
Salut incorpora dinou
rastrejadors de la covid
als CAP de la regió central
Nou al Bages i el Berguedà, cinc

a l’Anoia i cinc a Osona. Són els
nous efectius que l’Institut Catalàde la Salut ha previst a la Catalunya

Central per impedir que els con-
tagis s’escampin.  
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LA SEVA FUNCIÓ ÉS FER SEGUIMENT DELS CASOS I AÏLLAR ELS POSSIBLES CONTAGIATS

INNOVACIÓ SANITÀRIA9LA NOVA ACB25

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
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Althaia posa a prova el llit manresà
que es converteix en cadira de rodes

CONCEBUT PER A PERSONES ALLITADES DURANT MOLT TEMPS

El Baxi haurà de lluitar en una lliga
amb més possibilitats de descens 

L’ENTRADA DEL GIPUZKOA AMPLIARÀ A TRES EL GRUP DE LA MORT

JORDI BIEL

El castell de focs no es
llançarà des de l’Agulla,

sinó des de dos punts
elevats de la ciutat

OSCAR BAYONA

Així serà la Festa Major
de Manresa
(si el virus ho permet)

Per assistir a la majoria dels actes caldrà
reserva prèvia Cauen activitats destacades,
però l’oferta continua sent àmplia
 La major part de l’Alternativa es trasllada 2-3

 Consideren que la inseguretat ha crescut al conjunt de la ciutat i exigeixen
mesures als carrers dels seus establiments  El govern accepta estudiar-ho 6

Els comerciants demanen
càmeres de vigilància al
Centre Històric de Manresa

ELS DESCOMPTES PER
FRANGES CREEN CONFUSIÓ
I  NO HAN PORTAT TRÀNSIT
A L’AUTOPISTA
A PARTIR DE L’1 DE
SETEMBRE LA TARIFA SERÀ LA
MATEIXA A QUALSEVOL HORA
DELS DIES LABORABLES  10

El Govern
admet que el
puzle horari
de la C-16 no
ha funcionat

AVANÇ DEL PROGRAMA COMPLET

ENS HEM
RENOVAT

Nova Carta d’Arrossos
i Cuina Catalana

Menú de dimarts 
a divendres: 16,50 €

RESERVA ELS SOPARS
A LA TERRASSA

De dimarts a dissabte:
obert migdia i vespre

Diumenge: obert migdia
TANCAT DIUMENGE VESPRE

I DILLUNS TOT EL DIA

Plaça Bages, 8 - Manresa
Tel. 93 874 45 08

www.tecum.cat

PÀRQUING GRATUÏT
AL CARRER SANSA,10



El disseny, patentat i únic en el
mercat, de l’empresa manresana
Control Live d’un llit que es trans-
forma en cadira de rodes és fruit
de l’experiència personal del fun-
dador, Tomás Fernández, que
arran d’un accident va haver de
fer front a un llarg període de re-
cuperació. Primer va ser provada
a l’Hospital de Sant Andreu i, ara,
ha signat un conveni amb la Fun-
dació Althaia per fer  la primera
avaluació sistematitzada de la uti-
lització d’un sistema d’aquestes
característiques.

L’estudi es desenvoluparà du-
rant quatre mesos, període durant
el qual Control Live cedeix sis V-
Chair a Althaia.

Althaia i Control Live han sig-
nat un conveni per al desenvolu-
pament d’aquest projecte innova-
dor gestat a la Catalunya Central
abans de sortir al mercat. 

El V-Chair és un Digital Health
Smart-Care-Robot amb la doble
funcionalitat de cadira de rodes
elèctrica i llit hospitalari que re-
alitza gran quantitat de movi-
ments en les tres dimensions de
l’espai, uns moviments que es po-
den programar. 

També envia avisos i alarmes al
cuidador, permet el monitoratge
a distància i es pot activar a través
de la veu, cosa que resulta molt
útil per a persones amb alta de-
pendència i sense mobilitat. El

disseny, patentat i únic en el mer-
cat, és fruit de l’experiència perso-
nal a la que va haver de fer front el
fundador de l’empresa, Tomás
Fernández.

