
COMARCA

“Cal saber què vols i com vols 
tenir les relacions sexuals”

“Cal saber què es vol i com es vo-
len tenir les relacions sexuals per 
viure-les de manera positiva i 
que no provoquin preocupacions 
posteriors.” Aquest és el principal 
consell que dóna l’educador social 
Oriol Saura, un dels dos tècnics del 
Punt d’Atenció Sociosanitari de les 
Garrigues que l’Associació Anti-
sida de Lleida té a l’Oficina Jove, 
situada al Casal Marino de les Bor-
ges Blanques.
El passat 1 de desembre es va com-
memorar el Dia Mundial de la 
Lluita contra la Sida. L’ONU cal-
cula que al món hi ha 19 milions 
de persones que desconeixen que 
tenen el VIH, el virus d’immuno-
deficiència humana.  Precisament, 
al Punt d’Atenció Sociosanitari s’hi 
pot fer la prova del VIH i de la si-
filis: després de la rebuda, es fa la 
prova i un quart d’hora més tard ja 

Prevenció del VIH i la sida. L’Associació Antisida atén una vintena de persones al 
Punt d’Atenció Sociosanitari de les Garrigues i ofereix sessions educatives a petició 

es poden saber els resultats.
Aquest servei –que obre el primer 
i el segon dijous de cada mes, de 5 
a 8 de la tarda– també lliura pre-
servatius i lubricant per facilitar 
l’accés als mètodes de prevenció, 
a més de donar resposta a consul-
tes i consells per tenir una sexua-
litat segura i saludable, treballar 
l’autoestima i oferir una educació 
afectivosexual partint de la lliber-
tat individual de cadascú, i sempre 
vetllant per la confidencialitat.
El punt atén una vintena de per-
sones l’any, a més d’altres garri-
guencs que opten per anar a la seu 
de l’Associació Antisida a Lleida. A 
petició dels centres educatius ofe-

reix xerrades a partir de 3r d’ESO.

Eradicació per al 2030
L’ONU afirma que “la fi de l’epi-
dèmia de sida el 2030 és possible”. 
Demana la universalització de 
l’accés a les proves i als medica-
ments per a les persones amb VIH.

“La Marató” fa bategar la 
comarca per recaptar fons 

Quinze pobles de la comarca –al 
tancament de l’edició– tindran 
activitats organitzades per re-
captar diners per a “La Marató” 
de TV3, que el diumenge 14 es 
dedicarà a les malalties del cor, 
a més del punt que hi haurà al 
festival de patinatge del CH 
Juneda [v. pàgina 20].
El primer poble serà Fulleda, 
el divendres 5. Amb xocolatada 
(18 h) i conferència. El dissabte 
6 a la Floresta hi haurà taller de 
manualitats (11 h), escala en Hi-
Fi (18 h), sopar popular (21.30 h) 
i bingo i a la Pobla, bingo (18 h) 
i sorteig d’una cistella. Al Vilo-
sell, el diumenge 7, hi haurà ca-
minada (10.30 h), enlairament 
de globus (13 h), tastet (14 h) i 
recital de poesia (17 h). A Tor-
rebesses, el dilluns 8, marató de 

jocs i berenar (a partir de dos 
quarts de 5 de la tarda) al Casal. 
A la Granadella, el divendres 
12, mercat de manualitats i rifa. 
Per al 14, a Almatret, caminada i 
pedalada (10 h); a Aspa, berenar 
(17 h) i bingo; a Alfés, futbol; a 
Llardecans, venda de rosqui-

lles, flors de Nadal i productes, 
bingo i balls; a Juneda, concert 
del Coro (12 h); a Sunyer, obra 
de teatre (18 h) i xocolatada, i a 
Torrebesses, jocs i berenar.
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  L’Associació Antisida ofereix servei al Casal Marino. | FOTO: A. F-T. |

  La televisió pública dedicarà el dia 14 a les malalties del cor. | FOTO: TV3 |

El Punt d’Atenció 
Sociosanitari de les 
Garrigues ofereix la prova 
del VIH, preservatius i 
educació afectivosexual

Quinze activitats a les 
Garrigues pensades per 
a la iniciativa solidària 
anual de la televisió 
pública catalanaEl Dia Mundial de la Lluita 

contra la Sida s’escau l’1 
de desembre per ressaltar 
la necessitat de combatre 
contra la malatia
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