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QUÈÉSLASÍFILIS?

Infecció
� És una infecció causada per un
bacteri i forma part de les infecci-
ons que es transmeten de perso-
na a persona per contacte sexual.
Afavoreix considerablement la
transmissió del VIH.

Transmissió

� Fàcilment durant les relacions
sexuals amb penetració per con-
tacte amb les lesions de la sífilis.
També pot ser d’unamare infecta-
da durant l’embaràs.

Símptomes

� Pot manifestar-se en úlceres als
òrgans genitals, erupcions a la pell
per tot el cos, lesions en les muco-

ses, provoca febre i malestar gene-
ral.

Curació

� Es detecta amb una anàlisi de
sang. El tractament és amb antibi-
òtics. El més freqüent és una injec-
ció de penicil·lina.

Prevenció

� Utilitzar el preservatiu en cada
relació sexual i evitar-les en cas de
detectar lesions a la pell o les mu-
coses genitals.

SOCIETAT

Nova injecció de 15.000 euros per al
projecte dels pisos del Seminari

SOLIDARITATCONVENI

�LLEIDA � El projecte dels pisos so-
cials del Seminari per acollir
famílies desnonades ha rebut
un nou impuls. Les fundació de
La Caixa ha aportat 15.000 eu-
ros a la construcció dels 19 ha-
bitatges, situats al carrer Ma-
ragall. El responsable de l’en-
titat a Lleida, Jeremi Camí, i
l’ecònom del Bisbat lleidatà,
Francesc Xavier Jauset, van fir-
mar ahir el conveni pel qual
l’entitat financera fa l’entrega
dels diners destinats a aquest

projecte social. L’acte va te-
nir lloc en un dels pisos que
s’estan construint, davant de la
presència del delegat diocesà
de Pastoral Caritativa, Carles
Sanmartín, i del representant
dels voluntaris socials de La
Caixa a Lleida,Albert Molí-
as.

Durant la firma de l’acord de
col·laboració, Camí va justifi-
car un acte com aquest “per-
què és el que dóna sentit a la
nostra entitat i per això som

presents.Volem que actuacions
així reverteixin en el territori
a través d’un projecte tan in-
novador, perquè pretén anar
més enllà de la construcció
d’habitatges, al fomentar la
convivència entre les famílies
que es reuneixin i acompanyar-
les en el camí cap a la seua re-
inserció social”.

Camí va destacar l’allau de
peticions que aquest any han
rebut per subvencionar projec-
tes socials.

ACN

‘Marketplace’ solidari� El Born Centre Cultural de Barcelona va
acollir ahir el Marketplace, un punt de trobada entre voluntaris,
entitats (sis de les quals lleidatanes) i empreses.

Antisida va informar ahir de la prova de detecció ràpida del VIH als estudiants del campus de Cappont.

ITMAR FABREGAT

SALUTDIAMUNDIALDELAPROVADELASIDA

les quals 17 han donat positiu
per sífilis i 4 pelVIH.Aquesta
última xifra es manté respecte
a anys anteriors, la qual cosa,
segons Fibla, “no és bo perquè
no aconseguim que es produei-
xi un descens”. El perfil dels po-
sitius és el d’un jove homosexu-
al d’uns 24 anys i de persones
d’origen estranger. El 2013, l’as-
sociació va detectar set nous ca-
sos delVIH.

Antisida va recordar que la
prova de detecció ràpida (20 mi-
nuts) és senzilla (una punxada
al dit) i segura, ja que que con-
firma l’estat serològic d’una per-
sona de manera anònima i con-
fidencial. Es pot fer, a més de
l’entitat, als CAP, hospitals i al-
gunes farmàcies lleidatanes des
de principis d’any. L’entitat in-
cideix directament en aquelles
persones que han pogut tenir
una conducta de risc i els ofe-
reix un seguiment amb profes-
sionals.

A Ponent s’han detectat més
de 500 casos des de l’any 2011
d’infecció pelVIH, encara que
s’estima que entre un 30 i un
40% de la població infectada
ho desconeix.A Catalunya, la
xifra s’eleva fins a les 30.000
persones.

A. GUERRERO
� LLEIDA � “Preocupant.”Així va
qualificar ahir Joan Fibla, doc-
tor i president de l’associació
Antisida Lleida, l’augment de
casos de sífilis, una infecció de
transmissió sexual, que ha de-
tectat l’entitat aquest any. Con-
cretament, han confirmat 17 ca-
sos pels 12 que es van detec-
tar durant tot el 2013, situant-
se en una de les xifres més ele-
vades dels últims anys. Fibla va
explicar que l’increment de con-

tagis d’aquesta infecció de trans-
missió sexual es deu que“la pro-
tecció durant la relació sexual
no s’està portant de manera
efectiva, ja sigui pel mal ús del
preservatiu o per la falta d’higi-
ene”. Des de l’entitat van expli-
car que detectar-la a temps és
clau perquè no s’agreugi.

Fibla va fer aquestes declara-
cions durant la celebració del
Dia Mundial de la Prova de la
Sida. L’associació va instal·lar
una parada al campus de Cap-
pont de la Universitat de Llei-
da (UdL) per promoure i fomen-
tar la detecció precoç delVIH.
Antisida ja ha practicat aquest
any 334 proves a lleidatans, de

Lasífilises
tornaadisparar
aLleida
En detecten 17 casos aquest any per
dotze de tot el 2013 || Proves a 334
lleidatans, amb 4 positius pel VIH

La prova de la sida és ràpida (uns 20minuts), senzilla, segura, efectiva i confidencial.

ITMAR FABREGAT

Anàlisi de sang.

PERFIL

Els col·lectius de risc són
joves homosexuals d’uns
24 anys i persones
d’origen estranger


