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Gairebé la meitat de les visites als ambulatoris de Lleida ja són per telefon i internet, amb 1,8 milions davant 
les 2,2 de presencials, jaque la Covid ha accelerat el procés per accedir al sistema sanitari per via telematica 
facilment. Així, ja no cal anar a un CAP per buscar els resultats d'analítiques o renovar l~s receptes. 

BALAN~ ATENCIÓ SANITARIA 

Gairebé la meitat de visites als CAP del 
pla i el Pirineu, per telefon i intemet 
S'han disparat arran de la Covid en detriment de les consultes presencials 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 Gairebé la meitat deis 
més de quatre rnilions de visites 
registrarles el2021 als Centres 
d'Atenció Primaria (CAP) de les 
regions sanitaries de Lleida i de 
l'Alt Pirineu i Aran van ser per 
telefon i intemet -a través de La 
Meva Salut o correu electronic-, 
segons consta a les memories 
de les dos. A més, les visites to
tals han augmentat en més d'un 
m1lió respecte a l'any anterior 
a la pandemia, ja que el 2019 
n'hi va ha ver 3,134 milions. Les 
telematiques es van disparar ar
ran de les restriccions perla Co
VId, que va provocar un fre a les 
presencials i, alhora, va generar 
que hi hagués més consultes pels 
contagis d'aquest virus. 

Atxí dones, el 2021 hi va ha
ver 4,145 milions de visites als 
ambulatoris, de les quals 2,2 
milions van ser presencials i 
1 ,896 rnilions per telefon i in
ternet (1,2 milions i 681.000, 
respectivament) . En paraHel, 
hi va haver 140.000 visites a 
domicili. 

FACTOR HUMA 

Sanitaris afirmen que les 
consultes presencials 
sempre seran més que les 
telematiques als CAP 

Segons va destacar la direc
tora del CAP de Tremp, Teresa 
Montanuy, "La Meva Salut ha 
millorat molt l'accessibilitat i és 
més senzilla i rapida que abans 
de la pandemia". De fet, a Po
nent, el2019 només 10.408 per
sones estaven donades d'alta a 
la plataforma i l'any passat eren 
més de 125.000. 

"Abans de la Covid s'havia 
d'anar presencialment a l'am
bulatori a recollir els resultats 
d'unes analisis o a anar a reno
var les receptes", va apuntar 
Montanuy, que va afegir que 
"ara el metge pot enviar-te els 
resultats ana1ítics i la valora
ció per l'eConsulta i també et 
pot renovar la recepta sense la 
necessitat d'utilitzar un paper, 
ja que queda registrat a la tar
geta sanitaria, ambla qual s'ha 
d'anar a una farmacia". A més, 
va dir que recoman en als joves 
amb alguna patología que estu
diaran fora que es donin d'alta a 
La Meva Salut perque el segui
ment sigui més facil. 

D'altra banda, va destacar 
que fins als 80 anys, els usuaris 

DAD ES 

48 
VISITES 

Presencíals, per telefon í ínternet 
hi va haver el 2021 als CAP al pla 
í el Pirineu, a més de 140.000 més 
a domicili. 

CONSULTES PRESENCIALS 

Hí va haver a la provincia l'any 
passat, de les quals 1,8 milions 
van ser al pla í 425.700, al Piríneu. 
El2019, van ser més de 3 milíons. 

La sala d'espera del CAP Onze de Setembre el mes de juliol passat. 

Una pacient utilitza l'eConsulta per comunicar-se amb el metge. 

"utilitzen bas.tant bé la comu
nicació per vía telematica i en 
el e as deis més graos, ho fan els 
seus fills". Tot i així, va recalcar 
que la gent gran necessita un se
guiment presencial més habitual 

perque tenen més patologies, 
pero va deixar dar que a nivell 
general "el nombre de visites 
online mai superara les presen
cials, perque el factor huma és 
molt important". 

9 
VISITES A DISTANCIA 

De les quals 1.215.775 van ser per 
telefon í 680.634 per ínternet, a 
través de La Meva Salut o per cor
reu electroníc. 

AL TES A LA MEVA SALUT 

Acumulades el 2021 a Ponent (no 
hi ha dades del Pírineu), mentre 
que el 2020 n'hi havía 64.582 í el 
2019, només 10.408. 

El3,3%dela 
poblacióté 
dificultats per 
pagar farmacs 
• L'ONG Banc Farmaceu
tic alerta que hi ha "molta 
més demanda" de perso
nes que no poden pagar 
els medicaments o tenen 
dificultats per fer-ho, so
bretot perles conseqüen
cies de la pandemia i la 
inflació. Calcula que és 
el 3,3 per cent de la po
blació a Espanya. "Si s'en
careixen els productes ba
sics com els aliments, les 
persones amb dificultats 
també en tenen més per 
pagar els medicaments", 
va assenyalar el director 
de l'entitat, Javier Vinzia, 
que va advertir de la des
pesa en medicaments en 
la salut mental i de la po
bresa menstrual. 

