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Cine. Mostremp tanca amb més de 
1.500 assistents i consolidat com un 
festival de referència de temàtica social

MaIte MoNNé

lleida i comarques ❘ 8

La fruita de llavor 
tindrà un preu 
“correcte” d’entre 
40 i 50 cèntims       
el quilo

“Correcte” però no per tirar co-
ets. Així van valorar ahir Afru-
cat i Agricultura les previsions 
de preus de la campanya de la 
fruita de llavor, que tindrà un 
increment de la producció del 
4 per cent.

lleida i comarques ❘ 7

Segons les previsions 
d’Agricultura i Afrucat

Multitudinari tall de la carretera 
C-12 per demanar ajuts pel foc 
Unes 300 persones, que van repartir oli i fruita entre els conductors
Els afectats pel gran incendi que 
va arrasar més de 5.000 hectà-
rees de la Ribera d’Ebre, el Se-
grià i les Garrigues es mostren 

indignats amb l’administració 
per la gestió dels ajuts. Ahir, 
unes 300 persones van partici-
par per cinquè diumenge con-

secutiu en el tall de la carretera 
C-12 a Flix. Es va repartir oli i 
préssecs entre els conductors 
atrapats.

és notícia ❘ 3

Trasllats || salutAPProp  
evita que pacients i metges 
hagin de desplaçar-se

Comunicació || Permet 
videoconferències i inclou       
un sistema de missatgeria

Pioners || Cinc malalts de 
fora de Tremp van estrenar 
l’aplicació aquest estiu

L’hospital del Pallars crea 
una app per atendre crònics 
a través del telèfon mòbil

L’era Molo arranca amb victòria 
del Lleida a València (1-2)
Marc Martínez, de penal, i Xemi, autors                 
dels gols que permeten a l’equip lleidatà 
estrenar-se a la Lliga amb un important triomf

Màrquez fa un pas 
de gegant de cara 
al Mundial

Craviotto, plata, 
obté un bitllet per 
a Tòquio 2020

Carles MIraNda
futbol ❘ pàg. 2-5

motociclisme ❘ pàg. 12 piragüisme ❘ pàg. 15

Rins el va batre 
a l’últim revolt

Serien els quarts 
Jocs per al lleidatà

e
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El telèfon mòbil com a eina de control de la salut de pacients amb malalties cròniques. Aquest és el procediment 
que ha posat en marxa l’hospital del Pallars a Tremp a través d’una aplicació que permet fer un seguiment 
constant d’aquest tipus de pacients i evitar desplaçaments dels usuaris o del metge per a visites.

L’hospital del Pallars estrena atenció         
a malalts crònics a través del mòbil
Amb una aplicació que en permet el seguiment i evita desplaçaments per a visites

sanitat serveis

j. martí
❘ lleiDa ❘ L’hospital del Pallars 
ha desenvolupat una aplicació 
denominada salutAPProp que 
permet un seguiment diari de 
l’estat de pacients amb malalties 
cròniques a través de la comuni-
cació per telèfon mòbil o altres 
dispositius informàtics, evitant 
que hagin de desplaçar-se a la 
consulta en unes comarques 
(els dos Pallars) on molts pobles 
són lluny de Tremp, on es troba 
l’hospital. 

Eduard Sanjurjo, el seu direc-
tor assistencial, va explicar que 
l’han posat en marxa amb un 
grup de cinc pacients fa un mes 
i mig, en una experiència que 
també serveix per testar-ne el 
funcionament tant des del punt 
de vista mèdic com dels benefi-
ciaris, que poden plantejar can-
vis i millores. Va detallar que 
una és una embarassada amb 
diabetis gestacional i la resta, 
persones que pateixen insu-
ficiència cardíaca o malaltia 
pulmonar obstructiva crònica. 
Sanjurjo va avançar que en els 
propers dies estrenaran aquest 
servei entre cinc i deu pacients 

atesos pel PADES –l’equip que 
ofereix assistència a domicili i 
cures pal·liatives a malalts crò-
nics amb múltiples patologies 
o terminals– i que l’objectiu és 
que a finals d’any sigui utilitzat 
per més de la meitat d’aquests 
malalts (ara són 45).

