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Taller de reanimació cardiopulmonar a Sant Vicenç de 

Castellet amb motiu del Dia Europeu de la 

Conscienciació sobre l’Aturada Cardiorespiratòria 
 

Tindrà lloc aquest divendres, de 16.30 a 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Castellet 

El centre d’atenció primària de Sant Vicenç de Castellet ha organitzat per a aquest divendres, 

16 d’octubre, un taller de reanimació cardiopulmonar (RCP) amb motiu del Dia Europeu de la 

Conscienciació sobre l’Aturada Cardiorespiratòria. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom i es 

farà entre 2/4 de 5 i 2/4 de 8 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de la població.  

L’objectiu d’aquesta proposta és conscienciar la població de la importància d’actuar al més 

aviat possible en el cas d’aturada cardiorespiratòria i ensenyar les nocions bàsiques per dur a 

terme una reanimació cardiopulmonar. El CAP de Sant Vicenç compta amb el suport de les 

empreses Transport Sanitari de Catalunya i REANIMA, amb les quals ja ha dut a terme 

d’altres accions per sensibilitzar i formar la població en aquesta matèria. 

L’aturada cardiorespiratòria és responsable de més de 350.000 morts cada any fora dels 

hospitals europeus, una xifra que a Catalunya suposa una mort sobtada cada dues hores i 

mitja, és a dir, 10 morts cada dia. Per cada minut que passa, la persona en aturada 

cardiorespiratòria perd el 10% de probabilitats de sobreviure, i s’ha demostrat que la formació 

de la població en tècniques de reanimació cardiopulmonar, la utilització de desfibril·ladors 

semiautomàtics i els primers auxilis bàsics són les mesures més ràpides i efectives 

d’augmentar la supervivència de la víctima fins que sigui atesa pel personal sanitari. Malgrat 

tot, aquestes mesures només es prenen en una de cada cinc persones que pateixen una 

aturada fora de l’hospital. 

L'ICS a la Catalunya Central 

La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta atenció 

sanitària a una població aproximada de 425.000 habitants de les comarques de l'Anoia, el 
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Bages, el Berguedà i Osona. És un equip d'uns 1.400 professionals que està al servei dels 

ciutadans en 39 centres d'atenció primària i 112 consultoris locals.  