HISTORIAL DEL PACIENT 

Millora del sistema informatic 
deis ambulatoris i hospitals 
• Els hospitals i CAP públics 
i concertats de Catalunya 
compten amb diferents sis
temes informatics i no tots 
estan interconnectats. Du
rant anys, s'ha intentat com
pensar amb la historia clínica 
compartida, pero ja s'ha que
dat antiquada i és necessari 
modernitzar el sistema, que 
té més de vint anys i mai ha 
arribat a funcionar al cent 
per cent. 

Encara hi ha centres sa
nitaris, sobretot de proves 
radiologiques, que no hi po
den accedir i, per tant, és el 

pacient el que ha de portar 
els resultats al metge. Per 
aquesta raó, és necessari mo
dernitzar-lo, fer-Io més agil i 
que s'adapti a les necessitats 
actuals. 

S'ha comenr;at a realitzar 
a l'Atenció Primaria. Segons 
Osear Solans, del departa
ment de Salut, la idea és "po
der agrupar la informació en 
el procés clínic del pacient" 
a través d'un sistema més 
modero. Els canvis s'aniran 
introduint progressivament 
fins que més endavant arribi 
als hospitals. 
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ENSENYAMENT PATRIMONI 

Aran es mobilitza per la llengua 
Uns SO nens es concentren per demanar que l'occita segueixi sent vehicular a 
l'escola 11 e p es e a p i a per a lle1 que b 1 da el catala a s centres 

X. RODRrGUEZ 
1 VI EL HA E MIJARAN 1 La Val d'Aran 
es mobilitza per defensar la 
seua llengua. Uns cinquanta 
nens d'entre 5 i 14 anys que 
participen en el casal d'estiu 
Montanhetes es van mobilitzar 
ah ir per exigir que l'aranes con
tinu'í sent vehicular en l'ense
nyarnent. Sota el lema Er aranés 
non se toque es van concentrar 
al davant del Conselh Generau 
i van fer arribar a la conselhera 
de Coneishement, Angelina Ca
ses, les seues propostes perque 
l'aranes sigui una llengua viva. 
A més, els nens també han ela
borat samarretes i una pancarta 
que ahir van desplegar al CAP 
de la Vila de Vielha per sensibi
litzar la ciutadania sobre la im
portancia de defensar la llengua 
propia de la Val. 

En aquest sentit, Cases va ex
plicar que els petits li van re
metre una instancia en la qual 
demanen al Conselh que, al seu 
torn, reclami a la Generalitat 
que l'aranes mantingui !'esta
tus de vehicular a les escoles. 
Aquesta polemica va saltar a 
comen~aments del mes de juliol 
passat, després de l'aprovació 
de la llei que blinda la immer
sió lingüística del catala a les 
aules. El Conselh va denunciar 
llavors que arnb aquesta norma
tiva l'aranes perdia la condició 
de vehicular i quedava relegada 
a curricular. Per aixo, el ple va 
aprovar una declaració institu
cional en que es reclama va que 
es canviés la llei i es rebutjava 
el tracte que hi rebia aquesta 
llengua. Aquesta també va ser la 
reivindicació que va centrar !'úl
tima edició de la Corsa d'Aran 
per sa Lengua, on també es va 
posar en relleu que l'ús social de 
l'aranes perd for~a. Per la seua 
part,la Generalitat va assegurar 
que l'aranes manté el caracter 
de vehicular, tal com preveuen 
altres normatives com la llei 
d'Educació o la de l'Occita. 

LABORAL MESURES 

Un moment de la mobilització, ahir, deis nens del casal d'estiu Montanhetes. 

Un hotel promou la 
cultura occitana amb 
descomptes del S% 
• L'Hotel Deth País de Salar
dú (al municipi de Naut Aran) 
promociona la cultura occita
na amb descomptes del5% 
per a aquelles persones que 
parlin aquest idioma o que 
tinguin coneixement que a 
la Val es parla aranes i mos
trin "interes per la llengua i 
sensibilitat". 

Fonts de l'establiment 
van assegurar que l'objec
tiu d'aquesta bonificació és 
"posar en relleu el patrimoni 
lingüístic" i van assenyalar 
que es tracta d'un descompte 

INICIATIVES 

lmatge de I'Hotel Deth País de Salardú. 