“Cal baixar l’aplicació al mò-
bil i llavors els donem accés a 
una plataforma on els pacients 
introdueixen una sèrie de dades 
com la freqüència cardíaca, el 
nivell d’ofec, el pes, la tensió o 
el nivell de saturació d’oxigen. 
Si veiem necessari modificar 
la medicació o donar-los algu-
na indicació, ho fem a través 
d’aquesta mateixa plataforma”, 
va assenyalar. 

“Podem comunicar-nos per 
videoconferència, amb què ens 
veiem cara a cara i evitem que 
hagin de desplaçar-se, i també 
hi ha un sistema de comunica-
ció molt similar al WhatsApp”, 
va afegir. 

A més, va apuntar que el con-
trol de diferents dades també 

montse jansat, infermera de l’hospital de dia, en plena videoconferència amb un cuidador.

Detall d’una fitxa amb dades de 
l’aplicació.

hospital Del pallars

permet evitar desplaçaments 
generats per una descompensa-
ció en el seu estat de salut. “Si 
detecto que el nivell d’ofec d’un 
pacient augmenta progressiva-
ment tres o quatre dies i canvio 
el tractament per corregir-lo, 
podré evitar que hagi d’anar 
a l’hospital quan es trobi molt 
malament”, va posar com a 
exemple.

També va precisar que en al-
guns casos l’usuari real de l’apli-

cació no és el malalt, sinó el seu 
cuidador. Entre els cinc primers 
hi ha un octogenari i el que in-
trodueix les dades és la persona 
que el cuida, i el mateix succeirà 
amb part dels malalts als quals 
atén el PADES. 

Sanjurjo va subratllar que 
aquesta aplicació no només es-
tà pensada per als malalts, sinó 
també per als cuidadors. “Ens 
interessem pel seu estat, pel 
seu descans, per si necessiten 

ajuda; és una eina tecnològica 
d’atenció sanitària, a domicili 
i també social”, va emfatitzar. 
Així mateix, va manifestar que 
l’estalvi de desplaçaments no 
només beneficia els pacients, 
sinó que optimitza els recursos 
sanitaris. En aquest sentit, va 
dir que atendre malalts a tra-
vés d’aquest dispositiu redueix 
el temps que els professionals 
sanitaris perden durant els des-
plaçaments als domicilis.

n L’hospital del Pallars va co-
mençar a treballar en aques-
ta aplicació a començaments 
d’any, en col·laboració amb la 
fundació Lluita contra la Sida 
de l’hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona, conegut 
com Can Ruti, que en tenia 
una de molt similar per a pa-
cients amb el VIH. “L’hem 
adaptat a les nostres neces-
sitats”, va explicar Sanjurjo, 

que en va destacar la utilitat 
en una zona en la qual cal co-
brir grans distàncies per trac-
tar pacients i en què el nombre 
de metges sanitaris és reduït.  
Això sí, va deixar clar que és 
per al control dels pacients, 
no per a urgències. “En cas 
d’urgència, cal trucar al 112”, 
va indicar. Sanjurjo va subrat-
llar que el balanç del primer 
grup de pacients “és molt bo” 

i que tenen previst anar incor-
porant funcions a l’aplicació, 
com vídeos específics per a 
rehabilitació. Ell és l’encarre-
gat del servei juntament amb 
una infermera de l’hospital 
de dia, a banda d’una nutrici-
onista que s’ha ocupat del cas 
de diabetis gestacional, però 
hi haurà més professionals a 
mesura que s’incorporin més 
malalts.

Una fundació de Can Ruti, ‘partner’ del projecte

leS clauS

En progressió
z Ben aviat s’incorporaran entre 5 i 
10 pacients més i el nombre s’anirà 
ampliant, igual com les funcions de 
l’aplicació.