Les funcionalitats d’aquest llit-
cadira contribueixen a prevenir i
disminuir els possibles proble-
mes en pacients amb alta depen-
dència derivats de l’enllitament
perllongat, com poden ser les ul-
ceracions causades per la pressió,
cisallament o fricció, així com al-
tres complicacions broncopul-
monars, urinàries, entre d’altres.

També permet la reducció dels

professionals assistencials neces-
saris durant les tasques de cura i
manipulació, a la vegada que mi-
nimitza les lesions i patologies de-
rivades dels esforços i males pos-
tures dels cuidadors.

Estudi codissenyat
L’estudi pilot està codissenyat per
professionals d’ambdues entitats. 

Inicialment, estava previst que
es portés a terme amb pacients de
l’àmbit sociosanitari del Centre
Hospitalari i del Centre de Dismi-
nuïts Físics, però la crisi de la co-
vid-19 ha fet que s’ampliés.

Control Live va cedir a Althaia
durant el punt àlgid de la pandè-
mia un d’aquests dispositius que
es va utilitzar a la unitat de reani-
mació, que durant unes setmanes
es va reconvertir en una unitat de
crítics per atendre els pacients
més greus a causa del coronavirus
SARS-CoV-2. 

Arran d’aquesta cessió es va
identificar un nou cas d’ús en per-
fils de pacients aguts, intubats i
anestesiats i, per tant, amb una
dependència temporal. 

Aquest fet ha portat a ampliar
l’estudi, que no només es farà en
l’àmbit sociosanitari sinó també
en l’hospital d’aguts, en concret, a
l’UCI i a l’àrea de reanimació de
Sant Joan de Déu.

En el decurs de l’avaluació
s’analitzaran variables relaciona-
des amb la usabilitat del nou sis-
tema, la prevenció i millora de
l’abordatge de les ulceracions i in-
feccions, la millora de costos i efi-
ciència assistencial, com també la
qualitat de vida de les persones
afectades i dels seus cuidadors.

Serà la primera avaluació siste-
matitzada d’un sistema de des-
cans clínic com aquest.

REDACCIÓ MANRESA

El nou llit-cadira de rodes creat a
Manresa s’avalua hospitalàriament 
L’empresa Control Live el va crear després que el fundador tingués un accident que el va enllitar

ARXIU PARTICULAR

Imatge del llit que es converteix en cadira de rodes

L’Ajuntament de Manresa ins-
tal·larà aquesta setmana lluminà-
ries led a la carretera de Santpe-
dor, entre el carrer de la Creu Gui-
xera i la plaça de la Creu. 

La durada aproximada dels tre-
balls a la carretera de Santpedor
serà de tres dies. Es regularà el
trànsit amb pas alternatiu, priorit-
zant els pas dels autobusos. S’evi-
taran també les hores punta de
trànsit.

REDACCIÓ MANRESA

Obres de millora
de la il·luminació
a la carretera de
Santpedor durant
tres dies

Redueix els problemes en
pacients amb alta
dependència derivats de
l’enllitament perllongat

El que queda d'agost hi ha sis
Caminades Saludables organitza-
des per l’Associació de Veïns de la
Sagrada Família i l’ambulatori del
barri per promoure l’envelliment
actiu i saludable. 

Dilluns  s’anirà al forn de Calç i
font de les Tàpies i Calders; el dia
12, al cim del Collbaix; el 17, la font
del Rauric, Rajadell; el 19, al forn
de Teules del Bruc; el 24, al forn de
les Generes i Talamanca; i el dia
26, als plans de Sant Ramon pel
Biarritz. Se surt de l'aparcament
de la Taverna d'en Mallol a les 7
del matí.

REDACCIÓ MANRESA

Sis Caminades
Saludables
programades per
a la resta d’agost 
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Una plaça
aflorava enmig
del formigó de la
Reforma
 VEÏNS I VIANANTS
INSISTIEN A CRITICAR EL
CIMENT PERÒ SORGIEN ELS
PRIMERS ELOGIS A UNA
OBRA QUE ERA UN POL
D’ATRACCIÓ

CONTROL LIVE
L’empresa manresana que promou un enginyós llit que es converteix
en cadira de rodes, pensat per a persones amb baixíssima mobilitat i
llarg allitament, persisteix en el seu projecte i tindrà a prova els seus
models a Althaia.

