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Nou impuls a          
les unitats de 
fibromiàlgia

SALUT

❘ BARCELONA ❘ El departament 
de Salut va anunciar ahir 
una partida de tres milions 
d’euros aquest any per revi-
sar i impulsar divuit unitats 
especialitzades en atenció a 
persones amb síndromes de 
sensibilització central (fibro-
miàlgia, fatiga crònica i sen-
sibilitat química múltiple), 
entre les quals la de l’hospital 
Santa Maria de Lleida. Per 
això es publicarà el 3 de juliol 
una instrucció perquè tots 
els equips d’atenció primària 
comptin amb un professio-
nal de referència que estarà 
coordinat amb la unitat, que 
al seu torn s’encarregarà de 
tractar i fer un seguiment 
dels malalts.

Creu Roja alerta 
de persones 
sense jubilació

VULNERABILITAT

❘ LLEIDA ❘ Creu Roja de Lleida 
presentarà dimarts vinent el 
balanç del seu estudi sobre la 
cronificació de la pobresa, 
del qual es desprèn que la 
majoria de les persones que 
atén es quedaran sense pen-
sió de jubilació al no haver 
cotitzat prou. Una altra de les 
dades que es desprèn és que 
el 63% de les persones en si-
tuació de vulnerabilitat pa-
teix pobresa crònica, és a dir, 
des de fa més de tres anys. A 
més, vuit de cada deu atesos 
pateixen pobresa severa, co-
sa que implica que viuen en 
una llar de quatre membres 
amb menys de 1.200 euros 
mensuals.

El tabac de 
cargolar no és 
menys perjudicial

ESTUDI

❘ LLEIDA ❘ Un estudi impulsat 
per la Unitat de Tabaquisme 
de l’Hospital de Santa Ma-
ria ha conclòs que el tabac 
de cargolar, que consumeix 
el 8 per cent de les persones 
ateses al centre lleidatà, no és 
ni més natural ni menys per-
judicial que els cigarros. De 
fet, l’informe conclou que els 
nivells de monòxid de carbo-
ni que presenten els pacients 
quan encara fumen aquest 
tipus de tabac són superiors 
als del comercial. L’estudi as-
segura que la nicotina arriba 
al 70% i el quitrà, al 85%, 
però que el 67% de les mar-
ques no n’alerten.

La investigadora lleidatana Beatriz Mothe, ahir, durant la lectura del manifest.
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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Lleida i l’associació An-
tisida van recordar ahir, en el 
marc del Dia Memorial de la Si-
da, els lleidatans que han mort 
a causa d’aquesta malaltia des 
que es va descobrir a la dècada 
dels 80. L’entitat té constància 
de 250 persones, de les quals 
ahir es van llegir els noms en un 
emotiu acte a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, però calcula que la 
xifra podria ser superior i acos-
tar-se a les 300. 

“En els primers anys, la sida 
era gairebé com una condemna 
a mort i per al 60% dels infec-
tats l’esperança de vida era molt 
curta”, va assegurar Joan Fibla, 
president d’Antisida de Lleida. 
No obstant, ahir també es va 
voler enviar un missatge opti-
mista, i és que en l’actualitat la 
mortalitat s’ha reduït a pràctica-
ment zero i els que moren solen 
ser persones diagnosticades fa 
molts anys. 

“La situació avui és esperan-
çadora, perquè els contagiats 
poden fer una vida pràcticament 
normal”, va afirmar Fibla. Tan-
mateix, va alertar que per acon-
seguir-ho és molt important que 
les persones que hagin tingut 
pràctiques de risc es facin la pro-
va al més ràpidament possible, 
ja que hi ha aproximadament un 
marge d’entre un i dos anys des 
del contagi que permetria evitar 
que es desenvolupi la malaltia. 
“Així també s’evita que es dis-
persi el virus, perquè es calcu-
la que un 30% de les persones 
encomanades ho desconeix”, 
va assegurar el president d’An-
tisida, entitat que l’any passat 
va detectar tres casos del VIH 
i un altre més des del mes de 
gener passat.

Un altre dels aspectes posi-
tius que es van destacar va ser 
la vacuna terapèutica que ha 
provat amb èxit un equip diri-
git per investigadora lleidatana 
Beatriz Mothe. Ella mateixa va 
ser l’encarregada de llegir, en un 
acte al qual van acudir membres 
i voluntaris de l’entitat, així com 
amics i familiars dels malalts 
morts, un manifest en el qual 
es va clamar contra el rebuig 
social que a dia d’avui encara 
experimenten algunes persones 
amb el VIH, tant en l’àmbit la-
boral com en el social, i que els 
impedeix manifestar lliurement 
la seua condició per por de les 
conseqüències. El Cor de la Uni-
versitat de Lleida, UniCorn, va 
posar-hi la nota musical.

La sida ha causat la mort a    
300 lleidatans des dels anys 80
Els avenços redueixen la mortalitat a gairebé zero en els nous contagis del VIH
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La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

300
MORTS

Des que es va descobrir la malal-
tia a la dècada dels 80, la sida ha 
causat la mort d’aproximadament 
300 lleidatans.

30%
DE CONTAGIATS

Antisida va alertar ahir que es 
calcula que un 30% de les per-
sones contagiades pel VIH ho 
desconeix.

4
CASOS

L’entitat lleidatana va detectar al 
llarg de l’any passat tres nous ca-
sos del VIH. Des del mes de gener 
passat, una infecció.

DADES

Exposició de tapissos ■ La façana de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va lluir ahir una exposició de 
tapissos, cedits per l’Associació Projecte dels Noms de Barcelona, elaborats a mà per familiars i 
amics de persones que han mort a conseqüència de la sida. A més, l’associació Antisida també va 
instal·lar un estand informatiu.


