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SALUT DIA MUNDIAL
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Mig centenar de persones van participar ahir en la confecció d’un llaç roig gegant a la plaça de la Paeria per commemorar el dia mundial de la lluita contra la sida.

Les retallades asfixien Antisida
L’associació lleidatana no rep els ajuts públics del 2014 i només disposa de liquiditat per als pròxims
dos mesos || Alerta de les dificultats que tenen els seropositius per trobar feina
LLEONARD DELSHAMS
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❘ LLEIDA ❘ Lleida es va omplir ahir
de llaços rojos per commemorar el Dia Mundial de la Lluita
contra la Sida, que se celebra a
les comarques de Ponent des de
fa 27 anys amb un clar objectiu:
conscienciar la població i lluitar
contra els mites, la por i els prejudicis que encara envolten
aquesta malaltia. L’associació
Antisida Lleida va organitzar diferents actes a la província. A
Lleida, la plaça Paeria va acollir
al migdia la lectura del manifest
i la confecció d’un llaç roig gegant, a més d’activitats informatives i lúdiques organitzades per
l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) per
desmitificar creences errònies
sobre el VIH. Joan Fibla, president d’Antisida Lleida, va alertar dels problemes amb què es
troben els afectats a l’hora de
trobar feina. “La condició de seropositiu tanca portes al món laboral per por i desconeixement”,
va afirmar. El president també
es va referir al nombre de contagis, que continuen sense disminuir, i a la dificultat d’alguns
afectats per accedir al tractament.
En la celebració del Dia Mundial, Fibla va parlar de les dificultats econòmiques per les
quals passaAntisida Lleida, que
compta amb un pressupost d’uns
300.000 euros anuals. D’aquests,
el 70% arriben a través d’ajuts
de la Generalitat i l’entitat no ha
rebut cap de les partides del

2014, amb la qual cosa Fibla calcula que Antisida només disposa de liquiditat per als pròxims
dos mesos. “Hi ha entitats que
s’han vist obligades a demanar
crèdits i d’altres han hagut de
tancar”, va alertar.
A la tarda, l’associació va organitzar una xocolatada popular.A la plaça Sant Joan hi va haver activitats infantils i la Paeria va il·luminar la seua façana
de roig per commemorar el dia
mundial.També hi va haver taules informatives a Balaguer i el
Pont de Suert.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Un moment de la lectura del manifest a càrrec del president d’Antisida Lleida, Joan Fibla.
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Es va celebrar també una xocolatada popular.
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La Paeria es va il·luminar de roig per commemorar el dia mundial.

