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Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2018 
Accions realitzades en el territori. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’incorporen en aquest mapa d’accions les realitzades a Catalunya 
dins de la  Jornada Mundial, 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: “Tots els ciutadans del món poden 
salvar una vida”. 

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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Lloc o Entitat Proposant de l’acció e-mail o imatges Descripció de l’activitat 

CCR Comissió  Jornada 16 d’octubre secretariaccr@academia.cat  

    

ANDORRA    1 acte    

Andorra Alex Mata Romero preventius@creuroja.ad Espai Illa Carlemany- La Creu Roja Andorrana conjuntament amb el Servei 
Urgent Mèdic del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. 
Tallers d'RCP i desfibril·lació de les 16 h fins a les 19 h aproximadament. 

    

       BARCELONA  47  actes    

Arenys de Mar  
 

Amalia Coll Gil i Esther 
Gonzalez Martorell 

esther.1977@hotmail.es Centre cultural Calisay. Realització de dos tallers sobre l'Aturada 
Cardiorespiratòria a la ciutadania. Data de l’activitat : 16/10/2018. 

Artés Lurdes Martinez Moyano i 
Encarna Sánchez Freire 
Isabel Roig Grau 
 

lmartinez.cc.ics@gencat.cat CAP Artés Taller-xerrada. 16 octubre de les 11,30 h a les 13,30h.  
A cada punt de DEA de la població (que són en total 3) hi haurà un director o 
instructor i professionals CAP Artés per taller explicar a qui passi per allà com 
funciona el DEA i com fer una RCP de gran qualitat, prèvia explicació de la cadena 
de la vida.  

Badalona Sígfrido Ramos Esteve pompier64@gmail.com Plaça de la Vila de Badalona, 16 d'octubre: 
- 10.00 h Inici dels tallers ciutadans «Salva una vida» 
- 11.30 h Performance / Flashmob 
- 12.00 h a 13.00 h Tallers Ciutadans «Salva una vida». 

Badalona Marc Piqué 

 

mpique@gruplapau.net Ambulàncies Grup La Pau amb col·laboració de Tècnics d'Emergències 
Sanitàries- Pl. de la Vila de Badalona el dia 16 d'octubre al matí. 
Acte de sensibilització a la ciutadania envers aquest tema (ACR), organitzat 
conjuntament amb Protecció Civil: una flashmob a la Concretament s'efectuarà 
una performance per persones formades en RCP integrada pels serveis 
d'emergència i ciutadans formats efectuant compressions toràciques amb uns 
maniquins preestablerts. L'Horari que tenim previst dels diferents actes serà de 
10 a 13 hores i la flashmob seria al voltant de les 11.00 hores. 
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 Barcelona 
 

Natàlia Vera Edo nvera.bcn.ics@gencat.cat 
 

CAP Besòs de Barcelona. Taller pràctic RCP bàsica als ciutadans i usuaris del 
centre, 16/10/2018. 

Barcelona Oscar Llorens Sanchis direccio@dixformacio.com 16/10/2018. Lloc: Dix Formació. Pg. Maragall, 258. 0803, Barcelona. 
Horari: De 10:00 a 12:00 (I un altra sessió de 18:00 a 20:00) 
- Xerrada teòrica sobre l’ACR i pràctiques per fer RCP (2 hores lectives). 
Adreçat a: Tota la població. Totalment gratuïta. 
Es realitzarà una distribució de cartells per tot el barri Horta-Guinardó, anunciant 
el dia de la ACR i aquesta sessió gratuïta de portes obertes per que tots els veïns 
que vulguin, puguin assistir, tant en horari de matí com de tarda.  

Barcelona Mireia Andres Villarreal mireia_andres@hotmail.com Col·legi Sant Miquel (C/Rosselló 175). 
20 d'octubre: taller de conscienciació sobre l'aturada cardíaca i RCP: "Encomana 
la vida". De 16-19 h. 

Barcelona 
 

Olga Espada Abad 
 

olgaespadaabad@gmail.com Escola tècnica professional ETPXAVIER.  
- Xerrada als nostres alumnes de cures auxiliar d’infermeria, posteriorment 
realitzarem una gravació de vídeo promocionant el RCP de qualitat per diferents 
punts de l’escola. Gravació de vídeo 16 d'octubre de 2018. 

Barcelona Marilyn Riveiro Vilaboa 
 

mriveiro@vhebron.net Hospital Campus Vall d’Hebron  
Tallers de suport vital bàsic adreçats als ciutadans visitar l'hospital aquest dia. 

