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Actualitat

Creu Roja i l'Ajuntament organitzen un curs de socorrisme bàsic a
Ca l'Alberola

Dijous 18 de març de 2004
La Creu Roja de Sentmenat organitza, amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Castellar del Vallès, un curs de socorrisme bàsic que tindrà lloc entre el 19 d'abril i
el 2 de juny. La participació és limitada, per un màxim de 25 persones, i les
inscripcions ja estan obertes a la mateixa Creu Roja de Sentmenat, o bé al Punt
d'Informació Juvenil de Castellar, al carrer Major, 74. És un curs obert a tota la
població major de 18 anys, i per participar-hi no cal comptar amb cap titulació ni
coneixements previs. Consta de dos mòduls, un d'urgències i un altre d'emergències,
que s'impartiran de forma teòrica i, a la vegada, amb activitats pràctiques. Entre els
continguts que s'hi podran aprendre, hi consta la valoració inicial d'un accidentat,
anatomia, immobilització, hemorràgies o massatge cardíac. "No té res a veure amb
uns primers auxilis. Nosaltres anem molt més enllà, perquè ensenyem a valorar
si una persona està conscient o inconscient o a socórrer algú que s'estigui
ofegant, per exemple", ha explicat la cap de formació de Creu Roja Sentmenat,
Joana González. Per superar el curs caldrà aprovar primer una prova de
coneixements teòrics i només si es passa, s'haurà de fer després un examen pràctic.
Les persones que superin el curs, rebran una titulació acreditada per la Creu Roja de
Catalunya. A més, aquest curs equival a 3 crèdits de lliure elecció per als estudiants
universitaris. El curs de socorrisme bàsic és de 40 hores i s'impartirà els dilluns,
dimecres i divendres de 20h a 22h a Ca l'Alberola. La data d'inici és el 19 d'abril i és
previst que s'acabi el 2 de juny. Les inscripcions ja es poden fer a Creu Roja
Sentmenat, al telèfon 93 715 23 12, o bé al Punt d'Informació Juvenil, de 17h a 20h,
al carrer Major, 74 o bé trucant al telèfon 93 714 34 27. El preu de la inscripció és
de 100 euros i estarà oberta fins el 8 d'abril.
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