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Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2019
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
CANCEL·LADES - CCR

Proposant de l’acció
Comissió Jornada 16 d’octubre

e-mail o imatges
secretariaccr@academia.cat

Descripció de l’activitat
Diverses jornades territori

ANDORRA
Andorra

Hospital Meritxell

amargarit@saas.ad

Diversos tallers demostratius de RCP (Urgències, UCI, Pediatria, Entrada
principal Hospital....) per a familiars de pacients i visitants de l'hospital.

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Serveis de Protecció Civil i
Salut de l'Ajuntament de
Badalona juntament amb amb
el
Servei
d'Emergències
Mèdiques (SEM)

formació.sem@gencat.cat
sramos@badalona.cat

Els organitzadors ensenyaran a tothom que ho desitgi com realitzar la
reanimació càrdio pulmonar en un taller que se succeirà des de les 17 h fins
a les 20 h del vespre. El taller també aniran dirigits als infants i joves, que
podran realitzar la pràctica amb uns coixins en forma de cor adaptats a la
seva mida. A les 18 hores tindrà lloc una «flashmob» multitudinària a ritme
de la cançó «Staying alive» dels Bee Gees, ja que aquesta melodia marca de
manera perfecta el ritme que s’ha de seguir quan es fan les compressions
toràciques al practicar una maniobra d’RCP.

Bagà

Institut Alt Berguedà

Smarti37@xtec.cat

16 d’octubre. Representar un cor amb els alumnes de 1er d’ESO.

Barcelona

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

*Professionals voluntaris del SEM ensenyaran de manera teòrica i pràctica
a fer maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). A les 18.00h, tots els
tallers organitzats en altres 9 punts de Catalunya realitzaran
simultàniament una flashmob on els participants posaran en pràctica els
coneixements adquirits en RCP*
Nota: el paràgraf de l’asterisc es repetirà en els diversos llocs on actua el
SEM

1 acte

BARCELONA 59 actes
Badalona

formació.sem@gencat.cat

Passeig Lluís Companys. Horari: 17h a 20h
Barcelona

Servei de Medicina Intensiva
de l’ Hospital del mar

ydiaz@parcdesalutmar.cat

Posarem al Hall de l’hospital un taller de simulació, on tots els ciutadans
que entrin aquell dia a l’hospital puguin practicar
RCP, amb la demostració prèvia i supervisió posterior de diferents
instructors de la nostra entitat
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Barcelona

Escola Pia de Sant Antoni

noemi.asensio@santantoni.epiaedu.cat

Vídeo d'alumnes de secundària duent a terme el SVB.
Fotografies d'infantil i primària passades com a diapositives a la pantalla del
vestíbul de l'escola.
Globus a les columnes de l'entrada de l'escola acompanyats dels pòsters
que ens han enviat.

Barcelona

Col·legi Sant Miquel.
C/Rosselló 175, Barcelona

Mireia_andres@hotmail.com

Barcelona

El far de Calella

maralcarria@gmail.com

Barcelona

Campus Docent Sant Joan de
Déu

Obautista73@gmail.com
obautista@santjoandedeu.edu.es

Barcelona

EAP Besòs.

Nvera.bcn.ics@gencat.cat

En el context d’una activitat festiva organitzada per l’AMPA de l’escola,
oferim un Racó de RCP dirigit per l’instructor i amb la col·laboració de
professors que han fet el curs en SVB+DEA. Disposem de 9 maniquí de RCP.
Farem demostracions de com realitzar el SVB+DEA i donarem explicacions
dirigides a conscienciar i saber respondre en cas d’aturada. S’oferirà la
possibilitat d’ampliar les explicacions i practicar maniobres de RCP.
Xerrada de sensibilització per pares i tallers de SVB i DEA
Contarem amb la col·laboració de diferents instructors i pares del centre
(AMPA el far)
Es realitzarà un taller pràctic, amb material homologat, sobre l’actuació
davant una parada cardiorespiratoria en intervencions no sanitàries sota els
estàndards del CCR/ERC (1 hora aprox.).
Es farà una xerrada de conscienciació amb la utilització del material
realitzat per el CCR (30 min aprox.)
16 d’octubre. “Com actuar davant d’una aturada cardíaca”.

Barcelona

Col·legi Scala Dei

rhernandez@batega.es

Barcelona

Institut Moisès Broggi

mpachec6@xtec.cat
mtordera@xtec.cat
mcamps56@xtec.cat

Barcelona

Universitat
Autònoma
Barcelona
FORMACIÓ SALUT

de

arichmp@hotmail.com

Dibuix de la figura d’un cor i els números 112 amb els nens de l’escola
aprofitant els globus de la jornada, taller d’RCP per a tots els alumnes,
xerrades per els alumnes de cicle superior i batxillerat
16 d’octubre (11:30 – 14:30 h. ). 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.
16 d’octubre. Jornada conscienciació mort sobtada estudiants de grau de
medicina i estudiants dels campus nord, dos jornades auditori una mig dia i
altre tarda, 4 torsos qcpr
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Barcelona

Hospital Sant Pau

SBrio@santpau.cat

16 d’octubre. Taller que es realitzarà el dia 16 d'Octubre durant el matí al
vestíbul de l'hospital de Sant Pau. La idea és muntar un taller de suport vital
bàsic en el lactant i el nen.

