Nota de premsa
Terrassa, 25 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Terrassa instal·la 15 nous
desfibril·ladors en equipaments i serveis públics
El total d’aparells supera ja les 40 unitats, repartides per tota la ciutat

El projecte “Terrassa, ciutat cardioprotegida” ha fet un pas endavant amb l’entrada
en servei de 15 nous desfibril·ladors externs automàtics (DEAs) en diferents
equipaments i serveis. Els nous aparells, que s’han instal·lat durant les darreres
setmanes, s’afegeixen als 27 que ja hi havia des de l’any passat.
Els nous DEAs s’han instal·lat a tots els centres cívics, tres casals cívics (Montserrat,
Torre-sana i Vilardell, Can Parellada i Can Boada), dos poliesportius (La Maurina i
Sant Llorenç), Foment de Terrassa, el complex Els Telers, el tanatori municipal (en
substitució del que hi havia) i en dos vehicles de la Policia Municipal.
Amb aquesta nova fase, la ciutat supera ja els 40 DEAs, entre els que hi ha en
edificis i els models portàtils en vehicles de la Policia Municipal. En la primera fase,
que es va dur a terme el 2014, es van instal·lar DEAs en 17 edificis incloent
equipaments culturals, educatius, comercials i esportius, i a la casa consistorial. A
més, 10 cotxes patrulla de la Policia Municipal es van dotar d’un aparell portàtil, per
tal d’augmentar les possibilitats de disposar d’un desfibril·lador a la via pública de
forma ràpida.
Amb el desplegament d’aquests nous DEAs, Terrassa se situa a l’avantguarda de
les ciutats cardioprotegides. En aquest sentit, el projecte està anant més enllà del
que marca la normativa, atès que molts dels aparells s’han instal·lat en edificis on no
és obligatori disposar-ne. Amb tot, el Consistori ha considerat que per la seva
ubicació i/o afluència de persones eren espais adequats per dotar-los d’un
desfibril·lador.
Per tal de treure el màxim profit dels DEAs l’Ajuntament de Terrassa està
desenvolupant un programa de formació adreçat a les persones que hagin d’utilitzar
un d’aquests aparells en cas de necessitat. En aquests moments, ja s’han format
350 treballadors i treballadores municipals en reanimació cardiopulmonar i utilització
del DEA. En el futur, el Consistori preveu dissenyar un programa de formació
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específic d’àmbit comunitari adreçat a la població general, per tal de millorar la
capacitació de la ciutadania en aquest àmbit, atès que quan hi ha una aturada
cardiorespiratòria, es considera vital la realització de les maniobres inicials de
reanimació abans de l’arribada del servei d’emergències.
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