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Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2021
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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Accions realitzades en el territori.

Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

CCR

Comissió Jornada 16 d’octubre

secretariaccr@academia.cat

16 d'Octubre , acció divulgativa de SVB+DEA i RCP Porta principal de l’àntic
Hospital de Sant Pau , carrer Cartagena, cantonada Pare Maria Claret. Barcelona

CuraSana Primeros Auxilios
Edifici Alta Diagonal,
Barcelona

CuraSana Primeros Auxilios

Esther Sancho
esancho@curasana.org

Institut Pere Fontdevila
Gironella
(Barcelona)

Associació De tot Cor

Eduard González Navarro
detotcor2016@gmail.com
Antolí Barra Pérez
detotcor2016@gmail.com
Montse Nieto
(infermera de l’ABS de Gironella)
detotcor2016@gmail.com

La Granada
(Barcelona)

Ajuntament La Granada
(Barcelona)

Sara Freixedas Bergés
sfreixedas@ambitcp.catsalut.net
Eva Lluch Suriol
elluch@ambitcp.catsalut.net

El dia 21.10.2021 Realitzarem un taller d’aprenentatge, garantint totes les
mesures de seguretat de la Covid-19 a professionals de l’Ajuntament
correctament vacunats de la Covid-19.

Manresa
(Barcelona)

Ajuntament de Manresa,
Althaia, Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa ,
Barcelona

Alba LLoys Rodríguez
alloys@althaia.cat

Elaboració d'un vídeo que anirem projectant als diferents CAP'S, i a l'hospital. El
mateix dia 16/10 farem un dos actes al carrer per ensenyar a la població com fer
el Suport Vital Basic.

ANDORRA 0 acte
BARCELONA 16 actes
13 d'Octubre , acció divulgativa de SVB+DEA i RCP

05/10/2021 de 09.00h a 13:30h.
Difondre el SV per donar a conèixer com s’ha d’actuar davant una AC.
Ensenyar la cadena de supervivència.
Realitzar tallers de SVB i l’ús el Desfibril·lador Conscienciar i implicar els
estudiants en aquesta jornada i al llarg de la seva trajectòria escolar.
Realitzarem tallers d’aprenentatge en SVB i coneixement del DEA, on
participaran una cinquantena d’alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Pere
Fontdevila de Gironella. A la jornada par ciparem instructors de Detotcor en
col·laboració amb l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Gironella coincidint en l’espai
dedicat al servei comunitari que realitzen els alumnes a l’institut.
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Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

Escola Oms i de Prat,
Manresa
(Barcelona)

Escola Oms i de Prat

Angel Olucha Cañizares
angelolucha@gmail.com

Donar nocions a alumnes de 5è de primària en SVB i DEA: identificació de
persona inconscient, avís al 1-1-2, Posició lateral de seguretat, compressions
toràciques. Nocions DEA..

Laura Caro Redó

Laura Caro Redó
CCR-4878
lcaroredo@gmail.com

Santa Margarida i els
Monjos
(Barcelona)

Ajuntament Santa Margarida i
els Monjos (Barcelona)

Sara Freixedas Bergés
sfreixedas@ambitcp.catsalut.net
Eva Lluch Suriol
elluch@ambitcp.catsalut.net

El dia 20.10.2021 Realitzarem un taller d’aprenentatge, garantint totes les
mesures de seguretat de la Covid-19 a professionals de l’Ajuntament
correctament vacunats de la Covid-19.

Sant Martí Sarroca
(Barcelona)

Ajuntament Sant Martí Sarroca
(Barcelona)

Sara Freixedas Bergés
sfreixedas@ambitcp.catsalut.net
Eva Lluch Suriol
elluch@ambitcp.catsalut.net

El dia 14.10.2021 Realitzarem un taller d’aprenentatge, garantint totes les
mesures de seguretat de la Covid-19 a professionals de l’Ajuntament
correctament vacunats de la Covid-19.

Torrelles de Foix
(Barcelona)

Ajuntament Torrelles de Foix
(Barcelona)

CEIP Roureda
c/ Rialb s/n,
Sabadell
(Barcelona)

Sara Freixedas Bergés
sfreixedas@ambitcp.catsalut.net
Eva Lluch Suriol
elluch@ambitcp.catsalut.net

Tallers pràctics i audiovisuals relacionats amb la trucada al 112 i realització de
RCP. Des de el 14 fins al 21, coincidint amb les hores de educació física del cicle
inicial, mitjà i superior, els alumnes realitzaran tallers de RCP. El cicle infantil
treballaran la trucada al 112 a la classe amb suport audiovisual. (a càrrec de les
mestres).