Barcelona Montserrat Mas Pujol mmas.bcn.ics@gencat.cat CAP Chafarinas (Trinitat Nova Barcelona). 16/10/2018. 
Activitat comunitària de divulgació i formació pràctica en RCP i actuació davant 
un ennuegament al barri de Trinitat Nova de Barcelona:  
En horari de matí coincidint amb les extraccions es passarà un vídeo divulgatiu de 
com actuar davant una possible AC. El mateix es repetirà a la tarda en horari de 
realització d'ECG. En horari d'10 h a 13 h a la recepció del CAP taula informativa 
amb material docent. Es passaran enquestes sobre coneixements i s'oferirà 
poder practicar compressions amb un tors. Aquest any incorporem la formació in 
situ a la sala d'espera de les consultes de Pediatria de com actuar davant un 
ennuegament en lactants i en nens. La convocatòria es farà amb díptics 
informatius a l'associació de veïns, associació de comerciants del barri i als pisos 
tutelats del barri. 

Barcelona Sonia Brió Sanagustin 
 

SBrio@santpau.cat UCI pediàtrica de l'Hospital de Sant Pau. 
Taller de suport vital bàsic en el lactant i el nen.  
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 Barcelona Ricard Molina Latorre ricardmolina@suvit.cat SCIAS-Hospital de Barcelona. 18 d’octubre de 2018. 
Curs de reciclatge en Suport Vital Immediat i difusió local de la Jornada Mundial 
del 16 d’octubre. 

Barcelona Mª Antònia Camps Ventura, 
Mònica Tordera Alemán i 
Mª Francesca Pacheco Nogués. 

mpachec6@xtec.cat Institut Moisès Broggi. Tallers d'RCP adreçats a l'alumnat d'ESO i Batxillerat del 
centre. Es desenvoluparà en dues fases. La 1ª introducció teòrica de l'RCP i la 2ª 
els tallers pràctics d'RCP. Anirà a càrrec dels alumnes de 2n curs del cicle 
d'emergències sanitàries del centre amb la supervisió de les instructores.  

Barcelona Oscar Bautista Villaécija 

 

obautista73@gmail.com Campus Docent Sant Joan de Deu . Pati intern de l'Edifici Esade-3 C/ Miret i Sans 
10-16, Barcelona.  Stand F616. Es realitzarà tallers d'aprenentatge d'una hora 
aproximada per donar a conèixer com actuar davant una aturada cardíaca a 
personal no sanitari. Taller pràctic on els participants poden practicar sobre 
material homologat i conèixer el funcionament bàsic d'un DEA. 
Els horaris proposats són: de 10 h a 11 h. /de 14.30 h a 15.30 h. /de 16 h a 17 h. 

Capellades Marta Montero, Elisenda Vidal 
i Eva Oliver 

msagarra.cc.ics@gencat.cat  IES Molí de la Vila, Capellades. Taller simulació RCP 

Cardona Marta Castillo Ródenas martacastillo67@gmail.com -Escola La Coromina, Cardona I organitza CAP Cardona: taller SVB als alumnes de 
6è de l'Escola La Coromina el dia 16 d'octubre de 12 h a 13 h. 

Corbera de Llobregat 
 

Carmen Alonso Permanyer, 
Dominique Vizmanos, Arnau 
Segura Anducas, Purificación 
Robles, Carmen León i Carme  
Bertrán 

calonsop@ambitcp.catsalut.net IES Corbera, dies 23, 25 i 26 octubre. Tallers amb part teòrica seguint les 
directrius de com s'ensenya RCP a la ciutadania i la part pràctica pas a pas amb 
maniquí i DEA de l'empresa Curasana (entitat col·laboradora). 

Granollers 
 

Meritxell Pascual i Raquel 
López 

emergencies@iesemt.net IES Escola Municipal de Treball Organitza a la Plaça La Porxada: Tallers pràctics 
de RCP per a la població. 

Igualada Pep Méndez Miranda pepmendez@cardiosos.com Plaça de Cal Font (centre d'Igualada)- Cardiosos/Aquasos conjuntament amb 
l'Ajuntament d'Igualada.  
Acció al carrer per ensenyar els passos per a poder activar la cadena de socors i 
fer una reanimació inicial. És muntaran carpes amb 2 instructors, com a mínim, 
en horari de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores a la Plaça i es repartiran globus de 
color vermell i en forma de cor, entre els nens que vindran en horari de matí i 
que l'Ajuntament s'ha encarregat de difondre per les Escoles d'igualada que es 
feia aquesta acció. També s'ha creat un còmic per ensenyar a les escoles que 
explica molt bé els passos de què fer en cas de trobar-se amb una aturada, des 
del punt de vista dels nens. 
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 L’Hospitalet de Llobregat Eva Coma Salvans ecoma@iconcologia.net Institut Català d'Oncologia, 16/10/2018 
- Difusió intranet del centre 

Manresa Esther Collell Blanco i Ruben 
Castillo 

ecollell@joviat.cat Escola Joviat. 16/10/2018. 
Es realitzaran dues simulacions de conscienciació d'ACR. S’organitzarà l'activitat 
amb dos instructors del CCR conjuntament amb alumnes de 2n curs 
d'emergències sanitàries. L'activitat està destinada a 170 alumnes de cicles 
d'hoteleria, cuina i pastisseria.  