Barcelona

CAP CHafarinas
ciutat

mmas.bcn.ics@gencat.cat

16 d’octubre. Al CAP Chafarinas (Trinitat Nova Barcelona) . A la sala
d’espera es passarà el vídeo divulgatiu de com actuar davant una possible
AC. Al mateix dia s’oferirà la possibilitat de fer un taller pràctic (un taller en
horari de matí i un en horari de tarda) de com fer compressions de qualitat
amb un tors. 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 als
pisos tutelats del barri.
El dia 17 Xerrada a les 19h al casal de Prosperitat i dins del programa
Promosalut es farà una xerrada taller amb el títol: "Tots els ciutadans del
mon poden salvar una vida". Nosaltres també

Barcelona

Poliesportiu municipal Sant
Josep, Sant Vicenç dels Horts.
Protecció Civil. Ajuntament de
Sant Vicenç dels H.
Escola Vallmanya

sacaje2000@yahoo.es

16 octubre a les 18 h. Xerrada- taller oberta a la ciutadania.

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

Tota l'escola ha fet un cor que batega per cursos. L'alumnat ha portat una
samarreta vermella o bé han mogut per damunt del cap una cartolina
vermella.

Berga

Hotel d’entitats, C/Mestre
Pedret, 2 Berga, Barcelona

detotcor2016@gmail.com

Calaf (Plaça del arbres de
Calaf).

Treballadors de TSC ( Transport
Sanitaride
Catalunya)
i
treballadors de SEM ( Sistema
d'emergències mèdiques).

rieracamps@hotmail.com

Per realitzar aquestes activitats disposarem de 6 torsos Little Anne QCPR ,
10 Mini Anne, dos Desfibril·ladors training i diferents fulletons informatius
que sumarem als proporcionats pel CCR. Es projectaran vídeos que
mostraran la seqüència completa de SVB i DEA. Es realitzaran
demostracions pràctiques pels instructors i tothom podrà realitzar
compressions toràciques als maniquins.
Es mostrarà el Desfibril·lador (equip training) i com s’utilitza.
Aprofitant que és un dia de mercat en la població, es farà una petita
explicació de que és l'aturada cardíaca i seguidament els instructors faran
una demostració pràctica de les maniobres de SVB i RCP. Seguidament

Barcelona

Barcelona
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tothom que ho desitgi podrà practicar amb els torsos que tindrem.
També s'ensenyarà el funcionament del DEA.
Material:
- 6 torsos Little Anne
- 1 DEA de pràctiques
- Carpa.
- Fulletons informatius proporcionats
Cardedeu

Escola Mil·lenari

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

per CCR.

A l'escola Mil·lenari de Cardedeu han participat el dia 16 d'octubre en
l'activitat de "World Restart a Heart 2019" amb la confecció d'un cor que
"Batega i viu" al pati (també els grups que estaven d'excursió hi han
participat des de la distància) i han confeccionat la cadena de salvament tal
i com es va parlar al seminari de SVBe. A més tots i totes aplicaran i
gaudiran aquest curs del programa SVBe.
Les xifres de participació són les següents: A educació infantil hi ha 151
alumnes, a CI 104 alumnes, a 3r A (era al pavelló) i són 25, a 3r B són 25, a
4t (era d'excursió) i són 52, a 5è (era d'excursió) i són 52 i finalment a 6è
són 52.
Durant aquest cap de setmana penjarem les fotos/videos de la cadena de
salvament i de l'acte del dia 16 al drive perquè CRP en pugui disposar.

Cardona

CAP Cardona, Ruta DEA i Taller
SVB

Martacastillo67@gmail.com

Fer un mapa dels DEA del municipi, Cardona. Cada matí de la setmana del
14 al 18 d'octubre, de 09:20 a 10:20 h, 3 professionals del CAP Cardona junt
amb voluntaris de Creu Roja i amb col·laboració de l'Ajuntament Cardona,
es reuniran a cada emplaçament de DEA i explicaran què és, com funciona i
es realitzarà un mini-taller de SVB per integrar el DEA en la seqüència
d'actuació.
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Cardona

CAP Cardona

Martacastillo67@gmail.com

Taller SVB alumnes 5è i 6è Escola Girasol de Montmajor.
Dimarts 8/10/2019 de 12:00 a13:00 h.

Corbera de Llobregat

Equip d’atenció primària de
Corbera de Llobregat

calonsop@ambitcp.catsalut.net

Es realitzarà un taller pràctic en RCP per la població, per així donar a
conèixer com actuar davant una aturada cardíaca.

