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Dimarts, 15 d’abril del 2014

Imatge d’arxiu d’una de les campanyes antisida a Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ L’associació Antisida
Lleida i la Paeria han orientat
i format més de 300 prostitutes
durant el 2013 en el marc del
Pla Integral d’Intervenció sobre
elTreball Sexual a Lleida, amb
l’objectiu d’aconseguir la inte-
gració sociolaboral d’aquestes
dones. Del total d’ateses, 292
van rebre orientació, 98 forma-
ció i 27 van aconseguir un con-
tracte de feina, la majoria en
el sector de la fruita, la neteja o
l’hostaleria.

“És un nombre molt alt de
persones contractades tenint en
compte la dificultat actual”, va
afirmar ahir Joan Fibla, presi-
dent d’Antisida, durant la visi-
ta institucional que va fer la ti-
nenta d’alcaldeMontse Mínguez
a les instal·lacions d’aquesta en-
titat.

Entre els projectes d’inserció
que té en marxaAntisida, des-
taca també el de l’hort urbà, que
ha permès que quatre persones

Antisida orientamés de 300
prostitutes i 27 troben feina
Durant el 2013, en el marc d’un dels seus programes d’inserció sociolaboral

ENTITATS INSERCIÓ

trobin feina en l’àmbit agrari en
un any. Segons va explicar Fi-
bla, aquest projecte està actual-
ment en perill per la falta de re-
cursos.“Estem buscant algú que
l’apadrini”, va afirmar.

L’hort urbà, cedit per la Pa-

eria a la partida de Rufea, es va
posar en marxa l’any passat grà-
cies al finançament de La Ma-
rató de la Pobresa de TV3. La
seua continuïtat depèn ara de la
capacitat per trobar altres recur-
sos.

Alertende la
faltadeprevenció
entreels joves

■ El contagi de la majoria
d’infeccions de transmis-
sió sexual està augmentant
significativament, segons
les últimes dades de Salut.
Així entre els programes
més importants d’Antisi-
da hi ha el de promoció
d’hàbits sexuals saludables
entre els joves.

“Els contagis de sífilis
han augmentat i les infec-
cions delVIH no baixen”,
va afirmar Fibla.

D’altra banda,Antisida
Lleida estudia la possibi-
litat d’engegar un progra-
ma específic dirigit a ho-
mes homosexuals, ja que
el contagi també ha aug-
mentat entre aquest
col·lectiu.
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El senyor

Antonio Mongay Plana
Va morir el dia 14 d’abril del 2014 als 81 anys.

(E.P.R.)

La seva esposa, Amada Sentís; fills, Toni i Zsolt, Alba i Julià; néts, Jaume i Sònia, Jordi i
Jesica; besnétes, Mariona, Laia i Martina; consogres, Josef i Hannelore; cunyat, Jordi; tieta

Pilar i família tota.

La cerimònia tindrà lloc demà dimecres, dia 16, a les 11.00 hores a la sala ecumènica del
Tanatori Jardí La Lleidatana.

Lleida, 15 d’abril del 2014D.M: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10.

La senyora

Antonia Simó Sánchez
Ha mort cristianament el Diumenge de Rams, dia 13 d’abril del

2014, als 77 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Núria i Jordi (†), Montserrat i Joaquim; néts, Ot i Adrià i família,
que l’estimem, comuniquen que el funeral tindrà lloc avui dimarts, dia 15, a les
16.00 hores a l’església de Sta. Teresita de Lleida.

Lleida, 15 d’abril del 2014DM. Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n.

Pulitzer per a‘The
Washington Post’
i ‘The Guardian’

PERIODISME

❘NOVAYORK ❘ El diari nord-ame-
ricà TheWashington Post i el
britànic TheGuardian van ser
guardonats ahir amb el Pulit-
zer en el seu apartat de “ser-
vei públic” per haver difós
l’espionatgemassiu de l’Agèn-
cia de Seguretat Nacional
d’EUA partint de la documen-
tació filtrada pel seu exana-
lista de l’agència Edward
Snowden.

Comença el cicle
d’eclipsis de les 4
“llunes de sang”

ASTRONOMIA

❘ MADRID ❘Avui dimarts tindrà
lloc un eclipsi total de Lluna
que inaugura el període co-
negut popularment com les
“quatre llunes de sang”, que
no es dóna des del 2003. Es
tracta d’una successió d’eclip-
sis, anomenada “tètrade” en
el llenguatge científic, que en
aquest cas tenen lloc entre el
2014 i el 2015, en els quals el
satèl·lit terrestre adquireix un
color roig.

Albert Manent.

Mor als 83 anys
l’escriptor i activista
Albert Manent

DEFUNCIONSLITERATURA

❘ BARCELONA ❘ L’escriptorAlbert
Manent i Segimon va morir
ahir als 83 anys, segons van
confirmar fonts d’Òmnium
Cultural. Manent, que va des-
tacar en el camp de la narra-
tiva, l’assaig i la història, va re-
bre el 2011 el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes. Fill del
poeta Marià Manent (Barcelo-
na, 1898-1988), que també va
rebre aquest guardó el 1985,
Manent va ser guardonat per
la “maduresa literària i histo-
riogràfica, el compromís i l’ac-
tivisme cultural amb Catalu-
nya”.Activista contra el fran-
quisme, l’escriptor també va
col·laborar en la fundació de
la revista Serra d’Or.També va
ocupar càrrecs de responsabi-
litat a la Generalitat.

De jove va militar en el mo-
viment universitari catalanis-
ta, va ser redactor de la revista
cultural clandestina i universi-
tàriaCurial i el 1949 va parti-
cipar en la publicació d’unaAn-
tologia Poètica Universitària,
una evidència de l’inici de re-
sistència cultural. Del 2000 al
2004 va ser director del Cen-
tre d’Història Contemporania,

també president de la Funda-
ció SalvadorVives Casajuana
i, des de la seua fundació el
1980 i fins al 2010, va presidir
la Societat d’Onomàstica.Al
llarg de la seua trajectòria, tam-
bé va col·laborar en diversos
mitjans de premsa escrita.

En matèria cultural i lingüís-
tica, va arribar al convenciment
que el país estava “millor que
mai”, tal com va dir quan va
rebre el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Sobre la in-
dependència, Manent va afir-
mar que “ha de ser un procés
llarg i amb una majoria soci-
al”.

Meritxell
Resaltado