LA TALAIA

ESFORÇ PER LA FESTA

E n un moment en què ajuntaments mitjans com el d’Iguala-
da o petits com el de Sant Joan renuncien -legítimament, i
segur que amb bones raons- a celebrar enguany la festa
major, Manresa persisteix en la voluntat que hi hagi cele-

bració, ni que sigui amb limitacions i de manera més modesta. Cal
aplaudir-ho. Els organitzadors -l’entitat Manresa de Festa i l’Ajunta-
ment- s’han trencat les banyes per mantenir un programa mínima-
ment atractiu que avui publiquem per primer cop de manera ínte-
gra amb l’advertiment que les circumstàncies sanitàries podrien
obligar a modificar-lo. També l’Alternativa ha preparat una versió
adaptada de la seva festa, cosa que contribueix a mantenir una certa
normalitat. Manresa mantindrà la celebració que, tradicionalment,
ha estat la gran ocasió per al retrobament dels ciutadans després de
les vacances. Aquesta funció ciutadana es mantindrà, per bé que
amb menys potència i vistositat. És bo que sigui així en la mesura
que la pandèmia ho permeti. I cal confiar que els ciutadans sabran
correspondre a l’esforç gaudint dels actes amb plena consciència
que, aquest any, la festa comporta perills que cal saber esquivar.
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ESTRELLA

CONSELLERIA DE SALUT
Han tardat tres anys a prendre possessió efectiva de l’Hospital de Sant
Bernabé de Berga, fins ara municipal, i quan ho han fet no han tingut el
bon criteri d’informar bé el patronat local que ha encapçalat l’equipa-
ment fins ara. El dia que es decideixen, acaben quedant malament. 

ESTRELLAT

CIVITAS CULTURA
L’entitat defensora del romànic del Berguedà ha fet un pas mes en les
activitats culturals que promou al monestir de Santa Maria de Lillet i
planteja ara el seu futur com a gran espai expositiu. La música que
dona vida al monument no estarà sola.

ESTRELLA

L’ANOIA I EL BAGES SE SITUAVEN AL CAPDAMUNT DE LES COMARQUES QUE LLEGIEN MÉS DEL PAÍS

El Bages, la segona comarca on més es llegia

Opinió

FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

ARXIU/PEPA MAÑÉ
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En qualsevol ruta, a peu o en
bicicleta, un dels moments
màgics de la jornada és el

posterior a l’esforç. Després dels
reptes del camí i la dutxa repara-
dora, l’estona prèvia al sopar és
una delícia. És el moment de re-
passar el dia, de gaudir d’una ex-
periència que ja comença a ser re-
cord i abandonar-se al repòs. Als
refugis aquest moment agafa el
seu màxim potencial. L’excursio-
nista descansa a redòs de l’edifici
enmig de la natura immensa sa-
bent que entre aquelles parets hi
té el punt necessari d’acompanya-
ment i comoditat. El refugi és un
oasi d’humanitat enmig d’una na-
tura que de nit se’ns presenta sal-
vatge i inhòspita. Descansant

d’una ruta al refugi dels Cortals de
l’Ingla, constato que aquest tipus
d’establiment és un dels grans per-
judicats de la crisi sanitària. La
gent no s’atreveix a dormir en es-
pais reduïts. Ara, a més, molts dels
que van a la muntanya ja no hi van
per caminar sinó per córrer. Atu-
rar-se al refugi és, per a aquests,
una pèrdua de temps en la lluita
contra el crono. Una filosofia als
antípodes de la del refugi, on el
temps sembla aturar-se. De la ma-
teixa manera que el ramader és el
jardiner de la plana, el que assegu-
ra el verd a la vall, el guarda del re-
fugi és el vigilant de les muntanyes,
el que garanteix les travesses en les
alçades remotes regalant-nos mo-
ments màgics.  

Miquel Spa

El temps aturat del refugi

UNA MICA DE TOT
miquelspa@regio7.cat
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