Corbera de Llobregat

CAP de Corbera de Llobregat

calonsop@ambitcp.catsalut.net

Xerrada sensibilització aturada cardíaca amb demostració per la població
de Corbera

Corbera de Llobregat

IES de Corbera

calonsop@ambitcp.catsalut.net

Cornellà de Llobregat

Hotel Campanile Barcelona
Sud.
Av. Maresme 7, 08940

pcorpas@vadevidas.com

16 d’octubre. Tallers d’aprenentatge en RCP basic i DEA als alumnes de l´
IES de Corbera de Llobregat en una jornada on participarem 2 instructors
del CCR i 2 professionals sanitaris segons la metodologia que marca el
consell català de ressuscitació.
Taller de RCP adreçat als integrants del hotel i als clients que es troben
allotjats.

Esplugues de Llobregat

Institut Joan Martorell.
C/ Sant Mateu 30-32, 08950

dllobera@ambitcp.catsalut.net

Esplugues de Llobregat

Clinica Diagonal

Francisco.fernandez@clinicadiagonal.com

Gironella

Institut Pere Fontdevila de
Gironella

Detotcor2916@gmail.com

Col·laboració amb l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Gironella on s'impartirà
un taller de SVB adreçat als alumnes d'ESO de l'Institut Pere Fontdevila de
Gironella.

Granollers

GRANOLLLERS NORD CAP Les
Franqueses

imcarretero.ics@gencat.cat

XERRADA SENSIBILITZACIÓ CIUTADANIA: actuar davant d’una mort sobtada

Xerrada de conscienciació sobre la necessitat de aprendre tècnica RCP per
part del públic en general
El dimecres 2 d'octubre , realitzarem taller pràctic d'actuació davant una
aturada cardíaca i RCP als alumnes de 3er d' ESO de l’ institut Joan
Martorell d'Esplugues de Llobregat. Per això realitzarem 3 tallers pràctics al
gimnàs del centre amb els alumnes i professors on , després de petita
introducció teòrica , realitzarem pràctiques de RCP amb 2 maniquins.
16 d’octubre. Estand al vestíbul de la clínica i membres del Grup de SVB
amb material informatiu i docent oferint informació bàsica.
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rlopez@iesemt.net

Tallers de rcp per a la població, gimcana infantil i xerrada conscienciació
mort sobtada, a la plaça la porxada de Granollers de les 16:00 a les 20:00.

L’Hospitalet de Llobregat

IES Escola municipal del treball
de Granollers
Plaça Porxada de Granollers
Consorci Sanitari Integral

kplanas@csi.cat

10 d’octubre, 17 d’octubre. Formació en SVB + DEA per a professionals no
assistencials.

L’Hospitalet de Llobregat

Consorci Sanitari Integral

kplanas@csi.cat

Llinars del Vallès

Escola Salvador Sant Romà

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

14-15-16-17-18 d’octubre. Organització de cursos de Suport Vital Avançat
(3) durant tota la setmana coincidint amb el dia mundial de conscienciació
sobre l’aturada cardíaca.
16 d’Octubre. Portar una samarreta vermella i realitzar tota l’escola (Ed.
Infantil i primària)la forma d’un cor al pati.
Els participants uns 300.

Mataró

Formació Salut

arichmp@hotmail.com

Mataró (Ajuntament)

Formació Salut

arichmp@hotmail.com

Manresa

Escola Oms i de Prat

angelolucha@gmail.com

16 d’octubre. Petita introducció als nens de 10,11 i 12 anys com podrien
ajudar a una persona fent trucada d’emergència, PLS, Obertura de via aèria
i introducció a compressions toràciques,

Manresa

Associació caravanista
Bages (Saldes)

angelolucha@gmail.com

16 d’octubre. Fer divulgació de les columnes DEA de Manresa i de com

Granollers

del

16 d’octubre. Jornada de conscienciació mort sobtada. Estudiants
batxillerat i graus (aprox. 600 alumnes) 52 torsos, 6 DEA trainer, megafonia,
projector i globus CCR.
23 d’octubre. Jornada de conscienciació mort sobtada a treballadors de
l’administració local i col·laboradors. 15 torsos QCPR.

actuar davant de una emergència (cadena de supervivència): RCP i DEA a sis
zones de Manresa a peu de columna de DEA.
De 10.30 a 12.00h. UPC. Punt: FUB i Althaia
De 10.30 a 12.00h. Plaça Catalunya. Punt: CCR
De 10.30 a 12.00h. Font dels Capellans. Punt: Reanima
De 10.30 a 12.00h. Ben Plantada. Punt Joviat
Sessió permanent. Ajuntament, Plaça Major. Punt: SEM, ICS, TSC
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Sessió permanent. Pg. Pere IV (davant C. Cultural Casino). Punt: SEM, ICS,
TSC