Manresa Josep Roselló Navarro jrosello@presaba.com Instal·lacions de MUTUACAT de Manresa. Organitzat per PRESABA.  
Dijous 18 a les 12 h. 
Formació sobre aquest tema als treballadors de l’empresa.  

Martorelles 
 
 
 
 

Loida Valderrama Ruiz lvalderrama.mn.ics@gencat.cat CAP Sant Fost-Martorelles. Activitat per la ciutadania que vingui al centre a 
visitar-se. Explicació de la tècnica de RCP a l’entrada del centre fent cicles de RCP. 
Es faran grups de 3-4 persones amb explicació breu i tècnica d'uns 10-15 min per 
poder arribar al màxim de persones. Data de l’activitat: 17-10-2018. 

Matadepera Alfons Arizmendi i Javier Cano 
Trujillo 

aarizmendi@cst.cat CAP Matadepera. Consorci Sanitari de Terrassa. 
Taller obert al públic en general 

Mataró Eva Sans i Josep Ferrando 
Arich Montasell 

jferran26@xtec.cat 
 

Ins. Alexandre Satorras. - Mataró. 16 Octubre. 
- Xerrada a càrrec de Xavier Balanzó Coordinador docent CCR per a grup 
d’estudiants de graus mitjan. Auditori de 250 persones, i després tots realitzaran 
compressions toràciques amb uns 40 torsos alhora. 
- Matí a les 11.00 h i tarda a les 15.00 h. 
- Formació d’un cor gegant al pati 

Mataró Arich Montasell 
 

arich@formaciosalut.org Formació Salut Acció Mataró Ciutat Cardioprotegida. 
- Informació a grups de joves de 15 a 18 anys, que estan relacionats al món de 
l'esport. 
- Dia 16 Octubre. A la tarda 19:00 poliesportiu Eusebi Millan. 
- Informació a grups de joves de 15 a 18 anys, que estan relacionats al món de 
l'esport. 
- Dia 16 Octubre. A la tarda. Club de Futbol Mataró 

Moià  Creu Roja al Moianès  Creu Roja Moianès. Plaça del CAP de Moià. 
Taller per a ciutadans sobre SV-Com resoldre una obstrucció de la via aèria 
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 Mollet del Vallès Mireia Mestre Fàbregas ninmf@hotmail.com Hospital de Mollet del Vallès. Realització de sessions informatives a la població 
en general i també el personal de l'hospital. S’ha confeccionat un tríptic 
informatiu on s’explica com es realitzen les maniobres de RCP. 

Montgat Xavi Ayala xavi1978@gmail.com Escola Hamelin-Laie de Montgat us fem arribar el nostre programa pel dia 16 
d'Octubre on impliquem tota l'escola des de P-3 fins a 4t d'ESO. 

Premià de Dalt Arich Montasell 
 

arich@formaciosalut.org Ajuntament de Premià de Dalt - Formació Salut Dia 18 Octubre durant la tarda, 
a la porta de l'Ajuntament 
- Informació a la població, totes les persones interessades, podran assistir a una 
carpa que posarem, amb torsos i DEA's per a la conscienciació a la mort sobtada, 
i informació d’on són el Desfibril·ladors. 

Puig-reig Josep Gomà Sellart, Josep 
Maria Castellà Antich, Eduard 
González Navarro, Antoli Barra 
Pérez i Josep Pujol Bertran 

detotcor2016@gmail.com INS de Puig-reig i Detotcor 
-Realització de les accions i habilitats del programa SVe seguint el concepte 
"formació en espiral" del que es fa als alumnes de 1r i 2n d'ESO. 
-I per altra banda, es farà participar en els professors del centre educatiu on se'ls 
ensenyarà mitjançant tallers per grups: la cadena de supervivència i SVB-DEA. 
La durada de l'acció formativa serà d'unes 3 hores aproximadament. 

Sabadell David Perona Moreno hondadpm@gmail.com IES Castellarnau. Taller RCP 17/10/2018 
- Taller de RCP per als alumnes de 1r del mòdul de tècnic d'emergències 
sanitàries (TES). 