Dades
z els pacients o els seus cuidadors 
han d’introduir diferents dades 
com ara tensió, nivell d’ofec o fre-
qüència cardíaca, que permeten 
al metge el control a distància, i 
introduir canvis en la medicació si 
és necessari.

Comunicació
z permet videoconferències i in-
clou un sistema de missatges simi-
lar a Whatsapp.

Inici
z aquest projecte va entrar en ser-
vei fa mes i mig amb cinc pacients 
que viuen fora de tremp.

primerS grupS
Va començar fa un mes i 
mig amb cinc pacients i ara 
incorporarà un altre grup 
d’entre cinc i deu

441cbc21186b71447614a4f9d25bb0af17033
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El festival Mostremp tanca 
amb uns 1.500 assistents
es consolida com un festival de temàtica rural de referència || 
El premi de la secció oficial, per al film iranià ‘Slaughter’

cine curtmetratges

❘ trEMp ❘ El festival Mostremp va 
clausurar ahir la vuitena edi-
ció i es va consolidar com el 
festival de temàtica rural de 
referència a Catalunya. Prop 
de 1.500 persones van assistir 
a les projeccions dels curts i els 
actes paral·lels. L’últim dia del 
festival va obrir amb el tradici-
onal vermut amb els directors 
i la matinal infantil. La secció 
Finestra d’Actualitat, fora de 
concurs, va presentar quatre 
curts de temàtica diversa, dos 
dels quals rodats a Espanya, 
un a Itàlia i un altre als Estats 
Units. Pel que fa als guardo-
nats, el premi de la Secció Ofi-
cial va recaure en el film ira-
nià Slaughter, de Saman Hos-
seinpuor i Ako Zandkarimi. 
Està dotat amb 2.000 euros i 
patrocinat per Casa Torres. El 
film Kaset va rebre una menció 
especial. A la secció Pallars & 
Ribagorça, el guanyador va ser 
Tengo una cosa, de Pepe Luna. 
Aquest premi, de 500 euros, el 
patrocina el Geoparc. A la sec-

ció infantil i juvenil, el guardó 
va recaure en el curt presentat 
pel col·legi Maria Immaculada 
de Tremp. Està dotat amb 150 
euros patrocinats pel festival i 
amb obsequis gentilesa de Casa 
Uriach, Llibreria Central i Lli-
breria Singratalla. El curt del 
SES Morelló d’Esterri d’Àneu 

va rebre un menció especial. 
El premi del públic, de 1.000 
euros, patrocinat pel consell 
del Pallars Jussà, va ser per 
al film turc Kaset, de Serkan 
Fakili. El festival es va acabar 
amb la projecció de Totos, me-
moria de un pueblo olvidado, 
de Gaizka Urresti.

MostrEMp

La cerimònia de cloenda del festival Mostremp.

Nou descens  
de canoes al  
Baix segre

tradicions

❘ llEiDa ❘ Les canoes van tornar 
a navegar pel riu Segre des de 
Torres de Segre fins a Seròs, 
passant per Soses i Aitona. Més 
de 400 persones van recórrer 
els 13 quilòmetres de riu i, a 
l’arribar, els assistents van po-
der entrar de forma gratuïta a 
les piscines. L’organització va 
explicar que aquest és un acte 
de germanor i de coneixement 
del territori i el medi natural. Imatge dels participants al descens de canoes pel Segre.

carlEs agustí

lleida Drone 
preveu enviar 
artefactes                
a l’espai
Projecte amb una 
dotzena d’estudiants

la salut  
del rei emèrit 
Joan carles i 
“evoluciona bé”
encara és a la Unitat 
de cures intensives