Manresa

20.30h. Lloc: Partit del Baxi Manresa. Durant el mateix partir de bàsquet es
farà una demostració-simulació de RCP. Distribució d’un tríptic entre els
assistents sobre com fer una RCP i un mapa de distribució dels DEA de
Manresa
16 d’octubre. Fer divulgació de columnes DEA de Manresa i demostració
dDEA e com actuar davant de una emergència (cadena de supervivència)
RCP i DEA a sis zones de Manresa diferents a peu de columna de DEA. El
dia 16 d’Octubre de 2019 de 10:30 A 12 de 16 a 18 hores
16 d’octubre. Es tracta d’un partit de la Basquet Champions League on
durant en un quart del descans simularem l’ACR d’ algú i a través d’un
spiker explicarem quines accions s’han de portar a terme per intentar salvar
la vida. 16 /09/2019 partit de la BCL europeu.
Xerrada amb taller teorico-pràctic del que és la RCP, amb exposició teòrica i
passi del pdf que ens vareu fer arribar, així com demostració pràctica de la
RCP i la utilització del DEA, amb pràctica dels assistents que així ho han
volgut , d'un cicle de compressions i ventilacions, en un nino de
demostració.

Escola Joviat,, Ajuntament de
Manresa,
FUB
Manresa,
Althaia, TSC, SEM, Reanima i
CCR
Pavelló Nou Congost de
Manresa.

angelolucha@gmail.com

Montmeló

Educació sanitària del CAP

eargilaga@gmail.com

Òrrius

Sala del Centre cívic

eargilaga@gmail.com

Xerrada amb taller teorico-pràctic del que és la RCP, amb exposició teòrica i
passi del pdf que ens vareu fer arribar, així com demostració pràctica de la
RCP i la utilització del DEA, amb pràctica dels assistents que així ho han
volgut , d'un cicle de compressions i ventilacions, en un nino de
demostració.

Premià de Dalt

Formació Salut

arichmp@hotmail.com

AJORNADA - Sabadell

Hospital Parc Taulí (Vestíbul
Edifici Taulí).
Àrea de Crítics (medicina
intensiva)

cris.espinal.06@gmail.com

21 d’octubre. Jornada conscienciació mort sobtada a la població general, es
posarà una carpa a la plaça de la vila, amb tallers pràctics, carpa,
megafonia, pinta mans, 20 torsos, projector, pantalla projecció
16 d’octubre. Al Vestíbul de l'Hospital s'habilitarà una zona amb tallers de
RCP de qualitat i DEA amb pantalla de TV on es difonguin vídeos
demostratius per usuaris i personal hospitalari que vulgui participar.

Manresa

angelolucha@gmail.com
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Sabadell

Institut Castellarnau

Davidperona76@gmail.com

16 d’octubre. Iniciar als alumnes de Grau Mitj a fer una RCP de qualitat.

Sant Cebrià de Vallalta
(Barcelona)

Creu Roja

pachecofarres@hotmail.com

16 d’octubre. Entrevista a Ràdio i xerrada i taller de RCP.
19 d’octubre. Xerrada i taller anterior a una marxa nocturna.

Sant Celoni

Escola Cor de Maria

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

El Cor de Maria ha participat a la jornada mundial de l'aturada cardíaca del
dia 16 d'octubre.

Sant Celoni

Sant
Esteve
Palautordera

de

Institut Baix Montseny

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

Institut Can Record

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

Han participat tots els alumnes de primària i un grup reduït d'ESO. Us
adjunto foto i link on hi han dos vídeos
Activitat realitzada a l'escola Soler de Vilardell. Alumnes de 6è primària (25)
veuen com realitzen tot l'algoritme de RCP i la PLS els alumnes de 4t d 'ESO
(6) de l’ institut i professorat. Comparteixen com es fa la part de l'algoritme
corresponent (fins les compressions que no les fan).
Activitat de relleu fent 30 compressions durant 15 minuts. A l'estona de
l'esbarjo. Les professores inicien l'activitat fent tot l'algoritme de RCP , fent
RCP durant 2 minuts i els alumnes fan seqüències de 30 compressions
mínim en relleu seguint el ritme de la música "stein in alive". Participen
alumnes voluntàriament de 4t, 3r , 2n i 1r d'ESO i professorat, realitzat el 16
oct i el 23 oct. (50 persones)
Activitat a l'escola Vallmanya amb els alumnes de 4t d'ESO ( sis alumnes) i
els dos grups de 6è de primària (60 alumnes). Els alumnes mostren
l'algoritme de RCP 2 min i després expliquen pas a pas. Fan la PLS i després
mostren pas a pas. Finalment per parelles practiquen amb els alumnes de
6è la PLS. Supervisió i acompanyament de la professora d'EF.
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1.

cartell de la jornada (6 persones)

Sant Just Desvern,

Consorci Sanitari Integral

kplanasr@csi.cat

15 i 16 d’octubre, de 9.00h a 12.00h. 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.

Santa Coloma de Gramanet

CAP Santa Rosa

Jferrerg.mn.ics@gencat.cat

Flash-mob amb els professionals del centre amb demostració d’aturada
cardíaca.
Es gravaran en diferents dies, sent la presentació oficial del video final el
16/10/2019 per a que la població pugui veure’l.

Santa
Maria
Palautordera

de

Escola Fontmartina

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

A l'escola Fontmartina vam participar de les activitats 327 alumnes. 104 d'EI
i 223 d'EP. A cada nivell es va fer la part de l'algoritme seguint la
metodologia en espiral.