Sant Adrià de Besòs Miguel Angel Acero Canales miguelacero@gmail.com Protecció Civil de Sant Adrià de Besòs i  Eurorisk 16/10/2018. 
L'associació de protecció civil de S. Adrià de Besòs juntament amb l'associació 
per a la prevenció d'accidents Eurorisk, donaran consells d'actuació davant de 
l'aturada cardíaca. Tallers pràctics de RCP. 

Sant Celoni  Cristina Moreno Díaz cmoren43@xtec.cat 
gtsvbebaixmontseny@gmail.com 

Escoles CRP del Vallès Oriental III. Dia 16 octubre 2018. 
Es realitzarà una activitat conjunta amb totes les escoles de la zona. Cada centre 
adherit al programa de SVBe farà un vídeo amb els seus alumnes amb un cor 
pintat i un lema i el CRP de la zona en farà un vídeo conjunt 

Sant Cugat del Vallès Jordi Castillo, Encarna 
Rodríguez, Anna Alliberch,  
Mireia Llauradó i Alex 
Carretero 

jordicastillogarcia@gmail.com Universitat Internacional de Catalunya – UIC 
Taller per a professors d'escola (primària i batxillerat), vénen 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. 
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 Sant Cugat del Vallès Laura Castells Vilella lauracastellsvilella@gmail.com Hospital Universitari General de Catalunya.  Dia 16/10/2018 de 8:00 a 16:00. 
“Batega per mi!” Tallers d’informació i de demostració de les maniobres de RCP.  

Sant Just Desvern Kenneth Planas i Real,  Lidia 
Cortés i Montse Capdevila 

kenneth.planas@sanitatintegral.org Col·legi Madre Sacramento Sant Just Desvern. 
Tallers de Suport Vital adreçats a l'alumnat d'Educació Infantil (P3-P4-P5) i 
Primària (1r-2n-3r-4t-5è-6è). Introducció teòrica adaptada a l'edat i posterior 
pràctica. Dia 16 i 22 d'octubre, de 9.00 h a 12.00 h. 

Sant Martí Sarroca 
 

Sara Freixedas Bergés i Sílvia 
Sabaté Albornà 

sfreixedas@ambitcp.catsalut.net Institut Alt Foix de Sant Martí Sarroca Sala polivalent de Sant Martí Sarroca. 
Realització de dos tallers a alumnes de Batxillerat de el dia 16 d'octubre de 2018 
en col·laboració amb la Línia pediàtrica de l'Alt Penedès. 
-Xerrada sobre el lema d'enguany "Tots els ciutadans del món poden salvar una 
vida" a la Sala polivalent el dia 25 d'octubre a les 17.00 h. 

Sant Vicenç dels Horts Miquel Villa protecciocivil@svh.cat Protecció civil St. Vicenç dels Horts  
Taller de reanimació cardiopulmonar 
Lloc: Camp de Fútbol La Guàrdia. Sant Vicenç dels Horts. 18.30h 

Sta. Coloma de Gramenet Jennifer Ferrer Garcia jeniferferrergarcia@gmail.com CAP de Santa Rosa, Santa Coloma de Gramanet. 
Realitzarem el dia 16 d'octubre en dos torns horaris de 11.30 h a 13.30 h i a la 
tarda de 17 h a 19 h tallers presencials amb grups de 8 a 10 persones com actuar 
davant d'una sospita d'aturada cardíaca, principalment primeres intervencions. El 
taller utilitzarem presentacions amb vídeos i exposicions a més de material 
pràctic amb maniquins de RCP. 

Vic Neus Font Gómez nfont@eapvic.org EAP VIC. 16 d'octubre en dos torns, d'11-12 h i de 17-18 h a la recepció del 
centre i sales d'espera. 
Xerrada-Taller RCP per part de l'usuari que ho desitgin. Es farà divulgació dies 
previs a través de xarxes i pantalles del centre. 

Vic Rosa Mª Catalán rmcatalanibars@gmail.com Hospital Universitari de Vic-CHV. 
-Penjada de pòsters oficials de SVB + DEA a les sales d'espera de Consultes 
externes, UCI, urgències i sales d'hospitalització.  
-Demostracions a familiars de SVB per part dels instructors en les sales d'espera.  
Possibilitat de practicar RCP sobre les maniquí a les persones que vulguin.  
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 Vic Lluís Francàs Rovira, Joan M. 
Aymerich Prat, Ricard Viñolas 
Pons, Joan Carles Molas 
Gorgals i Carolina Carrasco 
Rodríguez. 

formacio@catwas.cat CATWAS 365. Casal Cívic Mossèn Guiteras: C/ Soledat 13. 
16 octubre: Tots els ciutadans del món poden salvar una vida. Xerrada taller per a 
col·lectiu de persones amb dèficit visual i acompanyants. 

