
La  tinenta  d’alcalde  i  regidora  de  Benestar  Social,  Montse  Mínguez,  ha  visitat  avui  les
instal·lacions de l’Associació AntiSida de Lleida, acompanyada pel president de l’entitat, Joan
Fibla. En el decurs de la visita, Montse Mínguez i Joan Fibla han coincidit en valorar positivament
el funcionament del Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual a Lleida, un programa que
té l’objectiu de fomentar la inserció sociolaboral i l’orientació de les dones que hi participen, tot
garantint la formació ocupacional, i exercint la intermediació en el mercat de treball.

El Pla Integral d’Intervenció sobre el treball sexual a Lleida, que es va aprovar l’any 2009, té
l’objectiu de prevenir riscs associats a la pràctica de les relacions sexuals, apropar els recursos i
serveis sociolaborals i sanitaris a les dones i reduir l’impacte comunitari. Es tracta d’un pla que
compta amb la implicació dels Serveis Socials de la Paeria, la Guàrdia Urbana, l’IMO-Treball als
barris,  que  realitza  tasques  d’orientació  i  inserció  sociolaboral  de  les  dones  i  l’Associació
Antisida Lleida, que gestiona el Punt d’Atenció Únic.

Mínguez i Fibla també han destacat la important tasca educativa que realitza l’entitat social entre
els joves de Lleida. En aquest sentit, l’any 2012 es van realitzar accions formatives i preventives
sobre relacions afectives i malalties de transmissió sexual a 4.401 joves de tota la província

L’Associació Antisida de Lleida és una organització no guvernamental que treballa en el camp
de  la informació,  la prevenció  i  la divulgació  de  la Sida.  Es  va fundar  l’any 1989  com una
delegació de l’Associació Antisida de Catalunya fins l’any 1991, quan es va convertir en una
entitat independent.
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Ha destacat l’estreta col·laboració entre l’Ajuntam ent i l’entitat, especialment en el desenvolupament  del Pla Integral
d’Intervenció sobre el Treball Sexual a Lleida.
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