Santa
Maria
Palautordera

de

Escola Matagalls

gtsvbebaixmontseny@gmail.com

1.

2.

Participació de tot l'alumnat (150) i de tot el professorat (12)
durant tota la setmana en activitats relacionades amb el SVBe
seguint metodologia en espiral.
Al gimnàs es fa la simulació de l'algoritme en RCP 2 min per part
del professorat als alumnes.

Santa Maria d’Oló

Escola Sesmon d’Oló

gserraba@xtec.cat

16 d’octubre.Es realitzarà una figura en forma decor al mig del pati
(alumnes de primària) i al centre el número 112 (P4 i P5, estirats al terra).
Els alumnes de primària portaran un cor que aniran movent amunt i avall
mentre sonarà la cançó de “Llença’t” (Lax ‘n’ Busto).

Tiana

Curasana Primeros Auxilios S.L

esancho@curasana.org

Taller RCP + DEA
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AJORNADA - Valldoreix

CCR i Ajuntament de Valldoreix

mcerdavila@gmail.com
moreu@me.com

Valldoreix cap a una Vila cardio protegida.
Taller de "Com actuar davant d'una aturada cardíaca". Els taller
s'efectuaran a peu de les columnes amb DEA (que hi ha a la Vila), els dies
16, 17, 18 i 19 d'octubre 2019.

AJORNADA - Vic

EAP Vic i Creu Roja Osona

nfont@eapvic.org
carles.roch@creuroja.org

30 d’octubre. Tallers de RCP bàsica (reconeixement d'aturada cardíaca i
ensenyança de maniobres de compressions toràciques de qualitat) dirigits
als usuaris del centre i població general (obert a tothom) dins les
instal·lacions del centre al llarg del mati (10-13h) i de la tarda (15-18h)
impartits per professionals del centre i amb la col·laboració d'instructors i
voluntaris de Creu Roja Osona. Es disposarà de 4 maniquins (torsos) i un
DEA trainner per mostrar-ne el seu ús.

Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila

Tec.asist.prehosp@gmail.com

Taller RCP + DEA

Vilanova i La Geltrú

SEM

comunicació.sem@gencat.cat
formació.sem@gencat.cat

Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP ...
Lloc: Plaça de l’Ajuntament. Horari: 13.30 a 20.30h
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GIRONA 6 actes
Blanes

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

*Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP...

formació.sem@gencat.cat

Lloc: Avinguda Catalunya. Horari: 16 a 20h

Figueres

AMPA INS CENDRASSOS

Mvilarr9@xtec.cat

Xerrada de sensibilització i conscienciació per pares sobre la necessitat de
aprendre tècnica RCP per part del públic en general. Explicació del programa
que es desenvolupa des de fa cinc anys al centre amb els alumnes. Dimarts
15/10/2019 a les 19:30

Girona

IES Vall de Llémena de Sant
Gregori i IES Carles Rahola de
Girona

busquetsmb@gmail.com

Taller de RCP + DEA de dues hores

Lloret de Mar

INS Rocagrossa

Joaquim.boadas@iesrocagrossa.cat
Raquel.palou@iesrocagrossa.cat

Olot, la Garrotxa

Hospital d’Olot

albacabanyes@gencat.cat

16 d’octubre. El dia 16 d'octubre. Des de primera hora els alumnes del centre
(uns 700) es treballarà aquest dia sense modificar el seu horari curricular.
Aprofitarem els primers 10 minuts del dia per quan entrin a l'aula, projectar a
cada aula amb el seu professor corresponent un vídeo que els propis alumnes
han fet. En el video es fa un símil de la importància que té actuar, i de les
conseqüències negatives que es tenen si no es fa res.
Després s'aprofiten els dos patis per fer un seguit de activitats. (teatre,
xerrades, tallers) i un flashmob que farem amb tots els alumnes dibuixant al
terra amb els alumnes el número 112.
Tallers de RCP i demostracions.

Puigcerdà

Hospital de Cerdanya

cferrer@hcerdanya.eu

Tallers de RCP amb DEA per a alumnes de l’ Institut.
Sessions de matí i tarda.
Públic estimat, 110 adolescents.
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LLEIDA 17 actes
Balaguer

SEM

comunicació.sem@gencat.cat
formació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.
Dia: 19/10/2019. Lloc: Plaça Mercadal

Borges Blanques (Les)

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: 15/10/2019. Lloc: Plaça 1 d’octubre. Hora 10h a 13h
Calaf

SEM

comunicació.sem@gencat.cat
formació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.
Dia: 12/10/2019 Lloc: Plaça dels Arbres. Hora: 11h a 13h

Cervera

SEM

comunicació.sem@gencat.cat
formació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.
Dia: Informació al SEM. Lloc: Plaça Universitat. Hora 10h a 13h

Lleida

Lleida

SEM

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

* Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP ...