Vilanova i la Geltrú César Fernández Aparicio cfernandeza@csg.cat Escola Ítaca.  
Xerrada divulgativa i pràctiques de RCP a 50 nois i noies de 6è de primària. 

Vilanova i la Geltrú Judith Segura Noguera 
Jordi Miret Gomá 
Yolanda López Felguera 
Cesar Fernández 
Laura Gay Tello 
 

planau@gmail.com Escola Publica Itaca. Rbla. d´Arnau de Vilanova 65, Vilanova i La Geltrú. 
Taller sobre el lema "Tots els ciutadans del món poden salvar una vida". 

Vilafranca del Penedès 
 

Sara Freixedas Bergés i Sílvia 
Sabaté Albornà 

sfreixedas@ambitcp.catsalut.net AMBIT Cardioprotecció – Castellers de Vilafranca 
-16 octubre a les 20.00h Xerrada-taller sobre el lema d'enguany "Tots els 
ciutadans del món poden salvar una vida" al local dels castellers de Vilafranca. 
Aquesta entitat disposa de DEA.  

Vilafranca del Penedès 
 

Franciso José Carbó Pacheco Fracpa@gmail.com Complex Aquàtic Alt Penedès. (Vilafranca del Penedès). 
Aprendre és Salvar, entitat promotora. 
Xerrada, i pràctiques RCP bàsica. Acció proposada per al dia 18 Octubre. 

GIRONA 7 actes    
Begur Ramon Rovira de Eugenio 

 

protecciocivil@begur.cat Plaça Esteva i Cruanyes - Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur. 
Dimarts 16 d'octubre de 10 h a 13 h - Exhibició de vehicles d'emergències a la 
plaça Luís Esteva i Cruanyes amb presència de Policia local i Protecció Civil de 
Begur, SEM/TSC i Creu Roja Palafrugell, amb tallers i demostració de reanimació 
cardiopulmonar (RCP) i ús del desfibril·lador (DEA). 

Girona Josep Olivet Pujol josep.olivet@udg.edu Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona amb la col·laboració de 
DIPSALUT organisme de Salut Publica de la Diputació de Girona i la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la UdG. 
Xerrada i tallers en via pública 
Lloc: Plaça Miquel Santaló i Pavor de Girona, de 10 h a 13 h. 



    
 

 

8 

Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2018 
Accions realitzades en el territori. 

 Girona Xavier Pujol Olivares 
 

xpujol.girona.ics@gencat.cat Via publica Pg. Sant Joan de les 11 h a les 13 h dilluns dia 15 d'octubre. 
Realització d’una demostració i explicació de la importància de saber com actuar 
davant una aturada cardíaca amb invitació als assistents per tal que ho puguin fer 
ells mateixos i posar-ho en pràctica. 

Olot Alba Cabanyes i Marc Minguez marcminguez@hotmail.com Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. 16 d'octubre de les 9 h del 
matí a les 19 h de la tarda al passeig d'en Blai d'Olot.  
Carpa on es faran tallers i demostracions de RCP durant tot el dia. 

Puigcerdà Teresa Vila I Subirana 
 

tervila@gmail.com Residència de Puigcerdà. Centre Sociosanitari de la Cerdanya.  
-Cartells divulgatius: penjats el dilluns 15 d'octubre. 
-Simulacres (3) -1 a cada planta- d'Aturada, el divendres dia 19/10. Control amb 
Check list. 
-Presentació Power Ponit del CCR, el divendres dia 19/10, posterior als 
simulacres. 
-Actualització de l'Algoritme d'actuació intern del centre en cas d' ACR. 

Puigcerdà Xavier Caralt Cases xcaralt@hcerdanya.eu IES Pere Borrell - Organitza Hospital De Cerdanya. 
Xerrada sensibilització Mort Sobtada + taller SVB+DEA, Diferents grups d'alumnes 
de 8.30 a 16.00 sessions d'1,5 a 2 hores. 

Puigcerdà Cristina Ferrer 
 

www.hcerdanya.eu L'Hospital de Cerdanya 
Xerrades i tallers de Suport Vital Bàsic, amb pràctiques de les maniobres 
ressuscitació i maneig de desfibril·ladors a alumnes de l'Institut Pere Borrell. 
Alumnes del Cicle formatiu Esports (CFGM CAFEMN Esports) 
Alumnes del Cicle Formatiu d'auxiliars d'infermeria (CFGM Sociosanitari 
Cicle integrat de Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció a les Persones en situació 
de Dependència). Tres grups d'una vintena d'alumnes cada un. 

          LLEIDA 5 actes    

Lleida Judit Noemi Viñals Castells judit.vinals@creuroja.org Creu Roja Lleida. 
Taller de RCP d'una durada de 6 hores dirigit a persones grans. 

