitors de
primer de Batxillerat (que formen part del projecte de suport vital a l’escola),
sempre supervisats per instructors adults i a cada seu hi haurà un responsable del
projecte. Per part del Departament de Salut hi participen activament el SEM i
professionals de la gerència de l'Institut Català de la Salut (ICS Terres de l'Ebre).
-Taller de 9 a 11 a l 'institut.

Salou
Ambulatori del Car

Joaquina Sánchez Rus, Montse
Pèrez Pèrez, Maria Antonia
Moreno Ortiz.

josarus@hotmail.com

-Taller per adults a l'ambulatori del CAR Salou de 17 a 18.30.
- Videogravació explicant que és la RCP.

Tarragona
Col·legi Sant Pau Apòstol

Miriam Garcia Martorell

garciamartorell.miriam@gmail.com

Tarragona
Onda Cero en el programa
"La ciutat Tarragona"

Departament de Formació de
l'empresa Serveis Sanitaris de
Tarragona.
Miriam Garcia Martorell

garciamartorell.miriam@gmail.com

Durant tota la setmana: difusió a través del Twitter del col·legi de la Jornada de
conscienciació de l'aturada cardiorespiratòria.
Per als alumnes de primària: Coneixement bàsics en suport vital bàsic donant
especial èmfasi a la trucada al 112.
Alumnes d'ESO: classes teòrico-pràctiques de suport vital bàsic al llarg de tota la
setmana.
Entrevista en la que es dona a conèixer el dia Europeu de l'aturada cardíaca, sota
el lema " Una societat que salva vides" de 13:30h-13:45h. Es farà difusió per les
xarxes socials durant tot el dia a través de Serveis Sanitaris TGN.

RollePlay en l'equipament municipal; "Castell de La Selva - Castell del Paborde" -La
Selva del Camp (Baix Camp)- El RollePlay el faran entrenadors i preparador físics
del Club de Futbol La Selva-. L'acte es obert al públic.
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Accions realitzades en el territori.
- Ensenyar població reconèixer, demanar ajuda i actuar ( SVB) davant d'una mort

Tarragona
Rambla Bonavista

Jessica Guinart

jguinart.tarte.ics@gencat.cat

Tarragona
Tram Superior de
la Rambla Nova

Paco Florido Carrasco
SANIFORM

proyectoandrea@saniform.es

Tarragona
Col·legi Sant Pau

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Tarragona
IES Collblanc

Tarragona
Col·legi Mare de Deu del
Carme

Tarragona
IES Vidal i Barraquer

sobtada.

Per 3r any consecutiu SANIFOM FORMACION SANITARIA conjuntament amb
l’Associació del PROYECTO ANDREA, organitzarem uns tallers pràctics de RCP-DEA
per als ciutadans. Muntarem 3 carpes, punt d’informació i uns 25 maniquins.
Participaran uns 40 voluntaris de PROYECTO ANDREA i tindrem tres tallers
diferenciats, que seran:
- Taller de primers auxilis (RCP adult , RCP infants i RCP lactants)
- Taller DEA (aprendre a utilitzar un desfibril·lador)
- Taller Manualitat pels nens (Taller de dibuix i manualitats)
Dia: 14 d’octubre al tram superior de la Rambla Nova de Tarragona, des de les 10
h. fins les 19 h.
Col·legi Sant pau: a la classe d’educació física els alumnes participaran en la
sensibilització SVB: 112, PLS, on es posen les mans per a les c ompressions...

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

IES Collblanc: Activitat SVB al carrer. Dia 17 d’octubre. Referent Ignacio Lopez
Alumnes de l’ESO del Institut mostraran a la gent del carrer com actuar davant una
pèrdua de consciència i/o aturada cardíaca. Ho faran el dia 17 d’octubre de 8 a
11:15 a la Rambla de Bonavista.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Col·legi Mare de Deu del Carme. Activitat: “ Jornada europea sensibilització
Aturada Cardíaca”. Referent Monica Abella
-Els alumnes de cicle superior realitzaran a tutoria i plàstica ,durant el mes de
setembre e inici d’octubre, diferents murals i cors amb frases per conscienciar
com una “societat pot salvar vides”. Aquest cartells es penjaran el divendres 13 al
llarg de l’escala d’accés a les aules i estaran penjats, al menys fins al 20 d’octubre
-Els alumnes de Sisè, faran una representació pràctica als alumnes de cicles inicial,
de com actuar en una persona inconscient que respira i els hi entregaran un petit
cor amb el número d’emergències 112 (fet per ells)
IES Vidal i Barraquer. Dia 16 d’octubre Rambla Presidents Companys. Referent
Isabel Marcos
1. Realitzaran un taller de sensibilització ciutadana en la Rambla President
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Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

