Solivella, setembre de 2016
Núm. 09/2016

LA DIADA A SOLIVELLA
Una any més els solivellencs són
convocats a celebrar LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA, Festa
Major i Nacional de Catalunya.
Per aquest motiu, ens trobarem el
dia 11 de setembre a les 10 del
matí al passeig Dr. Carles Balaguer,
davant el monument dels 800 anys.
L’Hereu i Pubilla Infantils, Pubilles
Majors, i els grallers “Lus Xipellis” també hi seran presents.
S’invita a tothom a assistir-hi, així com a la vegada a penjar la senyera en les vostres
cases

CONCERT DIA 10 DE SETEMBRE
Dissabte dia 10 de setembre a les 8 de la tarda,
a la Plaça Major actuació de RIBATONICS, banda
d’acordions de l’Alta Ribagorça.
Patrocinat per ANC, Assemblea Local.

1

DONACIÓ D’UNA NOVEL·LA A SOLIVELLA

111 dias

d’Antoni Sans Masalias - SansArt
El matrimoni Sans-Artola ha assumit o patrocinat el cost íntegre de l’edició de la
novel·la 111 Dias, i ha fet donació de l’obra literària i els beneficis que s’obtinguin de la
seva venda, a favor del poble de Solivella perquè tinguin un impacte benèfic, o d’acció
social a favor dels solivellencs.
ATENCIÓ!! Per cada novel·la venuda, el seu import anirà íntegrament destinat a la
finalitat indicada.
Preu de la novel·la: 15 euros
Podeu adquirir-la a les oficines municipals.

Amb motiu de la campanya de la verema, a partir del dia 12 de
setembre i fins el seu acabament, no es poden estacionar vehicles
a l’aparcament davant la zona escolar esportiva tocant a la
carretera C-14, com tampoc es pot estacionar al carrer Tomàs
Tarragó, per ser el vial provisional d’accés al nou celler. Els cotxes
es poden estacionar dins la zona esportiva al costat de la tanca
del pati de l’escola amb entrada pel carrer Diumenges.
-Amb motiu de la festa del Sagrat Cor es recomana utilitzar l’aparcament de la Font
del Gat.
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POSADA EN FUNCIONAMENT DE DOS DESFIBRIL·LADORS
D’acord amb els objectius de govern municipal i una
vegada assolida la fase de publicitat, concurs, formació i
contractació, el nostre poble disposa des del dilluns 5 de
setembre a les 14,21 h. de 2 aparells Desfibril·ladors
Externs Automàtics (DEA).
El primer aparell es localitza permanentment als porxos de
Casa de la Vila, dins d’una cabina la qual està connectada
via telefònica amb el 112, fet que implica que una vegada
s’obri la porta de la cabina, automàticament es
connecta amb trucada al 112, i ens preguntaran que ha
passat, i tot seguit, la persona autoritzada/formada a
utilitzar el DEA tindrà de contestar “agafo el DEA per
possible aturada cardiorespiratoria” també tindrem que
informar del lloc on es troba la persona afectada, i el
protocol del 112 s’activarà.
Cal remarcar que el sol fet d’obrir la cabina, automàticament es posarà en marxa el
protocol d’emergències del 112 amb el desplegament de mitjans com son les
ambulàncies, bombers, mossos.......
El segon aparell es portàtil, durant els mesos en que la
piscina estigui en funcionament estarà ubicat en el
vestidor del socorrista.
La resta de l’any aquest segon aparell desfibril·lador es
trobarà en equipaments municipals o en actes lúdics,
festius i esportius que així es determini, ja sigui a petició
de la part organitzadora, o a criteri del propi ajuntament.
Els dos aparells, a part de tenir una bateria normal també
en tenen una de pediàtrica a utilitzar quan la persona
afectada sigui menor de 8 anys.
Durant l’any 2016 s’han portat a terme 2 cursos de
SUPORT VITAL BÀSIC AMB DESFIBRIL·LADOR (D.E.A.), en els quals reberen
formació les persones que prèviament havien formalitzat la seva inscripció, ara
formades i autoritzades per activar el protocol del DEA.
Els cursos es realitzaren els dies 17 i 18 de març i, el 19 i 20 d’abril.
Les persones que han estat formades per utilitzar el DEA son:
Judit Montseny Iglesias
Josep M.Angles Foraster
Anton Andavert March
Cristina Bellés Arnal
Enric Torrens Arisó
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Esther Pollina Lopez
Sara Iglesias Iglesias
M.Helena Querol Cortés
Aracely A.Agüinsaca
Diana Elizabeth Aguinsaca
Francesc Sans March
Rosy Ninot Andreu
Cristina Sabaté Fontova
Arnau Andavert Montalà
NO TOTHOM pot utilitzar un DEA. Cal tenir unes nocions que s’obtenen mitjançant els
cursos pertinents. Els cursos els va impartir el cardiòleg Dr. Jaume Bergadà, de forma
voluntària. El cost dels llibres per als alumnes i les taxes respectives han estat de
càrrec de l’Ajuntament de Solivella. En finalitzar el curs, els alumnes van rebre un
diploma acreditatiu.
La manera d’actuar quan ens trobem amb una situació en la qual podem pensar que es
tindria que utilitzar el DEA es la següent:
Acosti’s de forma segura

Comprovar la resposta

Obri la via aèria

Cridi demanant ajuda

Comprovi la respiració

Truqui al 112

NO

SI
TÉ UN DEA A L’ABAST

30 compressions toràciques
2 respiracions de suport, fins que
arribin els sanitaris

Posi en marxa el DEA, segueixi les
instruccions. Després de la
descàrrega comenci les
maniobres de RCP.

Una vegada siguin col·locats els elèctrodes al pacient, l’aparell realitzarà un control de
les constants de l’individu, decidint la descàrrega necessària per cada cas i, si es
necessària o no. Una vegada efectuada la descarrega la persona que estigui atenent a
l’individu tindrà que continuar amb la RCP (Ressuscitació cardiopulmonar) 30
compressions toràciques i 2 respiracions de suport, fins que l’aparell es torni a
recarregar. Així, fins que arribin els Serveis d’Emergències o l’individu reaccioni
positivament. Pensem que aquesta maniobra es esgotadora, i es aconsellable que les
persones que la realitzin es vagin rellevant. Cal tenir molta cura en seguir les
instruccions verbals que ens digui el DEA.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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