Lleida Anna Planell  aplanel2@gmail.com IES Caparrella. 
- Tallers de formació en SVB  
- Activitat a tutoria, visionat d'un vídeo i reflexió-sensibilització sobre el tema 
- Decoració espais de l’institut. 

Lleida Robert Hernández rherna42@xtec.cat Escola Pinyana. 
- Decoració dels passadissos de l'escola. 
- Mosaic-cartell fusionant el cartell del 16-0 amb el logotip de l'Escola Pinyana. 
- Exposició de cartells fets pels alumnes del 16-0. 



    
 

 

9 

Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2018 
Accions realitzades en el territori. 

 - Elaboració de cors amb missatges. 
- Elaboració d'un cor gegant amb missatges dels alumnes. 
- Elaboració d'un cor a manera de penjoll dels alumnes d'Educació Infantil. 
- Penjada de cartell del 16-octubre i de la placa de SVB. 
- Recordatori cadena de supervivència als alumnes de cicle superior. 

Lleida Marta Messegué mgonza65@xtec.cat Escola Sant Jordi. 
- Realització d'un cor amb tots els alumnes. 
- Treball de músiques relacionades amb el tema. 

Lleida Enric Falcón enricfalcon@gmail.com Institut La Mitjana. 
- Tallers de SVB amb alumnes d'ESO. 

          TARRAGONA 26 actes    

Alcanar Jordi Bort Juan i Juan José 

Agustin Nolla 

jagustin@alcanar.cat Edifici dels Serveis Agraris Joan Gil d'Alcanar.  

Xerrada per la conscienciació sobre l' Aturada Cardíaca ales 19 h. 

Amposta 
 

Ester Gavaldà Espelta egavalda.ebre.ics@gencat.cat Plaça Ajuntament. Dia 16 de 10  a 12 hores. 
Activitats del matí taller de sensibilització i informació a l’alumnat de 3r i/o 4r de 
primària, amb monitors formats de 4t d’ESO i/o 1r Batxillerat.  
S’iniciaran a les 10h de manera simultània a les quatre capitals de comarca en via 
pública: Amposta 110 alumnes.  
Es faran grups simultanis de 10 alumnes i per cada grup hi haurà dos alumnes 
monitors de 4t d’ESO i de 1r primer de Batxillerat (que formen part del projecte 
de suport vital a l’escola). 
Dia 16 de 12:30 a 14:30 hores. 

Amposta Ester Gavaldà Espelta egavalda.ebre.ics@gencat.cat Hospital d’Amposta. Tallers de sensibilització per part d’Instructors acreditats 
CCR de l’ICS, Hospital Comarcal Amposta a treballadors municipals i població en 
general. 

Cambrils Rafa Terol Calvo 

 

raafaterol@gmail.com Casa de Colònies la Marinada de Cambrils. Organitzat per l'AECS, grup de treball 
d'Educació en Ciències de la Salut.  Dissabte 20 d'octubre a les 10:30 h del matí. 
Taller per animar a practicar i promoure una formació rigorosa que garanteixi la 
correcta actuació en cas de requerir la intervenció en presenciar una aturada 
cardíaca  a totes les assistents a l'assemblea general (estudiants de ciències de la 
salut de tota Catalunya i les Illes Balears). 
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 Gandesa Ester Gavaldà Espelta egavalda.ebre.ics@gencat.cat Escola Puig Cavaller.  
-Dia 16 de 10  a 12 hores: 
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 i/o 1r Batxillerat S’iniciaran 
a les 10h de manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública:: 
Gandesa 69 alumnes.  
Es faran grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada grup hi haurà 
dos alumnes monitors de 4t d’ESO i de 1r primer de Batxillerat (que formen part 
del projecte de suport vital a l’escola). 
-Dia 16 de 12:30 a 14:30 hores: 
Tallers de sensibilització per part d’Instructors acreditats CCR de l’ICS a 
treballadors municipals i població en general qui vulgui participar. 

L’Ampolla 
 

  Plaça Manel Ferré, 3. Instructors d’Egara i del SEM. 
Dia 16 de 10 h  a les 12 h: 
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: L’Ampolla 26 
alumnes. Es faran grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada 
grup hi haurà dos alumnes monitors de 4t d’ESO i de 1r primer de Batxillerat (que 
formen part del projecte de suport vital a l’escola) 
Dia 16 de 12:30 a 14:30 hores: 
Tallers de sensibilització per part d’Instructors acreditats CCR de ambulàncies 
Egara i SEM a treballadors municipals i població en general qui vulgui participar. 

L'Hospitalet de l'Infant Susana García Diez i Cristina 
Lopera 

quotabonviva@gmail.com Taller població general dia 15 de 18 h a 20 h. 
Taller població general dia 16 Jose Carlos SOS Respira. 
Xerrades a l'Institut i a l'escola durant tota la setmana. 

