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L’FCF i els col·laboradors del projecte fan entrega al club de Lleida del tercer DEA de la

campanya de cardioprotecció del futbol i futbol sala català.

TOTS SOM UN BATEC és la nova campanya que impulsa des d’aquesta temporada la

Federació Catalana de Futbol,  juntament amb la Fundació de l’FCF, la Fundació “la

Caixa” CaixaBank, la Fundació Leo Messi i CardioSOS, amb l’objectiu de cardioprotegir

tots els camps de futbol, els pavellons i pistes de futbol sala de Catalunya. La campanya

té una inversió de 200.000 euros per tal de cardioprotegir un total de 180 instal·lacions

esportives.



Per aquest motiu, els clubs afiliats a l’FCF que encara no disposin d’un DEA a les seves

instal·lacions els poden sol·licitar al web totssomunbatec.cat. En aquest apartat web es

poden visualitzar  els  vídeos de la  campanya,  amb la participació del  futbolista Leo

Messi  com  a  protagonista,  i  els  passos  a  seguir  per  realitzar  la  sol·licitud  del

desfibril·lador.



La UE Bordeta de Lleida ha estat aquest dilluns 28 de juny el tercer club de Catalunya

en rebre un desfibril·lador del projecte TOTS SOM UN BATEC. L’entitat lleidatana ha

agafat el relleu d’aquesta manera al CF La Llacuna, de l’Anoia, i al CE Ginestar, de les

Terres de l’Ebre,  amb qui es va iniciar la roda d’entregues dels DEA de la campanya la

setmana passada.



En l’acte, celebrat al Camp de Futbol Municipal de la Bordeta, el quart tinent d’alcalde,

Regidor de Ciutat i  Cultura de l’Ajuntament de Lleida,  Jaume Rutllant,  ha donat la

benvinguda als assistents i ha remarcat que “és una gran notícia tant pel club com per

la ciutat. Tenir desfibril·ladors a prop redueix el risc de mort en cas d’infart. El temps de

reacció és fonamental per a la supervivència de l’afectat. Estem molt contents i agraïts

d’aquest servei”.



El president de la UE Bordeta de Lleida, Bartolomé Ayora, ha manifestat que “hem rebut

el desfibril·lador amb molta il·lusió  i satisfacció. Volem agrair a tots aquells que han

aportat el seu gra de sorra perquè comptem amb aquest aparell que pot salvar vides".



Per la seva part,  el  vicepresident primer de l’FCF,  Josep Llaó,  ha assegurat que “la

valoració de la campanya TOTS SOM UN BATEC és realment positiva. Fa més d’un any

que estem treballant perquè aquesta iniciativa tirés endavant. Volem ajudar els clubs

d’arreu del territori català”.

 

Els objectius de la campanya

 

Amb TOTS SOM UN BATEC es pretén:

 

Promoure l’ús i la provisió d’equips de cardioprotecció a les instal·lacions on

es practiqui el futbol i futbol sala i que encara no disposin de desfibril·ladors

externs automàtics (DEA).

Facilitar una intervenció immediata en casos de defalliment provocat per

aturada cardíaca.

Brindar  un  servei  de  cardioprotecció  a  tot  l’entorn  esportiu,  tant  a

esportistes com a públic en general.



A l’acte d’entrega també hi ha assistit el directiu i delegat de l’FCF a Lleida, Josep Maria

Espasa, el qual s’ha manifestat explicant que “és cabdal que la campanya arribi arreu

del territori. La UE Bordeta és un club històric de la zona amb un futbol base potent. És

el tret de sortida d’una campanya realment necessària”.



El patró de la Fundació de l’FCF Joan Duart ha apuntat que “després d’aquest any tan

complicat a causa de la pandèmia, podem portar aquest aparell als clubs d’arreu del

territori  català  és  un  èxit.  Queda  demostrat,  un  cop  més,  que  la  salut  és  el  més

important”.



I  el director de banca d’institucions a Lleida, representant de la Fundació “la Caixa”

CaixaBank, Víctor Martínez, ha comentat que “els protagonistes d’aquesta acció són els

clubs i la Federació Catalana de Futbol. Nosaltres estem encantats de col·laborar en

aquesta iniciativa i tant de bo puguem ajudar de nou en un futur. Estem convençuts

que se salvaran moltes vides”.



Recordem que el programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general TOTS

SOM  UN  EQUIP,  de  promoció  i  impuls  del  futbol  i  futbol  sala  amateur  català.  La

campanya incideix, entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i

saludable,  tenint  en compte que la  salut  dels  federats  i  federades  és  una qüestió

prioritària per l’FCF.
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https://www.youtube.com/watch?v=AiX_3X_rD-Y

