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Dilluns, 24 de novembre del 2014

Proves de detecció del
VIH en tres CAP de Lleida
x LLEIDA x L’AssociacióAntisida
de Lleida s’adhereix a la Set-
mana Europea de la Prova del
VIH, que se celebra fins al
pròxim dia 28, i ofereix als
interessats sotmetre’s a pro-
ves de detecció del virus en
centres de salut de la ciutat.
Es practicaran sense cita prè-
via i de forma ràpida i con-
fidencial. En concret, demà
estan previstes al CAP de Fer-
ran de 15.00 a 19.00 hores.
A més, dijous estan progra-
mades al Primer de Maig de
la Mariola de 9.00 a 14.00, i
al de Balàfia-Pardinyes-Secà,
de 15.00 a 19.00.

Cauen un 50 per cent les
‘píndoles de l’endemà’
x BARCELONA x La dispensació del
tractament postcoital amb le-
vonorgestrel, conegut com a
píndola de l’endemà, s’ha
desplomat un 50% a Catalu-
nya des del 2010, quan van
començar a dispensar-se a les
farmàcies. Segons el conse-
ller de Salut, Boi Ruiz, en una
resposta parlamentària, el
2010 es van vendre 108.503
tractaments, xifra que es va
reduir a 55.764 l’any passat.
Així mateix, els centres pú-
blics van dispensar el 2011
22.157 tractaments i 22.470
el 2013, la qual cosa suposa
una lleugera caiguda del
4,2%.

Visita guiada per artistes
a lamostra de Trepat
x LLEIDA x El Museu d’Art Jau-
me Morera va iniciar ahir
amb Joanpere Massana el ci-
cle de visites guiades que so-
ta el títol Dos visions sobre
Lluís Trepat ofereix dins del
programa d’activitats paral·le-
les de l’exposició LluísTrepat.
La mirada del demiürg.
Aquest cicle proposa que dos
artistes actuals comparteixin
amb el públic la seua visió del
pintor. Les visites són gratu-
ïtes i estan obertes al públic
en general. La pròxima serà
a càrrec de Jordi Jové el 25
de gener.

SOCIETAT

El públic hi va poder trobar des d’objectes de decoració antics fins a cotxes clàssics.
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x LLEIDA x La triple fira Lleidan-
tic, Lleida Retro i Trobada del
Disc celebrada el cap de setma-
na passat als Camps Elisis va tan-
car ahir amb gairebé 11.000 vi-
sitants, un 10% més que en la
passada edició, i una valoració
“moderadament positiva” per
part dels expositors, segons va
indicar el tinent d’alcalde de Pro-
moció Econòmica, Rafael Peris.
Va remarcar que mentre “altres
fires d’aquest tipus han anat tan-
cant, la de Lleida ha resistit, la
qual cosa demostra l’esforç que
fan Fira de Lleida i els exposi-
tors, i també que el nostre terri-
tori sempre ha tingut certa sen-
sibilitat cap a aquest tipus de pro-
ducte”.

El director de Fira de Lleida,
Oriol Oró, va remarcar que les
tres fires “creen sinergies posi-
tives” i va afirmar que els visi-
tants es van mostrar “agradable-
ment sorpresos” per la varietat
de vehicles històrics. En gene-
ral, els expositors van afirmar
haver aconseguit uns resultats
comercials “bons o normals”.
Van apuntar que els visitants no
gasten tant com abans de la cri-
si, però segueixen interessats en
antiguitats de qualitat, per la
qual cosa han notat un moderat
augment de vendes respecte a
l’any passat.

Els expositors de laTrobada
del Disc van constatar un aug-
ment en la compra de vinils per
part de joves, que en busquen
especialment de punk o heavy
metal d’edició limitada o desca-
talogats, que poden arribar a cos-
tar tres-cents euros.També van
destacar l’acceptació de l’ofer-
ta de discos a un euro.

Lleidantic guanya públic
Juntament amb Lleida Retro i la Trobada del Disc, rep 11.000 visitants, un 10%
mésque l’anypassat || Els expositors constatenunaugmentmoderat devendes

FIRESANTIGUITATS

Visitants observant amb atenció una de les parades de venda.
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Jornades
culturals de les
Cases Regionals

ENTITATS

xLLEIDA xLes Cases Regionals de
Lleida celebren aquest mes les
XXXIII Jornades Culturals In-
ter Centres, amb el lema
“Amb la mirada posada en el
futur, visquem el present”.
Ahir, hi va haver missa en ho-
nor de la verge BienApareci-
da, patrona deCantàbria, amb
el corVoces Cántabres de Ca-
bezón de la Sal.Avui està pre-
vista una xarrada de la vice-
presidenta de la diputació de
Jaén, Pilar Parra. Lamissa d’ahir en honor de la verge Bien Aparecida.
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Lanotícia, a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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