L'Hospitalet de l'Infant Jose Carlos Rodríguez Gómez infososdea@gmail.com Real·lització de jornades de RCP al col·legi Mestral, amb la col·laboració del 
Bombers de la Generalitat, el SEM, Protecció Civil i l’Ajuntament i amb les 
entitats S.O.S. + D.E.A. 

Móra d'Ebre Pilar Vallano 
 

pvallano2@telefonica.net Dia 16 d’octubre amb les activitats preparades pels Serveis Territorials de Salut, 
Ensenyament, Empresa i Coneixement i la Representació Territorial de l’Esport a 
les Terres de l’Ebre amb les activitats sobre suport vital als alumnes de tercer i 
quart curs de les 2 escoles de Móra d'Ebre de 10 h a 12 h i a la posterior  xerrada 
de conscienciació per la població. 
Dia 23 d'octubre els instructors de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre, realització 
d’una xerrada a les 12 h del migdia a Ràdio Móra d'Ebre Cadena Ser, sobre els 
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 actes realitzats el dia 16, sobre la necessitat de formació a la població en general 
després dels resultats obtinguts a  l'enquesta realitzada per  SEMES sobre 
coneixement del suport vital per part de la població. 

Mora d’Ebre  
 

Ester Gavaldà Espelta egavalda.ebre.ics@gencat.cat Passeig del Pont. Dia 16 de 10  a 12 hores.  Instructors acreditats CCR de l’ICS i  
Hospital Comarcal Mora d’Ebre 
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: Mora d’Ebre 
75 alumnes. Es faran grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada 
grup hi haurà dos alumnes monitors de 4t d’ESO i de 1r primer de Batxillerat (que 
formen part del projecte de suport vital a l’escola) 
Dia 16 de 12:30 a 14:30 hores 
Tallers de sensibilització per part d’Instructors acreditats CCR de l’ICS i Hospital 
Comarcal Mora d’Ebre a treballadors municipals i població en general qui vulgui 
participar. 

Reus Imma Vallverdú Perapoch ivallverdu@grupsagessa.com Hospital Universitari sant Joan de Reus i  Centre de Formació i Simulació Josep 
M Carretero (CFIS-JMC). Conscienciació de l’aturada Cardíaca. 

Roquetes Ma Rosa Valls Trullén mvalls53@xtec.cat Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes. Dimarts 16 d'octubre. 
Taller en SVBe de l'alumnat de 6è. Fotografia 112 al pati de l'escola amb l'eslògan 
"Natros també podem salvar una vida". 
 

Salou Joaquina  Sánchez Rus 
 

josarus@hotmail.com CAR Salou. Taller RCP al grup de  "anem a caminar "  de la nostra població. 

Tarragona Mª Carme Boqué cboque.hj23.ics@gencat.cat Entrevista en Tarragona radio: La Dra. Boqué, la Dra. Casado participaran el 
dilluns 15 d’octubre en el matinal “Tarragona Saludable” de l’emissora per tal de 
sensibilitzar a la ciutadania. Horari de 11:30 a 12h. 

Tarragona María Ayuso Benavent 
 

mayuso@xtec.cat Serveis educatius. Rambla de Sant Pere i Sant Pau, davant l'Escola Sant Pere i 
Sant Pau, de 10:00 h a 11:00 h del matí.  Divendres 19 d’octubre. 
Es convoquen en aquest indret als alumnes de 6è de primària del Marcel·lí 
Domingo i de Sant Pere i Sant Pau, una representació dels alumnes 
d'ESO/Batxillerat de l'Institut Sant Pere i Sant Pau, a més d'un representant del 
Departament de Salut Escolar de l'Ajuntament de Tarragona, una ambulància de 
la Creu Roja, una de Protecció Civil i una del SEM, totes 3 de Tarragona. 
Una vegada a la Rambla els alumnes de 4t d'ESO/Batxillerat faran un simulacre 
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 d'actuació front a una aturada cardiorespiratòria davant els alumnes de 6è de 
primària. En aquesta actuació també intervenen els professionals del SEM. 
Seguidament els alumnes d'ESO/Batxillerat amb els voluntaris/tècnics i 
professional de les entitats convidades ensenyaran, als altres alumnes i a tots els 
presents, el SVB amb "els ninos de pràctica" invitant-los a participar i a què ho 
provin; al mateix temps que poden veure les ambulàncies per dins. Els 
tècnics/voluntaris també els explicaran les actuacions i contestaran les seves 
preguntes. 

