
22
societat

DIMECRES, 5 DE FEBRERDEL 2014 ara

TECNOLOGIA

Investigadors de la URV creen
una eina permesurar el dolor

possibles relacionsdecausa-efecte:
des de si s’ha fet alguna cosa que fa
que el dolor sigui més o menys in-
tens fins a si hi ha algun factor am-
biental que cal tenir en compte”.

Dolor infantil i adolescent
L’equipquehadesenvolupat aques-
ta apli està especialitzat en el dolor
infantil i adolescent. Segons el seu
impulsor, “hi ha molt poca recerca
pel que fa al dolor en aquest grup de
població”. “Rebíemmoltes sol·lici-
tuds de col·laboració de tot l’Estat i
nolespodíematendre.Ambl’aplivo-
lem acostar el tractament al paci-
ent”, afegeix. L’eina està pensada
perquè l’utilitzinmetges que tenen
pacients que tenen dolor permalal-
ties com la fibromiàlgia, les migra-

nyeso inconvenientspostquirúr-
gics. També és vàlida per a hospi-
tals, farmacèutiquesi investigaci-
ons. Ja ha despertat l’interès de
pacientsparticulars,quel’hanco-
negut per alguna recomanació o
per les xarxes socials.

Comaprojectederecercasen-
se ànim de lucre, Painometer és
unaeinagratuïta iestàdisponible
a la botiga d’aplicacions d’An-
droid.Perdescarregar-laperadis-
positiusApple s’ha de fer a través
delaweb.L’apliesvallançaralde-
sembre, després que l’equip que
l’hadesenvolupathi treballésdu-
rant vuit mesos. Actualment, ja
treballenenunanovaversió,més
avançada, que permetrà guardar
la informació al núvol.e

JordiMiró, coordinador del projecte, mostra que l’apli té una escala
de quatre cares quemesuren el grau de dolor. TJERKVANDERMEULEN

Painometer objectiva els nivells de dolor per orientar tractaments

Una apli gratuïta permet calcular
el cost que té el trajecte d’un taxi

ARA
BARCELONA.Unanovaaplicacióper
atelèfonsintel·ligentspermetcalcu-
lar quant costarà el trajecte d’un ta-
xia l’àreametropolitanadeBarcelo-
na abansdepujar al vehicle. L’alcal-
dedeBarcelona,XavierTrias, vaex-
plicarquel’objectiuésacostareltaxi,
“que ésun servei públic”, al ciutadà.
“Aquestaaplicacióésútilnoperdis-
cutir latarifa,sinóperquèmoltagent
no va en taxi per por dequant li cos-
tarà”, va apuntar l’alcalde.

Desd’aquestasetmana,430taxis
de l’àrea metropolitana duen a la
portaunsvinilsambelsquals, amés
de donar a conèixer l’apli i recoma-
nar l’úsd’aquest transportpúblic,es

mostra la validesa dels taxis com a
suport publicitari, una font de re-
cursos per al sector possible des de
l’anypassat peròquenoacabad’ar-
rencar, segons explica el president
de l’Institut Metropolità del Taxi
(IMT), Eduard Freixedes.

La campanya es desenvoluparà
durant aquest mes de febrer i el
març, els dos pitjors mesos per als
10.523 taxistes que compten amb
llicènciaperexercir aBarcelona i la
sevaàreametropolitana, jaquebai-
xaun25%lafacturació,malgratque
les últimes edicions del Congrés
Mundial del Mòbil ho han pal·liat.
La nova eina es pot descarregar des
del portal web de l’ÀreaMetropoli-
tana de Barcelona.e

BARCELONA

Des d’aquesta setmana 430
taxis publiciten aquesta eina
als seus vehicles. MANOLOGARCÍA

DANI REVENGA
TARRAGONA

Painometerésunaapliper
a mòbils intel·ligents i
tauletes creada per un
grupd’investigadorsde la
Universitat Rovira i Vir-

gili (URV) que pretén objectivar la
intensitatdeldolorquepateixen les
persones afectades per una patolo-
gia.Aquesta informacióésmoltútil
tant per configurar l’històric de la
sevaevolució–perquèelsmetgesen
treguin conclusions– com per ad-
ministrar demanera instantània el
tractamentmés adequat. “El dolor
és una sensació totalment subjec-
tiva, i per això és molt important
que el pacient pugui situar amb la
màxima precisió les seves sensaci-
ons”, raona Jordi Miró, coordina-
dor del projecte. Miró explica que
“quan un pacient nota que el dolor
augmentaodisminueix,mitjançant
aquesta eina pot transmetre la in-
formació almetge perquè li apliqui
de manera immediata el tracta-
ment, sense haver d’esperar que el
pacient arribi a la consulta”.

L’apli, que un cop descarregada
no requereix l’accés a internet, té
coma base les quatre escales inter-
nacionals que s’utilitzen a l’hora de
mesurar el dolor. Aquestes relacio-
nen dibuixos de cares amb expres-
sions ambdiversosnivells dedolor.
L’usuari selecciona la que en cada
moment es corresponmés a les se-
ves sensacions. “Aixòdónaunvalor
que permet que el metge tingui in-
formació en forma de seqüència de
l’evolució del pacient”, recalcaMi-
ró. “A més de ser útil per fixar el
tractament, la informació que dó-
na el sistema permet identificar
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■ ElGoverncomprarà13.500armilles
antibalesperalsMossos

El Govern va aprovar ahir la compra de 13.500
armilles de protecció individual, conegudes coma
antibales, destinades al cos deMossos d’Esquadra.
Les armilles s’adquiriran entre el 2014 i el 2016 per
un valor total de 6.534.000 euros, 400 euros per
unitat. Les proteccions aniran dirigides a tots els
agents de seguretat ciutadana, així com als agents
de trànsit i a les unitats que pel seu servei ho
requereixin. Les primeres demandes en aquest
sentit dels sindicats es remunten a l’any 2007.

■Mor l’escaladorosonencToti Solé
enunacascadageladaaNoruega

L’escalador osonenc Toti Solé vamorir dilluns a
Noruegamentre feia el descens d’una cascada
gelada a la zona deMo, prop del poble de Laerdal.
Solé, de 33 anys i natural de Vic, va relliscar quan no
anava encordat, al tram final del descens, i va caure.
L’escalador estava fent l’expedició amb quatre amics
més, que van resultar il·lesos.

enbreu

■Arxivada la investigació sobreel
suposatnadó robata laDexeus

Un jutjat de Barcelona ha arxivat la investigació
oberta per la suposada sostracció d’un nadó a la
Clínica Dexeus el 1987. Elmagistrat havia acceptat a
tràmit la querella presentada per una dona que, quan
eramenor d’edat, va parir al centre. Sembla que li
haurien comunicat que la seva filla haviamort quan
en realitat va ser donada en adopció. El jutge ha
arxivat la causa en considerar que no hi ha delicte
perquè a la documentació consta que la nena va ser
donada en adopció amb el consentiment de lamare.
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