
 

CAMFiC s’ha sumat als actes de la setmana europea de 

conscienciació sobre l’aturada cardíaca  

Des del Grup d’Urgències, que ha estat molt actiu al respecte, recorden que entre moltes 

activitats, es van convocar actes com ara xerrades en diferents ABS orientades a la 

comunitat seguint el guió de la proposta d'accions feta pel Consell Català de 

Ressuscitació (CCR). Un exemple n’és la celebrada a Lliçà d'Amunt pels municipis de 

Lliça d'Amunt, Lliçà d'Avall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells; la convocatòria a 

l’ABS la Garriga, ABS Granollers 4 Sant Miquel, ABS Plana LLedó (prèvia entrevista en la 

radio per anunciar la qüestió),  ABS Alt Mogent, així com al territori de Vallès 

Occidental i a Barcelonès Nord i Maresme. 

S’ha fet una important oferta de formació per a les escoles, que ha arribat també a 
Barcelona ciutat, amb l’exemple de la iniciativa duta a terme a les Escolàpies de Sant 
Martí amb una xerrada i sessió pràctica per a famílies i nens/es de 3-4rt d’ESO. 

Una altra mostra de la mobilització de membres del Grup d’Urgències de CAMFiC va 
ser l’activitat feta en centres esportius com ara els Lluïsos de Gràcia, on la Dra. Sònia 
Moreno va impartir una xerrada-taller. A Les Borges Blanques (Les Garrigues) es van 
convocar diferents tallers al centre cívic del poble adreçats a la població. 

Aquest mes d’octubre, dins de les sessions de la comissió de Salut del Parlament 

català, els representants del CCR van exposar als parlamentaris la problemàtica de 
l'aturada cardíaca com problema de salut pública, i la necessitat d'estendre -tal com es 

recomana internacionalment - la formació en suport vital a la ciutadania. En relació 
amb  el lema de la Jornada d'enguany "Nens salvant vides, aprenent RCP a l'escola" 

van presentar el resultats de l'experiència del Pla Pilot de les Terres de l'Ebre elaborat 
conjuntament amb les Delegacions dels Departaments de Salut i Ensenyament de les 

Terres de l'Ebre i el CCR, que incorpora la formació en suport vital dins del currículum 
escolar a partir dels 3 anys fins a finals de l'ESO i batxillerat, i plantejant l’oportunitat 

d'estendre-ho a la resta de la comunitat educativa. 

Tots els grups van manifestar el seu interès i la idea de progressar en les accions per 

assolir els objectius plantejats pel CCR i que aquest esdevingui referent qualificat.  

  