"sirnbolic". Aquest descompte 
s'aplica durant l'estiu, concre
tament fins al diumenge 11 
de setembre. Des del Conselh 
Generau,la conselhera de Co-

SANITAT INICIATIVES 

neishement, Angelina Cases, 
va valorar positivament la 
campanya que ha posat en 
marxa aquest establiment de 
Salardú. 
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ENERGIA 

Regants 
demanen una 
doble potencia 
elertrica a I'Estat 
1 LLEIDA 1 L'Associació Catalana 
de Comunitats de Regants 
(Acatcor) reclama al minis
teri per a la Transició Eco
logica que reguli la contrac
tació d'una doble potencia 
electrica per a les comuni
tats de regants, que perme
ti pagar en funció del con
sum amb una diferenciació 
entre el període de maxim 
consum i el de manteniment 
d'instaHacions. Acatcor va 
denunciar que el ministeri 
no compleix els preceptes de 
dos lleis del 2018 i el 2020. 
El gerent, Ramon Lletjós, va 
lamentar que la falta de vo
luntat per desenvolupar-les 
"perjudica les comunitats de 
regants". 

La CUP al·lega contra 
un pare solar del Jussa 
IISONA 1 La CUP ha presentat 
aHegacions contra el pare so
lar Llau dels Juncs, previst 
a Isona, i la infraestructura 
d'evacuació. També van alle
gar contra tres centrals més 
que es projecten al Pallars 
Jussa. 

Xarrada a Puigverd del 
PSC abans de la moció 
1 PUIGVERD DE LLEIDA 1 Alternativa 
per Puigverd (PSC) oferira 
avui una xarrada per parlar 
sobre els tres anys de man
dat. L'edil socialista, Josep 
Maria Vilalta, va deixar el 
govern municipal després 
que ERC rebutgés cedir-Ii 
l'alcaldia tal com establía el 
pacte de govern. Aquest acte 
se celebrara quan quedaran 
només dos dies per a la mo
ció de censura que el PSC i 
JxCat han presentat per fer 
fora ERC de l'alcaldia. 

La demanda d'ocupació a 
Andorra segueix a la baixa 

L'Espitau de Vielha s'alia amb el 
Laboratori de Referencia de Catalunya 

C.SANS 
1 ANDORRA LA V ELLA 1 La xifra d'ins
crits en el Servei d'Ocupació 
d'Andorra és la més baixa des 
de l'any 2018. El departament 
d'Estadística del Principat va 
donar a coneixer ahir el nom
bre de persones que buscaven 
feina durant el mes de juliol. 
Es tracta, van assegurar, de les 
millors xifres deis últims anys. 
Actualment hi ha 380 persones 
inscntes que busquen feina i 
324 més que volen millorar la 

seua situació laboral. Les xi
fres, van afegir, han anat a la 
baixa constantment des del mes 
de febrer del2021. En aquell 
moment hi havia 1.323 i 727 
persones inscrites, respectiva
ment. El ministre de Presiden
cia, Economía i Empresa, Pere 
Gallardo, va explicar que les 
dades evidencien "una bona 
recuperació post-Covid i po
sen de manifest que la proble
matica no era estructural sinó 
conjuntural". 

1 VIELHAI L'Espitau de Vielha for
ma part des de la primavera 
deis centres en xarxa del La
boratori de Referencia a Cata-

. lunya (LRC) grades a l'alian~a 
d'Aran Salut amb aquest equi
pament, una entitat participa
da pel Consorci de Salut i So
cial de Catalunya i !'Hospital 
del Mar, amb qui Aran manté 
una alian~a estrategica en am
bits com el de l'oncologia. Aixo 
permet a l'Espitau accedir als 
seus serveis centrals, entre els 

quals els d'anatomia patologi
ca i diagnostic per la imatge, 
així com comptar amb un es
pecialista d'analisis clíniques. 

Així mateix, permet mante
nir una cobertura legal i suport 
tecnic de l'LRC. La síndica, 
Maria Vergés, va explicar que 
"aquesta alian~a amb el Labo
ratori de Referencia a Cata
lunya, juntament amb I'alian
~a estrategica amb )'Hospital 
del Mar, ens permeten, a més 
de facilitar l'accés als serveis 

d'alta especialització, dispo
sar de professionals qualificats 
que brinden suport als nostres 
professionals, que ja porten a 
terme un treball destacable" 
i va afegir que "aquest és un 
important pas endavant per 
millorar i consolidar el nostre 
sistema sanitari i social que 
ens permet tenir a disposició 
serveis directament connec
tats amb hospitals i centres 
de referencia de la resta de 
Catalunya". 
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Vermut de testa majar a 
Alguns dels usuaris del Centre de Dia de Bal;Hia 1 van 
acomiadar ahir una setmana plena d'activitats perla festa 
rnajor del barrí lleidata amb un vermut a la pla9a de les 
Magnolies. 

sociETAT Gent 

La nova associació de Sidamon, ambla conferenciant, Anna Gómez. 

