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L’Associació An�sida de Lleida reclama més inversió en
prevenció i sensibilització del VIH.

L’en�tat commemora el Dia Memorial de la Sida en record de
les víc�mes.

L’Associació An�sida de Lleida va commemorar ahir 15 de maig el Dia
Memorial  de  la  Sida,  una  celebració  emo�va  en  record  a  totes
aquelles persones que han mort com a conseqüència del VIH/sida a
Lleida. “Lamentablement les infeccions es con�nuen produint ja que

les accions no tenen l’efec�vitat suficient” ha senyalat el president de
l’en�tat,  Joan  Fibla,  que ha  recalcat la  importància  d’inver�r  més
esforços i  dotació econòmica en la prevenció i  sensibilització en la

malal�a.
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