formació.sem@gencat.cat

Dia: 16/10/2019. Lloc: Plaça de Ricard Vinyes. Horari: 17h a 20h

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: 17/10/2019. Lloc: Carrer Dr. Fleming. Hora 10h a 13h
Lleida

INS Caparrella de Lleida

Aplanel2@xtec.cat

Activitats de conscienciació als diferents nivells de l’ESO que quedaran
registrades en un padlet ( setmana prèvia al 16 d’octubre)
1r d’ESO: elaboraran cors amb un missatge que penjaran en un arbre de fusta
2n d’ESO: elaboració de cartells en petits grups
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3r d’ESO: Mural gegant
4t d’ESO: Spot publicitari
Durant les setmanes del 4 al 15 de novembre es durà a terme la formació a
tots els cursos del programa SVBe

Lleida

Escola Joan XXIII

Jdalma2@xtec.cat

Lleida

Escola Pinyana

Rherna42@xtec.cat

16 d’octubre. L’alumnat sortirà al pati (asseguts, drets) faran la silueta d’un cor
gegant amb el 112 dins. Cada alumne portarà un foli vermell DIN-A4 i el mourà
verticament simulant el batec del cor.
De l’1 al 26 d’octubre. Mural humà amb tots els nens de l'escola representant
un cor i el 1-1-2 amb una ambulància al mig.
- Simulació d'un cas real d'aturada amb la intervenció d'alumnes, mestres
monitors i personal sanitari
Aplicació del programa SVBe als 280 alumnes de l'escola (p-3 a 6è)

Lleida

Escola Ixent – Cobrins

Silse8@hotmail.com

Tots asseguts al pati fent la silueta d'un cor gegant on dins surt el 112. A l’inici
de l’activitat estem tots de peu i els nens i nenes que fan la silueta del cor
pugen i baixen simulant els batecs del cor.

Lleida

Institut Ronda

ecebrian@insronda.cat

16 d’octubre. Creació d’un cor gran amb la inserció de missatges.

Mollerussa

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

* Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP ...

formació.sem@gencat.cat

Lloc: Recinte del Mercat. Horari: 10 a 13h

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

Pont de Suert

SEM

formació.sem@gencat.cat
Dia: Informació al SEM. Lloc: Zona del mercat setmanal
Tàrrega

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.
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Seu d’Urgell

SEM

formació.sem@gencat.cat

Dia: 14/10/2019. Lloc: Plaça Major. Hora 10h a 13h. Flashmob 12h

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: Informació al SEM. Lloc: Plaça del Centre Cívic
Solsona

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: 18/10/2019. Lloc: Plaça Major. Hora 10h a 13h
Sort

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: Informació al SEM. Lloc: Pontet del Riuet. Hora 10h a 13h
Tremp

SEM

comunicació.sem@gencat.cat

Tallers RCP sobre maniquins i sobre coixins en forma de cor elaborats per la
fundació ARED.

formació.sem@gencat.cat
Dia: Informació al SEM. Lloc: Rambla Dr. Pearson. Hora: 10h a 13h

TARRAGONA 27 actes
Alforja

Escola Josep Fuste

nlopez87@xtec.cat
gtsvbetgn@gmail.com

Cornudella de Montsant

ICS

monidik@hotmail.com

16 d’octubre Gravació en vídeo d’una coreografia realitzada pel GTSVeTgn i
representació del número 112 amb els alumnes d’infantil asseguts a terra.
16 d’octubre. Acció formativa d'introducció al SVB i l'ús del DEA, de cara a
sensibilitzar a la població en la importància de la formació "reglada" en SVBDEA davant una aturada cardíaca, dins d'un projecte formatiu poblacional al
Priorat (context rural) que es desenvoluparà properament. es disposarà de
maniquins i un DEA d'entrenament per fer una introducció al SVB-DEA,
s'organitzaran grups reduïts per fer tallers formatius d'iniciació, dimecres 16
d'octubre al CAP Cornudella de Montsant (de cara a motivar a la població en l’
importància de formació reglada en SVB-DEA, que es farà més endavant)
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Els Pallaresos

Escola Sant Sebastià.

grovira@xtec.cat
gtsvbetgn@gmail.com

L’Ampolla

SEM

16 d’octubre. Els alumnes de 2n i 1er, els quals ja van començar el curs passat
el programa, elaboraran un pòster amb el lema “ TOTS ELS CIUTADANS DEL
MÓN PODEN SALVAR VIDES” que es penjarà al vestíbul de l’escola. A la resta
de cursos els tutors parlaran durant aquella setmana de com actuar en cas de
parada i la importància de trucar al 112.

comunicació.sem@gencat.cat

Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP ...

formació.sem@gencat.cat

Lloc: Plaça de l’Ajuntament. Horari: 9 a 13h

L’Espluga de Francolí

Escola Vedruna l’Espluga de
Francolí

eduardvives@vedrunaespluga.cat

16 d'octubre. Després d'una xerrada prèvia sobre la concienciació de l'aturada
cardíaca per part dels tutors, ens dirigirem al pati de l'escola i
representarem un cor bategant amb tots els alumnes i professors d'educació
primària. Mitjançant la plataforma interna de l'escola s'enviarà a les famílies
una notícia amb el póster i l'acció.