SEGRE 
Dimarts, 23 d'agost dei2022 

'Mai no és tard per aprendre' obre l'aula 
d'extensió universitaria de Sidamon 

LAplec, present a les testes de Gracia 

Sidamon va presentar ahir a 
la nit l'aula d'extensió univer
sitaria, que pretén atansar als 
vei"ns debats i conferencies so
bre temes d'actualitat o del co
neixement en general a aques
ta població del Pla d'Urgell.La 
iniciativa, promoguda per una 

nova associació denominada 
Aulasidamon, compta arnb el 
suport de l'ajuntament i segueix 
la línia d'altres localitats queja 
compten amb aquestes xarrades 
pera tates les edats i públic. L'ac
te inaugural va anar a carrec de 
la subdirectora de SEGRE Anna 

Gómez, que va dissertar sobre el 
gran valor del coneixement apli
cable a qualsevol circumstancia 
vital. Periodisme, feminisme i 
política van centrar el discurs, 
sense oblidar la importancia del 
món rural i la política local com 
a vertebradors de Ponent. La Federa ció de Colles de l'Aplec del Caragol (Fecoll) va 

ser present al IV Concurs Cargols a la Gracienca orga
nitzat en el marc de les testes de Gracia de Barcelona per 
l'associació Cargol Graciós i la Fecoll. 

L renzo demanara declarar al setembre 
L'actor Luis Lorenzo, investigat pel presurnpte homicidi 
de la seua tia política, sol·licitara al seternbre declarar de 
forma voluntaria després de no detectar-se cadmi al seu 
habitatge, substancia que va provocar la rnort a la víctima. 

Finalitzen els cicles d'estiu 'Nits a la fresca' i ICucaestiu' a Tremp 

HOROSCOP 
ARIES 21-1111 19-IV. 
No permeteu que els problemes a casa 
o a la feina s'infiltrin en el vostre rendi-

ment general. Aborde u els pros i els centres de 
la vostra vida i modifique u el que no funciona. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
No sigueu un seguidor i preneu el ca mí 
que més us convingui. Poseu l'energia 

a fer les vostres coses en lloc d'esfor~ar-vos pel 
que els altres persegueixen. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Confieu en el vostre intel·lecte per ge
nerar nous contactes i obrir-vos camí. 

Ocupeu-vos deis assumptes personals que pu
guin influir en la vostra reputa ció. 

Tremp es va acomiadar dijous del cicle Nits a la fresca i avui ho fara del Cucaestiu, que han reunit 
desenes de persones en diferents activitats de cine, poesia, teatre, tallers i festes de l'escuma. Amb 
el final d'aquestes propostes, la capital del Pallars Jussa es prepara pera la festa major 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Revise u la informació abans de reacci
onar de forma exagerada. les emocions 

sortiran de control si actueu prematurament. 
Concentreu-vos més en la superació person;¡l. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
No perdeu de vista el que és factible, 
independentment del que proposin els 

altres. Aferrar-vos al que té més sentit us portara 
millors rendiments. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
La comprensió i la compassió us ajuda
ran a visualitzar els resultats que voleu 

aconseguir. Utilitzeu el poder de la parla, no la 
for~a. per ajudar-vos afer complir el que voleu. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Reviseu minuciosament cada detall 
abans de verbalitzar els pensaments o 

firmar un tracte. No permeteu que les emocions 
interfereixin amb les decisions. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Reflexioneu sobre el que és important 
i feu canvis que s'ajustin a la vostra 

agenda. No us poseu en una posició de perill. No 
és aconsellable córrer riscos. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Feu preguntes, definiu els temes con
fusos i analitzeu tots els angles abans 

de prendre una decisió. Dediqueu més temps a 
investigar i establir pautes que us ajudin. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Trobareu informació que us ajudara a 
prendre una decisió informada sobre 

inversions, contractes o temes de salut. lnicieu 
una conversa amb un expert. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Actueu amb rapidesa, pero no perdeu 
de vista la veritat, com us sentiu i com 

podeu protegir-vos deis qui intentin encarri
lar-vos a una cosa que no és la millar. 

PEIXOS 19- 11 1 20-111. 
Utilitzeu la imaginació í ideareu un pla 
que atraura el suport d'algú que us ofe-

reixi una cosa extraordinaria. Eviteu un desacord 
amb un company, amic o familiar. 
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