tecnologia monarquia

❘ llEiDa ❘ Lleida Drone lidera-
rà una nova plataforma que 
desenvoluparà projectes per 
poder enviar artefactes a les 
capes altes de l’atmosfera i 
fins i tot a l’espai. L’entitat 
pretén anar més enllà de les 
limitacions legals que pre-
senten els drons que, per llei, 
no poden elevar-se més de 
120 metres. La iniciativa rep 
el nom de P.E.R.A (Ponent 
Explorations & Research in 
Aerospace) i la integren una 
dotzena d’estudiants de Ca-
talunya i la resta de l’Estat 
espanyol, que a la tardor 
començaran a treballar en 
diferents projectes al parc 
de Gardeny. El primer arte-
facte es podria llançar d’aquí 
a mig any, segons el presi-
dent de Lleida Drone, An-
dreu Ibáñez. “No tirarem un 
nanosatèl·lit, però sí un glo-
bus sonda”, va indicar, i va 
afegir que l’objectiu és que 
la informació que obtinguin 
s’apliqui al territori i, especi-
alment, a l’agricultura.

❘ MaDriD ❘ El rei Joan Car-
les evoluciona satisfactò-
riament del triple bypass 
aortocoronari que li va ser 
realitzat aquest dissabte, 
i encara que es troba a la 
Unitat de Cures Intensives 
(UCI) de l’Hospital Quirón 
Salud de Madrid, ja s’aixe-
ca i també ha començat a 
ingerir aliments. El rei Fe-
lip VI i la reina Letícia van 
assegurar que “evoluciona 
bé”, encara que van avi-
sar que “cal tenir pacièn-
cia” perquè és “una gran 
cirurgia”. 

Per la seua part, la reina 
Sofia es va mostrar molt sa-
tisfeta amb l’estat del mo-
narca i va assegurar que 
“no es nota que s’hagi ope-
rat” i va apuntar que “està 
tranquil·líssim, fa bromes 
i tot”. Els periodistes van 
preguntar a la reina com 
havia vist Joan Carles i va 
dir que molt bé. “L’he vist 
molt valent, la veritat”, va 
explicar Sofia.

Atac espanyolista al Centre Obrer de Cervera
❘ cErvEra ❘ El Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana 
de Cervera va aparèixer ahir amb una bandera espanyola 
pintada a la façana tapant el mural de l’AJC.

Investiguen el primer delicte espacial
❘ Nova york ❘ L’astronauta nord-americana Anne McClain és 
investigada per haver accedit a un compte bancari de la seua 
exparella, Summer Worden, durant la seua estada a l’Esta-
ció Espacial Internacional en el que seria el primer delicte 
perpetrat a l’espai.

La Fundació Vicenç Ferrer compleix 50 anys
❘ MaDriD ❘ Un total de 130.000 espanyols tenen apadrinat algun 
nen de l’Índia o col·laboren amb la Fundació Vicenç Ferrer, 
cinquanta anys després de la fundació.

Els doctorands preparen protestes
❘ BarcEloNa ❘ La plataforma Doctorands en Lluita denuncien 
que les universitats es resisteixen a prorrogar els seus con-
tractes fins als quatre anys i preparen protestes.

@laforJa_cErvEra
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HORòscOp

maite monné

Lo Festivalet per a nens, dins del certamen 
de música tradicional de la Granadella
Els més petits van poder gaudir ahir de Lo Festivalet, una 
de les principals novetats d’aquesta edició del Festival de 
Música Popular i Tradicional Catalana que s’ha celebrat 
aquest cap de setmana a la Granadella.

Guissona celebra la setena rentada popular teatralitzada
Els safarejos de Guissona van 
acollir ahir la setena rentada 
popular teatralitzada, per re-
cordar el paper que tenien els 
safarejos i recuperar l’ambient 

d’una jornada de treball en 
aquest espai. La proposta es-
tà dirigida per la filòloga An-
na Pla amb una bona càrrega 
de picardia que va fer riure i 

aplaudir el públic, que va omplir 
l’entorn de les Fonts de la Vila. 
La proposta mostra també com 
es duien a terme els treballs de 
neteja de la roba.

x. santesmasses

Sardanes a la fresca a les places de les 
Borges Blanques i de Castelldans
Les Borges Blanques i Castelldans van ballar sardanes a 
la fresca dissabte a la nit. A la capital de les Garrigues, la 
música va ser a càrrec de la Cobla Vents de Riella d’Agra-
munt i a Castelldans, de la Cobla Contemporània.

a.L.B.B. / a.C.