Móra de l’Ebre

Hospital comarcal Móra de
l’Ebre

pvallano@grupsagessa.com

Dia 16 al Passeig del Pont de Móra d'Ebre. Col·laboració dels instructors de
l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre en els actes preparats per la Regió Sanitaria i
els Serveis Territorials d'Educació i adreçats als alumnes de les escoles Santa
Teresa i Lluis Viñes de Móra d'Ebre.

Móra de l’Ebre

Hospital comarcal Móra de
l’Ebre

pvallano@grupsagessa.com

Dia 16 als estudis de Radio Móra d'Ebre/Cadena Ser. Instructors de l'Hospital
Comarcal Móra d'Ebre, Instructors del Departament d'Educació i representant
de l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Explicaran les activitats que es portaran a
terme al municipi de Móra d'Ebre adreçades als alumnes de les escoles i
conscienciació de la necessitat d'actuar davant una ACR.
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Móra de l’Ebre

Hospital comarcal Móra de
l’Ebre

pvallano@grupsagessa.com

Tarragona

SEM

comunicació.sem@gencat.cat
formació.sem@gencat.cat

Durant el dia 16 al Hall de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre els instructors
explicaran la necessitat d'actuar davant d'una ACR. Es col·locarà un plafons
informatiu amb el pòster de l’Erc i imatges de les maniobres bàsiques. També
es repartiran pins amb el cor i les mans realitzats pels residents de la Unitat
Socio sanitària de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Professionals voluntaris del SEM faran tallers de RCP ...
Lloc: Recinte Firal. Horari: 9h a 13h

Tarragona

Escola Salvador Ninot de Sarral

mmagre@xtec.cat

Crear un cor gegant tots vestits de color vermell.

Tarragona

XEP ( Xarxa d’ensenyament
Públic de St Pere i St Pau. ) i
GTS

mayuso@xtec.cat

Acte públic al carrer Dia 18 d’octubre.9:30 a 11.30

gtsvbetgn@gmail.com

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.

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la salut.

fcasado@tarragona.cat

Entrevista en emissora local. Horari de 11.30 a 12. La Dra Boque, la Dra
Casado participaran el dilluns 7 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 11:30 a 12h.

Tarragona
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Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut.

fcasado@tarragona.cat

Exposició: “Saps actuar davant una aturada cardíaca?”. Del 1 al 25 d’octubre
en el Vestíbul de la Estació d’autobusos de Tarragona (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 l’ importància de la
formació i oferint a la ciutadania cursos de formació en SVB ciutadans. Horari
exposició: obert de 7 del mati a 11 de la tarda.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut.

fcasado@tarragona.cat

Cursos gratuïts a la ciutadania de 4h de SVB+DEA els dies 3-8-10-22 i 24
d’octubre.

Tarragona

Ajuntament de Tarragona.
Servei Promoció de la Salut

fcasado@tarragona.cat

Campanya en xarxes del 12 setembre al 17 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.
GTSVBeTgn, CFIS, URV, SEM,
Creu Roja, AAVV Protecció Civil
Tarragona

fcasado@tarragona.cat

16 d’octubre. Trobada lúdica en el Recinte Firal de Tarragona.
Aproximadament 1000 alumnes de 4rt d’ ESO i 6 è de Primària, de 15 centres
educatius que desenvolupen el Programa SVe en els seus centres educatius,
compatiran un jornada on podran participar en diferents activitats per tal
d’afermar els seus coneixements d’actuació davant d’una situació
d’emergència, podran conèixer els vehicles dels serveis d’emergències (SEM,
Creu Roja, AAVV Protecció Civil, Guardia Urbana) i atendre les explicacions
sobre les seves activitats i funcionament. Horari de 9.30 a 13h.
Centres participants: Escola Cèsar August, Escola Riu Clar, Escola Pràctiques,
Escola Pau Delclòs, Escola Mare de Deu del Lledo, Escola La Floresta, Escola Els
Angels, Escola l’Arrabassada, Escola El Miracles, Escola Marinada, Col·legi Salle
Torreforta, Col·legi Lestonnac, Col·legi Mare Nostrum, IES St Pere i St. Pau, IES
Marti Franques

Escola Els Angels

mbrians2@xtec.cat

Tarragona

gtsvbetgn@gmail.com

gtsvbetgn@gmail.com

16 d’octubre. Els alumnes faran diferents manualitats que es penjaran al hall
del centre. Ed. Infantil : Guirnalda decorativa amb cors i el número 112. Cicle
Inicial: Dos cors grans amb cartró, coberts amb taps de plàstic o suro. Cicle
Mitjà: elaboració de tríptics amb la informació més rellevant , que desprès
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repartiran al pati el dia 16. Cicle superior: 5è Exhibició pels pares, del que estan
treballant en SVB, es farà a les pistes del pati . Els alumnes de 6è participaran
en la Trobada del Recinte firal.
Tarragona

Tarragona

Escola
GTSVBeTgn

Tarragona.

