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Un veí de Sant Celoni crea una
aplicació per a iPhone que
controla la presa de medicaments
Sant Celoni
Estefania Marín

Un veí de Sant Celoni,
Josep Cardona, ha creat
una aplicació per a iPhone
que serveix per a avisar els
usuaris del moment en què
s’han de prendre la medicació. L’aplicació, anomenada
MedsOnTime, es pot obtenir
de forma gratuïta a l’Estat
espanyol i, a banda de l’iPhone, també està disponible
per a iPad i iPod Touch i
aviat, també ho estarà per a
Android.
Segons Cardona, responsable d’un negoci de neteja
a Sant Celoni i creador de
Mediactive, l’empresa a través de la qual ha impulsat
l’aplicació diu que l’invent
“serveix per a tothom”, tant si
està malalt o no. “Qui no ho
està, la pot tenir per si de cas.
De fet, explica, serveix més

“per als que no prenen normalment medicaments”, i que
ho fan per un període puntual. “El malalt crònic, normalment ja hi està habituat”.
MedsOnTime fa servir una
eina innovadora basada en
la plataforma mòbil, creada
para monitoritzar les dosis
mèdiques dels propis usuaris
o para facilitar la feina de
les persones que estan al seu
càrrec. De fet, l’invent, permet que l’usuari pugui portar el control, no tan sols de
la seva medicació, sinó també
dels seus familiars. Indica a
la persona que ha de prendre
a pastilla i el medicament
amb què és tracta. L’aplicació
permet introduir el nombre
del medicament i també
guardar imatges de l’envàs o
del medicament en qüestió.
A partir d’aquí, s’estableix
la freqüència i el número de
dosis que requereix el tracta-

ment, i el sistema registra les
coordenades. El dispositiu,
ja sigui iPhone, iPad o iPod
Touch, envia a l’usuari un
avís cada vegada que aquest
hagi de prendre la medicació.
Els avisos han de ser validats
per l’usuari, i així el sistema
recorda que la presa ja ha
s’ha fet correctament. “Es
tracta d’una aplicació molt
útil. Fins i tot pot tenir un
ús professional, perquè una
infermera ho pot fer servir
com a eina de treball”.
Cardona es mostra optimista amb l’acollida de la seva
creació per part de la societat. De fet, espera assolir al
voltant de les 100.000 descàrregues de l’aplicació en un
any. “A més, esperem estar
entre las 25 aplicacions més
descarregades tant en la categoria de Medicina como en la
de Salut i Forma Física”.
L’empresari té previst des-

Josep Cardona mostra una imatge amb les seves aplicacions

envolupar més aplicacions
des de Mediactive, tant per
a Apple com per a Android
durant aquest 2012, rela-

cionades amb l’àmbit de la
salut, i en concret, amb el
cor, la diabetis, el pes i la
cura dels animals domèstics.

Es presenta
l’Assemblea Territorial
de Vallgorguina per la
Independència

Més de 300 persones a
la cloenda dels cursos
de català i el voluntariat
lingüístic de la comarca

Vallgorguina

Caldes de Montbui

Aquest dissabte dia 28 es
presenta l’Assemblea Territorial de Vallgorguina per la
Independència. L’acte es farà a
l’Iglú a les 6 de la tarda i anirà
a càrrec de Josep Riera, fundador de la Unió de Pagesos;
Marc Ricart, representant de
l’ANC del Vallès Oriental i en
Jaume Mora, coordinador de
VxI. Després, els organitzadors de l’activitat convidaran
als assistents a participar a
la concentració “Defensem
l’Escola en Català”, davant de
l’ajuntament, i a continuació
es farà un pica-pica per a tothom.

Caldes va acollir aquest dissabte la cloenda dels cursos
de català i del voluntariat lingüístic de tota la comarca. En
total, la festa va aplegar 340
persones. Alumnes, voluntaris i aprenents van arribar al
municipi a primera hora del
matí per fer una caminada
fins al poblar iber de Torre
Roja, acompanyats pel Centre
Excursionista Calderí. També
es va fer un dinar a Can Rius
i, després, els participants
van poder gaudir d’exhibicions de diferents entitats,
com els Bastoners i la Colla
de Diables.
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