Accions realitzades en el territori.
Companys (davant de l’Institut) amb cartells informatius i dinamitzaran amb els

Tarragona
Plaça de Cuba

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Tarragona
IES Martí Franquès

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Tarragona
Col·legi Saavedra

Tarragona
Col·legi Mare Nostrum

Tarragona
Escola La Floresta

ciutadans que passegin per la rambla, fent preguntes i aclariments sobre el tema,
algun supòsit sobre PLS, trucar al 112,... Tindran materials específics per a poder
fer alguna simulació, si escau.
2. Realitzaran un taller dins del centre, de sensibilització a la resta d’alumnes i
professors.
XEP (Xarxa d’ensenyament Públic de St. Pere i St. Pau): Dia 20 d’octubre. Acte
públic al carrer. Referents dels 3 centres educatius participants: Tania Lopez,
Maria Ayuso i Dolors Cano
Els alumnes de 6è de les escoles de la XEP de SPSP conjuntament amb els alumnes
d’ESO i amb la col·laboració de Creu Roja, Protecció Civil, SEM i Servei Municipal
de Promoció de la Salut, aprofitant la afluència de clients al mercat dels divendres
a la PL/Cuba fan demostracions de com actuar davant diferents situacions
d’emergència. Els alumnes aprofiten per conèixer mes a prop les ambulàncies i els
serveis d’emergències.
IES Martí Franquès. Activitat: “ Jornada europea sensibilització Aturada Cardíaca”.
Referent Joan Ribot
Els alumnes de Batxillerat durant la setmana del 16 al 20 d’octubre, faran diferents
simulacres al pati per ensenyar els alumnes dels cursos inferiors tot el que ells han
après i com s’ha d’actuar en diferents escenaris.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Col·legi Saavedra. Dia 16 d’octubre. Referent Sergi Moncusí
Tots els nens sortiran al pati a fer un 112 i un cor amb els nens asseguts a terra,
fent difusió en el blog del centre

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Col·legi Mare Nostrum. Dia 16 d’octubre. Referent Pere Papasseit
Els alumnes d4rt d’ESO faran una escenificació d'una reanimació aplicant els
passos del SVB davant de tots els alumnes de l'escola.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Escola La Floresta. Dia 16 d’octubre. Referent Mª Dolores Ruiz
Els alumnes de 5è explicaran l'auca als alumnes de 1r mitjançant una petita obra
de teatre.
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Tarragona
Escola Pràctiques

Tarragona
Escola Pau Delclós

Tarragona
Escola Riu Clar

Tarragona
Escola Solc

Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

Accions realitzades en el territori.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Escola Pràctiques. Activitat: “Jornada europea sensibilització Aturada Cardíaca”.
Referent Cristina Mur
-Durant la setmana anterior, a la classe d'EF, se'ls explicarà als alumnes què
representa el Dia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca.
Es preparà en grups de tres alumnes una representació on un d'ells perdrà la
consciència i dos aniran a ajudar-lo (l’actuació es farà segons nivell educatiu)
-El dia 16/10/17 a les 11'30h, tots els alumnes de primària sortiran al pati i faran la
representació tots alhora davant els alumnes de parvulari. En acabar es dibuixarà
al terra molt gran el número d'Emergències 112 . Tots els alumnes del centre , EI i
EP, es posaran al damunt dels números i es farà una fotografia conjunta que es
penjarà en el bloc de l’escola
Escola Pau Delclòs. Dia 16 d’octubre. Referent Ainhoa Rodríguez.
La setmana prèvia els alumnes treballaran un mural, que penjaran el dia 16 al
vestíbul del centre, per recordar tant als alumnes com a les famílies, la
importància d’actuar davant una aturada cardíaca sobtada.

Escola Riu Clar. Dia 16 d’octubre. Referent Encarnació Ferrandis
Prepararem un mural a l’entrada de l’escola sota la placa que tenim de SVB a
l’escola. Posarem el cartell recordatori del dia 16 d’octubre i informacions vàries.
Farem una fotografia al pati en forma d’espiral per recordar que els continguts
d’aquest programa es desenvolupen en espiral. Al mig hi haurà escrit SVB a
l’escola. Els alumnes llegiran un petit manifest recordant la importància de
l’actuació ràpida en casos de mort sobtada.
Escola Solc (Centre d’educació especial). 16 d’octubre. Referents Bibiana Najar i
Marian Fernández
-Els alumnes del nivell escolar realitzaran un mural/collage amb el número 112
que penjarem al costat del cartell informatiu del dia europeu. Prèviament, a les
aules, s’haurà fet una sessió de 30 minuts explicant el tema del dia i el lema “Una
societat que salva vides”
-La resta d’alumnes, nivell terapèutic (grans i petits), realitzaran unes garlandes
intercalant cors i mans que penjarem dalt del mural i el cartell.
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Tarragona
Oficina Jove del Tarragonès