Escola Campclar.

Igiralt4@xtec.cat
gtsvbetgn@gmail.com

mfortu25@xtec.cat
gtsvbetgn@gmail.com

16 d’octubre. 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.
16 d’octubre. A les 11h ens concentrarem tota l'escola al pati, infantil i
primària. Infantil dibuixarà amb el cos el número 112 i primària farem un
cor. Després ens posarem en rotllana per cursos, i uns representants de 5è i
6è faran una demostració del RCP. Els alumnes de 5è ensenyaran a infantil
la PLS (posició lateral de seguretat). Els alumnes de 6è a la resta de cursos
faran la RCP. Nosaltres anirem passant pel diferents grups ajudant i
corregint els errors.
Ja portem uns dies treballant i practicant les diferents maniobres
escenificant diferents situacions.

Vilaseca

Escola Cal.lipolis
gtsvbetgn@gmail.com

Tarragona

Escola Saavedra

smoncusi@xtec.cat
gtsvbetgn@gmail.com

Tarragona

Escola Sta Teresa de Jesus

Franciscojose.cancillo@tarrago

na.escolateresiana.com
gtsvbetgn@gmail.com

Setmana del 16 d’octubre. Tota l’escola, alumnes i professors faran un
flashmob. Es posarà la placa de reconeixement de participació en el
Programa
16 d’octubre Es farà una macrofoto de tots els alumnes de l’escola on cada
classe, segons l’edat, estigui fent una acció pròpia de la cadena de
salvament: Infantil: Mostrar un cartell amb el 112, Cicle Inicial: Simular una
trucada al 112, Cicle Mitjà: Valorar respiració, Cicle superior: PLS i posició
compressions.
Setmana 16 d’octubre. Els alumnes estan treballant una coreografia que
ballarem tots junts al pati. Es posarà la placa de reconeixement de
participació en el Programa
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Tarragona

Ajuntament de Tarragona

fcasado@tarragona.cat

Mes d’octubre difusió de la jornada i dels cursos mitjançant un plafó a la
Rambla nova de Tarragona i en opis a diferents marquesines de les parades
d’autobusos.(en total 20)

AJORNADA - Terres de
l’Ebre

Departament
de
salut,
departament d' ensenyament i
Departament
d'esports
juntament amb el SEM i la
Gerència territorial del ICS de
les Terres de l' Ebre.

Merce.bonfill@gmail.com

Activitat formativa als nens de totes les escoles de 3er i 4rt de Primària on els
alumnes de 2on de Batxillerat, de cicles formatius superiors d' esport els ho
ensenyaran a reconèixer una ACR i trucar al 112.

Terres de l’Ebre

Raval de Cristo

mejarque@xtec.cat

Terres de l’Ebre

Alfara de Carles

mejarque@xtec.cat

Realització d'un mural a la pista del pati amb la temàtica del dia 16 d'octubre i
taller de PLS per part dels alumnes de cicle superior a la resta d'alumnat del
centre el dia 17 d'octubre.

Tortosa

Clínica Terres de l'Ebre.

carmecaudet@gmail.com

16 d’octubre. Els instructors de la Clínica Terres de l'Ebre, col·laboraran amb
les accions formatives programades per la Regió Sanitària i els serveis
Territorials. Trobada dels nens de diferents col·legis a la Plaça de l'Ajuntament,
on s'ensenyarà l'algoritme i la PLS.

Es farà una trobada dels diferent col·legis a un lloc públic on s' ensenyarà l'
algoritme fins a la trucada al 112 i la PLS. No s' avançar+a mes ja que son nens
de 8 i 9. Es preveu que l' acció formativa anirà dirigida a 600 nens.
Realització d'un mural a la pista del pati amb la temàtica del dia 16 d'octubre i
taller de PLS per part dels alumnes de cicle superior als de cicle mitjà el dia 18
d'octubre.

16 d’octubre. Un dels instructors de la Clínica Terres de l'Ebre anirà a Imagina
ràdio, al programa De Bon Matí, per explicar que aquest any el lema del dia
Mundial de l'ACR és: Tots els ciutadans del mon poden salvar una vida i de la
importància de la conscienciació a tota la ciutadania, sobre la necessitat
d'actuar de manera ràpida davant d'una ACR.
Del 16 d’octubre al 4 de novembre. Al Hall de la Clínica Terres de l'Ebre es
posarà el pòster: Tots els ciutadans del mon poden salvar una vida i es
donaran díptics informatius basats amb les accions: Comprova, Truca i
Comprimeix. També follets informatius: Cada dia entre 8-10 persones pateixen
una aturada cardíaca a Catalunya, sabries com ajudar-les?.
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Resum
Accions Dia Mundial Conscienciació Aturada Cardíaca
16 octubre 2019
Territoris
N Actes N Poblacions amb actes
Principat
Andorra la Vella
1
d’Andorra
Barcelona
59
Girona
6
Catalunya
Lleida
17
Tarragona
27
Total
111

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

