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L’empresa de cardioprotecció Cardiosos, sota l’auspici de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i del Consell Català de Ressuscitació, va presentar el 
passat mes de juny l’aplicació gratuïta Cardiocity 112. Després de ser ex-
posada en societat i testada durant aquests primers mesos, l’APP entra 
ara en funcionament.  

Aquesta aplicació disponible per a Android i Apple és la culminació d’un 
ampli projecte que té com a objectiu salvar vides gràcies a la ràpida ac-
tuació que puguin dur a terme persones formades en casos d’aturades 
cardiorespiratòries. Així, la fita d’aquesta APP és millorar l’activació de la 
cadena d’emergències i supervivència i guanyar temps a l’hora d’atendre 
a una persona que ha patit una aturada cardiorespiratòria, posant en  con-
tacte a persones en situació d’emergència amb persones formades.

L’aplicació funciona gràcies a persones registrades d’arreu de Catalu-
nya que tenen formació en Suport Vital Bàsic i en l’ús del desfibril•ladors 
externs automàtics (DEA) o bé que són tècnics d’emergències, metges, 
bombers, infermers, etc. i que han volgut col•laborar desinteressadament 
com a personal format al projecte. L’APP ja compta amb 2.113 descàrre-
gues, 779 persones formades registrades i 1.047 desfibril·ladors geoloca-
litzats.

Des del seu llançament, Institucions com la Federació Catalana de Futbol 
(FCF) o el Consell Català de Ressuscitació (CCR) han posat en valor la im-
portància d’aquesta aplicació integrant-la en les seves funcions; la FCF ha 
optat per incloure els DEA dels camps de futbol federat de tot Catalunya 
a l’APP Cardiocity 112 i el CCR ha apostat per aquesta APP per reforçar la 
cardioprotecció a la via pública, introduint-la en el temari de les seves for-
macions i augmentant la base de dades de persones formades de Cardio-
city 112, incorporant els seus 700 formadors i les més de 16.000 persones 
que anualment es formen en Suport Vital Bàsic i DEA al CCR. 

Cardiocity112, l’APP que avisa les persones 
formades en ús de desfibril•ladors més 
properes al lloc de l’emergència

L’APP gratuïta ja compta 
amb 2.113 descàrregues i 
779 persones registrades 
que poden actuar en cas 
d’aturada 
cardiorespiratòria

L’aplicació Cardiocity 112 
també incorpora 1.047 
desfibril•ladors externs 
automàtics geolocalitzats 
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L’ús de l’aplicació és ben senzill i compta amb tres 
passos que activen la cadena d’emergències i 
supervivència. En primer lloc, en activar l’aplica-
ció perquè hi ha una persona amb una possible 
aturada cardiorespiratòria, s’emet una trucada 
al telèfon d’emergències 112 que activarà el seu 
protocol. En segon lloc, les persones de la base 
de dades que s’hagin registrat i que estiguin 
a menys d’un quilòmetre a la rodona del lloc de 
l’incident rebran un SMS gratuït que els avisarà 
de que hi ha una possible víctima a la qual poden 

socorre i la geolocalitzaran en un mapa que indicarà 
com arribar-hi de la forma més ràpida; i, per últim, 
el mapa els indicarà on es troba el DEA més proper i 
quin és el camí més ràpid per poder arribar-hi. 

L’objectiu de tot plegat és poder començar a aplicar 
les maniobres bàsiques de reanimació cardiopul-
monar i emprar –si s’escau- el DEA abans que ar-
ribin els serveis d’emergències, que seran els que 
acabaran d’estabilitzar a la víctima i la traslladaran 
al centre sanitari que correspongui.

Funcionament de l’aplicació
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La importància d’actuar en els pri-
mers minuts d’una aturada cardio-
respiratòria és fonamental, ja que 
les possibilitats de supervivència 
disminueixen un 10% per cada mi-
nut que passa sense actuar. Per 
tant, una actuació precoç i eficaç 
amb l’ajuda d’un DEA i de persones 
formades, és decisiva davant d’una 

situació crítica i pot  resultar clau 
per aconseguir salvar una vida. Per 
això és tan important disposar d’una 
àmplia base de dades de persones 
voluntàries i formades i d’una xarxa 
de desfibril•ladors externs automà-
tics a disposició de tothom, dos dels 
objectius de Cardiosos que s’aglu-
tinen a l’APP Cardiocity 112. 

Els primers minuts, vitals
També cal tenir en compte que les 
malalties cardíaques són la primera 
causa de mort a Europa. A Espa-
nya moren cada any més de 25.000 
persones de mort sobtada i a Cata-
lunya la xifra és de 10 persones al dia 
mortes per aturades cardiorespira-
tòries sumant unes 3.700 víctimes 
anuals.   
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La Federació Catalana de Futbol (FCF) aprofita el potencial de l’APP 
Cardiocity 112 per cardioprotegir els camps de futbol federat de Ca-
talunya. Després de l’aprovació del nou reglament que obligarà a car-
dioprotegir les instal•lacions de futbol i futbol sala federat –que entra-
rà en vigor l’any 2017—, la FCF opta per incorporar a l’APP Cardiocity 
112 les localitzacions dels nous desfibril•ladors per integrar-los en el 
funcionament de l’APP. 

Aquest projecte per cardioprotegir el futbol federat català, va ser 
presentat a la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Cata-
lunya el passat mes de maig.

Amb el suport de la Federació 
Catalana de Futbol
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El Consell Català de Ressusci-
tació (CCR) fa un pas més per 
reforçar la cardioprotecció a la 
via pública i ho fa amb l’APP de 
firma igualadina Cardiocity 112. 

El CCR aprofita, doncs, aques-
ta APP per reforçar la cardi-
oprotecció a la via pública in-
troduint-la en el temari de les 
seves formacions i augmentant 
la base de dades de persones 
formades de Cardiocity 112: hi 
incorporen –sempre de forma 
voluntària– els seus 700 for-

El Consell Català de Ressuscitació 
també aposta per Cardiocity 112

madors i les més de 16.000 
persones que anualment es 
formen en Suport Vital Basic 
i l’ús de DEA al CCR, tenint en 
compte que és l’entitat cap-
davantera en formacions en 
aquesta matèria a Catalunya. 

Amb aquesta decisió, el CCR 
dóna impuls a l’App Cardiocity 
112 i la converteix en un mitjà 
de referència a l’hora d’actuar 
en cas d’aturada cardiorespi-
ratoria, ajudant a consolidar 
l’aplicació a nivell nacional.

Les 16.000 persones 
que el CCR forma 
anualment en SVB i 
DEA també passaran a 
formar part de la base 
de dades de l’APP

Els 700 formadors del 
CCR s’incorporaran a 
la base de dades de 
persones formades de 
Cardiocity 112

El CCR introdueix 
l’aplicació en el temari 
de les seves 
formacions
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L’aplicació Cardiocity 112 ja està disponible a les plata-
formes que Android i Apple disposen a la xarxa i ha es-
tat programada per l’empresa Innova B2b Solutions. 

Clicant a les següents icones us podeu descarregar 
l’aplicació Cardiocity 112:

Descàrrega de l’APP

https://goo.gl/6D4rhn 
https://goo.gl/RVX0P7 
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