Tarragona
Emissora Tarragona radio

Tarragona
Emissora Tarragona radio

Tarragona
Xarxes socials

Tarragona
Associació Veïns La MoraTamarit

Tortosa

Accions realitzades en el territori.
Exposició: “Una societat que salva vides”. Del 2 al 20 d’octubre en el Vestíbul

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Servei Municipal Promoció de la
Salut Ajuntament de Tarragona.
Instructora Francisca Casado
Silvestre.
Instructors col·laboradors del
Programa SVBe.
Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius
SEM i ICS

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Oficina Jove del Tarragonès (Pl. Imperial Tarraco), amb 9 panels explicatius (format
ròl·ler) de què és una aturada cardíaca, com actuar, la cadena de la supervivència ,
fent èmfasi en la importància de la formació i oferint a la ciutadania cursos de
formació en SVB ciutadans.
Horari: obert de 8 del mati a 8 de la tarda. Hi ha possibilitat de recorregut guiat
Entrevista en emissora local: La Dra. Boque i la Dra. Casado, participaran el dilluns
16 d’octubre en el matinal “Tarragona Saludable” de la emissora Tarragona Radio
per tal de sensibilitzar a la ciutadania. Horari de 11:30 a 12h.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Falca en Tarragona Radio del 2 a l 20 d’octubre , fent divulgació de la jornada i els
cursos formatius que s’ofereixen

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Difusió en les Xarxes Socials. Durant tota la setmana es difondrà una petita
animació amb el lema d’aquest any, en les pantalles de Tabacalera i Rambla Nova,
així como en aquells espais municipals que disposen d’aquest equipament. També
es difondrà en les diferents xarxes socials.

fcasadosilvestre@gmail.com
gtsvbetgn@gmail.com

Associació Veïns La Mora- Tamarit.
El dia 19 a les 19:30 en el local de l’associació es farà una xerrada amb motiu del
dia Europeu de conscienciació de l’aturada cardíaca

mlleixaf.ebre.ics@gencat.cat

Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l’alumnat de 3r
i/o 4r de primària, amb monitors formats de 4t d’ESO. S’iniciaran a les 10h de
manera simultània a les 4 capitals de comarca en via pública Tortosa 200 alumnes.
Grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada grup hi haurà dos
alumnes monitors de 1r de Batxillerat (formen part del projecte de SVescola)
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Accions realitzades en el territori.
A les 19.30 h de la tarda, es durà a terme la taula debat “Prevenció i atenció de

Tortosa

Mar Lleixà Fortuño
Monitors del projecte Suport
Vital en centres educatius
SEM i ICS

mlleixaf.ebre.ics@gencat.cat

Tortosa
Clínica Terres de l'Ebre

Carme Caudet i Ramón
Escurriola
Clínica Terres de l'Ebre

pvallano@grupsagessa.com

Tortosa
Pavelló Municipal d'esports

Carme Caudet, Ramón
Escurriola
Clínica Terres de l'Ebre
M. Carme Boqué

pvallano@grupsagessa.com

-Promoció i formació en suport vital als esportistes que realitzen les seves
activitats durant la tarda del dia 16.

cboque.hj23.ics@gencat.cat

4 tallers de 30 min. al mati i tarda d’uns 20 alumnes cada un

Vila-Seca
Port Aventura

Resum
Accions Dia Europeu Conscienciació Aturada Cardíaca
16 octubre 2017
Territoris
N Actes
N Poblacions amb actes
Principat
Andorra la
3
1
d’Andorra
Vella
Barcelona
59
32
Girona
4
3
Catalunya
Lleida
3
3
Tarragona
41
12
Total
110
51
#RestartAHeartDay #RCP2017CCR
A destacar per grups organitzadors:
Grup escoles del territori del Baix Montseny
Grup escoles ciutat de Tarragona
Grup escoles Terres de l’Ebre

l’aturada cardíaca a les Terres de l’Ebre” a la sala Terres de l’Ebre de l’edifici de les
Delegacions de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, hi participen professionals de
la salut del territori de diferents institucions (ICS, Clínica Terres de l'Ebre, SEM) així
com un usuari i un membre del projecte Terres de l’Ebre territori cardiosaludable i
cardioprotegit.
-Promoció de la necessitat de la formació en suport vital a la població amb la
presentació proporcionada pel CCR, fullets i pòsters.