El dia 13.10.2021 Realitzarem un taller d’aprenentatge, garantint totes les
mesures de seguretat de la Covid-19 a professionals de l’Ajuntament
correctament vacunats de la Covid-19.
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Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

Parc Miquel Coll i Alentorn,
Vic
(Barcelona)

Catwas 365 SL

Joan Carles Molas Gorgals,
jcmolas6@gmail.com

Tu pots salvar una vida! Accés del públic a la desfibril·lació.
Jornada de sensibilització ciutadana sobre la necessitat d'actuar de manera
ràpida en una situació d'Aturada Cardiorespiratoria.
Celebrem els 10 anys d'anella verda a Vic.

Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

Escola Montagut de Vilafranca
del Penedès

Magda Valls
mvalls@escolamontagut.cat
Cesc Roca
froca@escolamontagut.cat

Els alumnes amb la formació completa que l'any passat va assolir l'Apte faran un
vídeo amb la seqüència completa RCP que difondrem a les XXSS i web de l'escola
dilluns 18 d'octubre

Ajuntament Sant Vicenç dels
Horts Can Comamala Mossèn
Jacint Verdaguer, 113 BCN

.
Servei de protecció civil.
Ajuntament Sant Vicenç dels
Horts

Pineda de Mar
(Barcelona)

Centre d'Atenció Primària de
Pineda de Mar

Adriana Ramos
Xavi Cantano
Laura Curós
lcuros.girona.ics@gencat.cat

15 d'Octubre de 15 a 19 h a la plaça Granja de Pineda de Mar, fer un taller pràctic
obert al públic en general. Utilitzarem maniquí i DEAS on els instructors
explicarem i conscienciarem a la població els passos a seguir i com actuar davant
d'una aturada.

Vic
EAPVIC amb col·laboració
Creu Roja Osona
(Barcelona)

CAP El Remei
Passatge Pla del Remei, 10-12
Vic

Neus Font
nfont@eapvic.org

Carpa davant del CAP. S'explicarà com identificar l'ACR, alertar i iniciar RCP
precoç. Demostració i pràctica de compressions toràciques de qualitat. Dimecres
20 d'octubre d'11 a 13h i de 15 a 17h.

Barcelona

Institut Moisès Broggi.
Barcelona. Institut públic
d'ensenyament secundari.

M Francesca Pacheco Nogués
mpachec6@xtec.cat
Mònica Tordera Alemán
mtordera@xtec.cat
M Antònia Camps Ventura
mcamps56@xtec.cat

Tallers d'RCP adreçats a l'alumnat de 1r d'ESO i 1r de Batxillerat del centre. Es
desenvoluparà en dues fases. La primera serà una breu introducció teòrica de
l'RCP i la segona 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. Dimecres 20 d'octubre de 10:50 a 12.30h i dilluns 25 d'octubre o 2
de novembre (dia per concretar) de 16 a 17:30h.

Maria de Lluc Orell
protecciocivil@svh.cat

Taller de reanimació cardio-pulmonar adreçat a la ciutadania. Divendres 15
d'octubre. 18:00h. Places limitades. Inscripcions: https://qrgo.page.link/tEoeo
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Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat
Dilluns 18 d’Octubre
INFANTIL: Els nens i les nenes de P-3, P-4 i P-5 treballaran la importància de
conèixer el 112 com a telf d’emergències fent-se fotos a un photocall amb el 112.
Amb un telf gegant aprendran a trucar al 112 i els nois i noies de 1rd’ESO els
ajudaran en aquest aprenentatge, juntament amb les seves professores.
PRIMÀRIA: A 1r, 2n i 3r de Primària, visualització d’un video de SVB fet per una
nena que l’any passat feia 6è, farem un punt de llibre i baixarem al pati a fer un
112 gegant amb els 300 alumnes d’aquests cursos.
A 4t, 5è i 6è de Primària, visualització del mateix video que a 1r, 2n i 3r farem uns
cors amb papiroflèxia i baixarem a la pista on ens unirem al 112 i farem un cor
gegant amb 300 nens i nenes més d’aquests tres grups i intentarem que doni la
sensació que és un cor bategant.
SECUNDÀRIA: Els de 1r ESO visualització d’un video que van fer alumnes de
Secundària i aniràn a fer de suport a Infantil.
2n, 3r i 4t d’ESO també visualitzen aquest video i després baixarem al pati a fer
una competició de compresions.