Visites guiades per 
conèixer el patrimoni  
de l’aigua a Lleida
El Museu de l’Aigua de Lleida ha 
programat aquest estiu diverses vi-
sites guiades per conèixer el patri-
moni de l’aigua. Durant els mesos 
d’estiu, es poden visitar els pous de 
gel, el dipòsit del Pla de l’Aigua o 
el Campament de la Canadenca, 
on es pot veure l’exposició Aigües 
del món, una col·lecció d’ampolles 
d’aigua provinents d’una gran va-
rietat de països.

paeria De LLeiDa

el bestiari de foc  
omple els carrers d’isona 
amb la Dinogresca
Isona va celebrar dissabte la 13 
edició de la Dinogresca. Aquesta 
festa té com a objectiu relacionar 
l’important patrimoni paleontolò-
gic de les restes de dinosaures que 
es conserven a la Conca Dellà amb 
el bestiari popular català. El Drac 
Antonot de Sabadell i els seus fills 
Foc i Forca i el Boc de Can Vernet 
de Sant Cugat del Vallès van par-
ticipar en aquesta festa.

a.i.C.D.

ÀRIES 21-iii / 19-iV.
Feu la vostra. no compartiu secrets per-
sonals, plans o idees amb els companys, 

familiars o qualsevol persona que pugui obsta-
culitzar el vostre progrés.

TAURE 20-iV / 20-V.
Feu un viatge d’un dia o reuniu-vos amb 
algú qui respecteu o de qui busqueu 

consell. Compartiu els vostres plans per al futur 
amb algú que estimeu.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
participeu en empreses que siguin dins 
de les vostres possibilitats i basades en 

fets i xifres tangibles. allunyeu-vos de les perso-
nes que són massa exagerades.

CÀNCER 21-Vi / 22-Vii.
mantenir la pau, buscar l’amor i cuidar 
millor ment, cos i ànima encoratjarà 

millors relacions amb els altres, i també millorarà 
la vostra vida personal.

LLEÓ 23-Vii / 22-Viii.
Busqueu solucions que us encoratgin a 
reciclar i reparar el que ja teniu. el canvi 

no ha de costar gaire. el que guardeu es pot des-
tinar a una cosa que anhelàveu.

VERGE 23-Viii / 22-ix.
reuniu-vos amb persones que es diri-
geixen en la mateixa direcció. Les mi-

llores personals i físiques seran positives per al 
vostre estat mental, emocional i físic.

BALANÇA 23-ix / 22-x.
penseu abans de fer una jugada o dir 
alguna cosa que us posarà contra les 

cordes. algú amb qui us hàgiu avingut en el pas-
sat us oferirà bons consells.

ESCORPIÓ 23-x / 21-xi.
planifiqueu la pròxima jugada, poseu 
en pràctica l’estratègia i feu un pas cap 

al futur. aneu darrere del que voleu; deixeu des-
cansar el que ja no és part de la vostra visió.

SAGITARI 22-xi / 21-xii.
aneu al gra, digueu el que penseu i 
continueu avançant. si algú és menti-

der, allunyeu-vos-en. Confieu en el que sabeu i 
en el que sou capaços de fer.

CAPRICORN 22-xii / 19-i.
avalueu qualsevol projecte que vulgueu 
realitzar i comenceu a fer-lo. enceneu 

l’encant i aprofiteu el millor del millor perquè us 
ajudi a assolir els objectius.

AQUARI 20-i / 18-ii.
penseu en cada pas de qualsevol dilema 
o decisió que hàgiu de prendre. Feu 

preguntes, busqueu oportunitats i motiveu-vos. 
Les vostres accions marcaran la diferència.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
mantingueu la vida simple i eviteu l’exa-
geració, la indulgència i les persones 

que volen massa de vosaltres. Concentreu-vos 
en la salut personal i les relacions.
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