Tarragona 
 
 

Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com XEP (Xarxa d’ensenyament  Públic de St Pere i St Pau. ) i GTSVBeTgn Acte públic 
al carrer Dia 19 d’octubre.9:30 a 11.30.  
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. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com XEP (Xarxa d’ensenyament  Públic de St Pere i St Pau. ) i GTSVBeTgn Exposició: 
“Saps actuar davant una aturada cardíaca?”. Del 2 al 20 d’octubre en el  Vestíbul 
Oficina Jove del Tarragonès (Pl. Imperial Tàrraco) amb 9 panels explicatius 
(format ròl·ler) de que es 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 exposició: obert de 8 del 
mati a 8 de la tarda. Hi ha possibilitat de recorregut guiat. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com GTSVBeTgn (Grup de Treball Suport Vital escoles de Tarragona) Cursos gratuïts 
a la ciutadania de 4h de SVB+DEA els dies 17-18-22 i 23 d’octubre  

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com GTSVBeTgn Falca en Tarragona Radio del 2 a l 20 d’octubre , en diferents franges 
horàries, fent difusió de la jornada i dels diferents cursos formatius. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com GTSVBeTgn 16 d’octubre de 11 a 12:30 lliurament de plaques acreditatives del 
Programa SVBe a dos  nous centres educatius per part del regidor d’educació de 
l’ajuntament. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com GTSVBeTgn 16 d’octubre els alumnes de batxillerat i 4rt ESO munten una parada 
a la Rambla Nova de Tarragona amb el ninos per sensibilitzar i mostrar a la 
ciutadania de la importància del SVB, al llarg del mati. 
Institut Marti Franques. GTSVBeTgn. 
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Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com Escola Tarragona. GTSVBeTgn. Faran un gran cor i un gran 112 al pati de l’escola, 
amb tots els alumnes d’Educció Primària. 
A més, també repartiran una etiqueta en blanc, per a que els alumnes puguin fer 
un logo/dibuix sobre el dia 16 i l’enganxaran a l’agenda. És una manera per a que 
aquest dia arribi a les famílies. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com Escola La Floresta. GTSVBeTgn. Els alumnes de 5è explicaran l'auca als alumnes 
de 1r mitjançant una petita obra de teatre. 

Tarragona Francis Casado Silvestre fcasadosilvestre@gmail.com Escola Riu Clar. 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. 

Tortosa Mª del Carme Caudet Baiges i 
Ramon Escurriola Navarro 

ramonescurriola@hotmail.com IES Dertosa: 
-Sensibilitzar als alumnes de 3r i 4rt ESO, 16/10/2018 de 8:00 h a 11:30 h: xerrada 
i pràctiques de sensibilització als alumnes. Durant aquest mes d'octubre 
realitzarem la xerrada a la resta d'alumnes que no han pogut assistir a la sessió 
del 16/10/2018. 
 
Centre Cívic de Ferreries: 
- Sensibilitzar als treballadors de les diferents empreses de l'Ajuntament de 
Tortosa, 16/10/2018 de 12:00 h a 14:00 h xerrada i pràctiques de sensibilització 
als treballadors de l'Ajuntament de Tortosa. 

Tortosa  
 

Ester Gavaldà Espelta egavalda.ebre.ics@gencat.cat Plaça Ajuntament. Dia 16 de 10  a 12 hores. 
Activitats del matí taller de sensibilització i informació adreçat a l'alumnat de 3r 
i/o 4t de primària, amb monitors formats de 4t d'ESO i/o 1r Batxillerat S'iniciaran 
a les 10 h de manera simultània a les quatre capitals de comarca en via pública: 
Tortosa 257 alumnes. 
Es faran grups simultanis de 10 alumnes aproximadament, per cada grup hi haurà 
dos alumnes monitors de 4t d’ESO i de 1r primer de Batxillerat (que formen part 
del projecte de suport vital a l’escola) 
Dia 16 de 12:30 a 14:30 hores. 
Tallers de sensibilització per part d’Instructors acreditats CCR de l’ICS, Clínica 
Terres de l’Ebre a treballadors municipals i població en general qui vulgui 
participar. 
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 Resum 
Accions Dia Mundial Conscienciació Aturada Cardíaca 
16 octubre 2018 

 Territoris N Actes N Poblacions amb actes 

Principat 
d’Andorra 

Andorra la 
Vella 

1 1 

 
 
Catalunya 

Barcelona 47 30 

Girona 7 4 

Lleida 5 1 

Tarragona 26 11 

Total 86 45 

 

Podeu enviar imatges (un màxim de 4 per acció) a secretariaccr2@academia.cat Identificant en cada imatge: Població_instructor(cognom_nom)_n de 
foto i si voleu l’entitat organitzadora 
Per exemple:  Horsavinyà_Casamajó_Joan_CCR_1 

mailto:secretariaccr2@academia.cat