Montgat
(Barcelona)

Hamelin-Laie International
School

Xavi Ayala
xayala@escolessas.com

Lloret de Mar
(Girona)

Institut Rocagrossa
Lloret de Mar

Joaquim Boadas i Crehuet
joaquim.boadas@iesrocagrossa.cat

Difondre el SV per donar a conèixer com s’ha d’actuar davant una AC. Ho farem
mitjançant un vídeo que passarem a tot l'alumnat en les hores de tutoria, i
penjarem a tot el centre cartells per l'ocasió.

Begur
(Girona)

Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Begur

Ramon Rovira de Eugenio
protecciocivil@begur.cat

Exposició de vehicles d'emergències i tallers de reanimació cardiopulmonar i ús
del desfibril·lador a la Plaça Esteva i Cruañas de Begur, de 10:00 a 13:00 hores.
Comptarem amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques, Creu Roja
Palafrugell, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), etc

CAP La Pobla de Segur

Montse Manrique Manrique
montse607@hotmail.es

El proper DIMECRES 13 d'OCTUBRE i amb motiu de la Jornada del 16 d'octubre
durant tot el matí farem unes xerrades a la població per fer difusió del SVB.

GIRONA 2 actes

LLEIDA 1 acte
La Pobla de Segur
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Lloc o Entitat
TARRAGONA 13 actes

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la salut.

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Entrevista en emissora local. Horari de 11.20 a 11.35. La Dra Boque i la Sra Laura
Téllez participaran el dilluns 4 d’octubre en el matinal “Tarragona Saludable” de
la emissora Tarragona Radio per tal de sensibilitzar a la ciutadania la importància
de conèixer les maniobres de SVB i donar a conèixer els cursos que es realitzaran
al llarg del mes d’octubre. Horari de 11:20 a 11.35h.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut.

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Exposicións: “Saps actuar davant una aturada cardíaca?”. Del 1 al 29 d’octubre en
el Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès (plaça de la Imperial Tàrraco,1 i a la
planta baixa de l`IMET (av de Ramón y Cajal,70) amb 9 panels explicatius (format
ròl·ler) per donar a conèixer els passos a seguir davant aquesta emergència, fent
èmfasi en l’ importància de la formació i oferint a la ciutadania cursos de
formació en SVB ciutadans. Horari exposició: de 9 a 20.30h de dilluns a
divendres.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Il·luminació en vermell façana Ajuntament el dia 16 d’octubre

Tarragona
Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut

Auntament de Tarragona, amb
la col·laboració del CFIS (centre
formació i innovació simulació)
i el suport de la Diputació de
Tarragona i URV (consell social)

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Cursos gratuïts a la ciutadania de 4h de SVB+DEA els dies 7-14-21 i 28 d’octubre.
Garantint totes les mesures de seguretat de la COVID 19. Horari cursos: de 9.30 a
13.30 h.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Falca en Tarragona de radio de l´1 al 29 d’octubre i en diferents franges horàries,
fent difusió de la jornada i de la importància de conèixer les maniobres de suport
vital per part de la població al mateix temps que se informa dels cursos gratuïts
on poden aprendre.
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Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Campanya en xarxes del 4 al 29 d’octubre fent difusió de la jornada i dels
diferents cursos gratuïts de formació en SVB+DEA que ofereix l’ajuntament
durant el mes d’octubre.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Plafó a la Rambla nova de Tarragona i en opis a diferents marquesines de les
parades d’autobusos Urbana, amb el cartell de aquest any “Tots els ciutadans del
mon poden salvar una vida”. Del 27 de setembre al 29 d’octubre, per fer difusió
de la jornada i dels cursos.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la salut

Francisca Casado Silvestre
Promoció de la salut
fcasado@tarragona.cat

Pag. WEB de l’ajuntament amb informació destacada mitjançant banners del dia
16 d’octubre.” Conscienciació de l’aturada cardíaca”.

Tortosa
(Tarragona)

Clínica Terres de l'Ebre

Carme Caudet,
carmecaudet@gmail.com
Ramon Escurriola
ramonescurriola@hotmail.com
Oscar García,
osgarseo@hotmail.com

Dia 14 i 15 d'octubre, en diferents horaris els instructors de la Clínica Terres de
l'Ebre anirem a l'Institut de l'Ebre per explicar als alumnes del Cicle formatiu de
grau mitja de Cures Auxiliars d'infermeria, com actuar davant d'una aturada
cardíaca. Com reconèixer un pacient inconscient, com realitzar compressions
toràciques efectives, com utilitzar un DEA, localitzant els que ells tenen al centre.
Recalcant la importància d'actuar ràpidament i explicant perquè.

