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REPORTATGE | Desenes d’institucions, ajuntaments i domicilis particulars opten per disposar de desfibril·ladors

Qualsevol podrà salvar una vida
Cardio Protect Point, una divisió del Grup IMPOSITA, és l’única iniciativa a l’Ebre que ofereix un
servei complet contra les aturades cardíaques: venda de desfibril·ladors, manteniment i formació
M. PALLÁS

Amb l’objectiu de millorar el pronòstic d’aquells que pateixen una
aturada cardioaturada, Cardio
Protect Point, una divisió del
grup IMPOSITA, d’Amposta, es
proposa ser una eina de conscienciació i d’ajut per a una actuació ràpida en els casos d’aturades cardíaques sobtades i aportar la tecnologia més avançada i
una formació clau en l’ús de desfibril·ladors.
Més d’una vintena d’institucions, centres públics i domicilis particulars ja han emprat el
seu servei. Cardio Protect Point
s’encarrega de la venda i la distribució dels desfibril·ladors, la
seua instal·lació i futur manteniment i la formació als possibles usuaris, molt pràctica. Es
tracta de l’única empresa al territori que ofereix aquest tipus
de servei complet i formatiu.
«Vam nàixer amb el propòsit
de fer de les Terres de l’Ebre un
espai completament cardioprotegit», explica Francesc Roig, gerent de Cardio Protect Point i soci d’IMPOSITA juntament amb David Monllau.

Un aparell intel·ligent
El desfibril·lador és un aparell
que emet un impuls de corrent
continuat al cor per tal de possibilitar que torne a bategar a un
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litzen el cor del pacient i decideixen si cal o no desfibril·lar. Només s’han d’anar seguint les instruccions que dóna la locució:
enganxar els pegats i, si el desfibril·lador ho determina, administrar la descàrrega prement
el botó.
«Són uns aparells no massa
grans que es poden guardar a qualsevol lloc. Però han de mantenirse en òptimes condicions, d’aquí
el nostre servei de manteniment,
ja que no sabem mai quan els podrem necessitar», explica.

Francesc Roig i David Monllau, responsables del servei, al costat d’un dels desfibril·ladors. FOTO: JOAN REVILLAS
ritme normal i puga bombar la
sang. La realització de la reanimació cardiopulmonar abans de
l’arribada del servei d’emergències i una desfibril·lació precoç i
de qualitat (en 1-2 minuts) augmenta entre 7 i 20 vegades les
possibilitats de sobreviure.
A Espanya la freqüència de
morts per malaltia coronària és
d’una persona cada 23 minuts, i a

Catalunya cada 140 minuts. «Per
això, atendre una persona amb
una aturada cardíaca ha de ser al
més aviat possible, mantenir-li
les constants vitals mentre no
arriba l’ambulància», argumenta Roig.
Els desfibril·ladors seleccionats per Cardio Protect Point (el
Samaritan Pad 350P i el Samaritan Pad 500P) són uns aparells

d’ús molt senzill. Destaquen per
la seua ràpida posada en marxa i
compten amb una locució que va
explicant cadascun dels passos
a seguir.
Aquests DEAS duen preconnectats els elèctrodes per tal
que només calga desenganxarlos i col·locar-los al tòrax de la
persona afectada. El seu funcionament és totalment segur: ana-
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Formació molt pràctica
IMPOSITA és un centre reconegut per la Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut
del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Català de Ressuscitació i disposa de formadors amb una àmplia experiència en la branca sanitària i en la docència.
El centre ofereix un mòdul formatiu inicial de sis hores (una
hora de teòrica inicial i cinc de
pràctiques) que pot realitzar qualsevol persona major de 18 anys
que dispose del títol de graduat
en educació secundària o el títol
de graduat escolar.
Amb aquesta formació, s’obté una titulació oficial de la Generalitat de Catalunya «i s’està preparat per a qualsevol eventualitat», en paraules de Roig.

A PARTIR DE L’ESTIU

Endesa signa convenis amb col·legis
del sector urbanístic al Camp i l’Ebre

Espai d’Atenció Ciutadana
i Punt Turístic a Riumar

Endesa ha signat convenis de
col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) i amb la demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
L’objectiu és assessorar als
col·legiats sobre el subministrament d’electricitat, així com la
realització de xerrades i conferències relacionades amb temes
energètics.
Els acords els ha signat el responsable d’empreses de nova
construcció d’Endesa a Catalunya,
Eduardo Domingo, amb els respectius col·legis. D’una banda,
amb el president del COAATT,
Adolf Quetcuti, i de l’altra amb
el president del COAC a l’Ebre, Joan Manuel Margalef. Es tracta de
donar resposta als dubtes dels

■ Riumar lluirà un nou equipa-

■

Imatge de la signatura del conveni entre Endesa i el Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. FOTO: ENDESA
col·legiats que ho desitgin, sobretot amb tot allò relatiu a l’eficiència energètica i al subministrament elèctric. La companyia

obre una línia directa de comunicació per tal d’agilitzar els tràmits i donar a conèixer solucions
òptimes en temes energètics.

ment municipal amb la rehabilitació de l’edifici que dóna la
benvinguda al nucli de Deltebre. Un equipament que, més
enllà d’esdevenir la seu del Consell de Riumar, també serà un
Espai d’Atenció Ciutadana amb
l’objectiu de realitzar certs tràmits administratius que actualment només es poden efectuar al mateix Ajuntament, un servei que s’anirà desplegant de
manera progressiva durant el
mandat.
Alhora, la rehabilitació
d’aquest equipament permetrà recuperar també el servei
d’informació turística a Riumar
que el principal nucli turístic
del municipi havia perdut des
de fa uns anys. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat

que «en aquest espai s’atorgarà tota aquella informació que
permetrà al turista gaudir d’una
gran experiència durant la seva
estada al nostre municipi i al
nostre territori».
Al mateix temps, aquest edifici preveu una oficina per als
cossos de seguretat, punts operatius d’atenció municipal i una
sala de reunions, a banda de la
previsió d’altres serveis.
El projecte d’obres, que té
un cost de 35.000 €, ha sortit a
licitació. Aquest immoble formava part del patrimoni municipal però estava en ús per a la
realització d’una activitat econòmica privada des de ja fa molts
anys. A partir del procediment
engegat per part del govern local l’equipament tornarà a ser
d’ús públic.