Tortosa
(Tarragona)

Clínica Terres de l'Ebre

Carme Caudet,
carmecaudet@gmail.com
Ramon Escurriola
ramonescurriola@hotmail.com
Oscar García,
osgarseo@hotmail.com

L'instructor Ramon Escurriola anirà a Imagina Ràdio, al programa De Bon Matí,
per explicar que tots els ciutadans del món poden salvar una vida i la importància
de conscienciar a tota la ciutadania, sobre la necessitat d'actuar de manera
ràpida davant d'una aturada. També explicarà com actuar en temps de
pandèmia.
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Lloc o Entitat

Proposant de l’acció

e-mail o imatges

Descripció de l’activitat

Tortosa
(Tarragona)

Clínica Terres de l'Ebre

Carme Caudet,
carmecaudet@gmail.com
Ramon Escurriola
ramonescurriola@hotmail.com
Oscar García,
osgarseo@hotmail.com

La setmana del 16 d'octubre posarem al Hall de la Clínica Terres de l'Ebre un
pòster: Tots els ciutadans del mon poden salvar una vida i es donaran díptics
informatius basats amb les accions: Comprova, Truca i Comprimeix.

Tarragona

Institut Joan XXIII
Tarragona

Jessica Guinart De La Cruz
jguinart.tgn.ics@gencat.cat

Dirigit als alumnes de 4rt de la ESO de d’Institut Joan XXIII, es faran 3 grups on
repassarem la cadena de la supervivència i farem les maniobres de massatge
cardíac RESPECTANT LES MESURES COVID 19. L' activitat es realitzarà al pati de l'
institut el dia 14 d'octubre de 13.30 -14.30h

Móra d’Ebre
(Tarragona)

Comissió de Suport Vital de
l'Hospital Comarcal Móra
d'Ebre/Ajuntament de Móra
d'Ebre

Pilar Vallano
pvallano2@telefonica.net

Carpa informativa i demostrativa al carrer justament davant de la Llar de Jubilats
de Móra d'Ebre durant el dissabte dia 16 d'octubre.
Durant tota la setmana anterior i posterior al dia 16 d'octubre s'esposa un
plafó informatiu: "Tots el ciutadans del Mon poden salvar una vida” al hall de
l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Móra d’Ebre
(Tarragona)

Col·legi Santa Teresa - Móra
d'Ebre - Ribera d'Ebre

Laia Serra Vallano
lserra5@xtec.cat

Duran la setmana anterior i posterior s'exposa una taula/plafó informatiu amb
els cartells, globus i diptics del CCR, juntament amb la informació del projecte
Salvem Vides del centre.
El divendres 15 (ja que el 16 no hi ha alumnes a l'escola) es realitzaran tallers de
Suport Vital Bàsic amb els alumnes del centre.
Al llarg de l'any, es realitzen tallers, activitats, cursos de SVB a l'escola, treballant
de forma progresiva de P3 a 4t ESO.
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- Lloc: Tortosa,

Tarragona.

- Nom entitat: Clínica Terres de l'Ebre
- Instructors:
Carme Caudet, carmecaudet@gmail.com
Ramon Escurriola, ramonescurriola@hotmail.com
Oscar García, osgarseo@hotmail.com
1. Acció: Dia 14 i 15 d'octubre, en diferents horaris els instructors de la Clínica Terres de l'Ebre anirem a l'Institut de l'Ebre per explicar als alumnes del Cicle formatiu de
grau mitja de Cures Auxiliars d'infermeria, com actuar davant d'una aturada cardíaca. Com reconèixer un pacient inconscient, com realitzar compressions toràciques
efectives, com utilitzar un DEA, localitzant els que ells tenen al centre.
Recalcant la importància d'actuar ràpidament i explicant perquè.
2. Acció:
L'instructor Ramon Escurriola anirà a Imagina Ràdio, al programa De Bon Matí, per explicar que tots els ciutadans del món poden salvar una vida i la importància de
conscienciar a tota la ciutadania, sobre la necessitat d'actuar de manera ràpida davant d'una aturada. També explicarà com actuar en temps de pandèmia.
3. Acció:
La setmana del 16 d'octubre posarem al Hall de la Clínica Terres de l'Ebre un pòster: Tots els ciutadans del mon poden salvar una vida i es donaran díptics informatius
basats amb les accions: Comprova, Truca i Comprimeix.
Salutacions
Carme Caudet

9
Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2021
Accions realitzades en el territori.

Resum
Accions Dia Mundial Conscienciació Aturada Cardíaca
16 octubre 2021
Territoris
N Actes
N Poblacions amb actes
Principat
Andorra la
d’Andorra
Vella
Barcelona
16
13
Girona
2
2
Catalunya
Lleida
1
1
Tarragona
14
4
Total
33
20

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

