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C. SANS
❘ ORGANYÀ ❘ La campanya que 
estan duent a terme veïns de 
l’Alt Urgell, sobretot de les 
poblacions d’Organyà, Fígols 
i Alinyà, la Seu i Cabó, per 
ajudar la petita Nadia Nerea, 
una nena de tan sols 10 anys 
que viu a Fígols i que pateix 
una malaltia rara i necessita 
sotmetre’s a una nova opera-
ció a Houston, ha aconseguit 
recaptar en una sola setmana 
més de 9.000 euros, 4.000 
dels quals durant el cap de 
setmana, amb l’organització 
d’una tómbola i una parada 
de pastissos casolans i bi-
juteria en el marc de la fira 
d’Organyà.

Una altra iniciativa previs-
ta per ajudar la petita és la 
subhasta a través d’Internet 
de dos samarretes firmades 
pels germans Màrquez o pro-
ductes donats per la model 
Judit Mascó.

La campanya per ajudar 
la nena malalta Nadia 
Nerea recapta 9.000 €

SOLIDARITAT INICIATIVA

Nadia Nerea.

Alcarràs i Almacelles s’afegeixen al Gran Recapte

❘ ALCARRÀS ❘ Alcarràs va tornar a donar mostres, divendres i 
dissabte passats, de la seua solidaritat al recollir 5.000 quilos 
d’aliments per al Gran Recapte, amb l’objectiu d’ajudar per-
sones necessitades. Entre els voluntaris, hi havia els joves de 
l’Agrupació Escolta Lo Mòtit (a la imatge). Almacelles també 
va col·laborar amb la iniciativa del Banc dels Aliments de 
Lleida i ho va fer recaptant gairebé 2.500 quilos de menjar i 
productes de primera necessitat gràcies a la col·laboració de 
veïns, voluntaris, entitats, supermercats i escoles.

Sant Joan de Déu minimitzarà el dolor infantil

❘ BARCELONA ❘ L’hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona ha 
posat en marxa un projecte per minimitzar el dolor i l’ansie-
tat dels nens davant de procediments com ara una punxada, 
la cura d’una ferida, un sondatge o la retirada d’una via.  
El programa inclou mesures com l’administració d’analgè-
sics, però també l’ús de tècniques de distracció, del reforç 
positiu i la presència dels pares en el moment de realitzar 
aquestes proves.

La dependència acumula 2.000 milions de retallades

❘ MADRID ❘ El Sistema d’Atenció a la Dependència acumula una 
retallada de 2.000 milions d’euros en aquests quatre anys de 
legislatura, i unes 400.000 persones amb el dret reconegut 
segueixen en llista d’espera, la qual cosa suposa un increment 
de 156.761 persones des del juliol del 2012. Són dades de 
l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, 
que va denunciar la “demolició” d’aquesta llei.

Premi per a una mel de Montant de Tost

❘ MONTANT DE TOST ❘ L’Associació Lleidatana d’Apicultors va 
concedir diumenge el primer premi Mel de Muntanya a Els 
Cireres Blancs, un producte artesà elaborat a la localitat de 
Montant de Tost.

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

La sida avança amb deu 
casos positius nous cada dia
El 2014, la incidència va augmentar un 3% a Espanya || Per al 
70% dels joves, no és una preocupació contraure la malaltia

SALUT DIA MUNDIAL

AGÈNCIES
❘ MADRID/LLEIDA ❘ Al contrari del 
que es podria pensar en l’ac-
tualitat, el nombre d’anàlisis 
positives del VIH repunta a 
Espanya, segons les últimes 
dades facilitades pel ministeri 
de Sanitat i que ahir publicava 
El País. I és que l’any passat es 
van diagnosticar, en el conjunt 
de l’Estat, 3.366 nous casos (la 
qual cosa suposa gairebé deu 
cada dia), un 3% més que els 
notificats el 2013, quan van ser 
3.278 els nous positius. Amb 
això, l’índex se situa en 9,34 ca-
sos per cada 100.000 habitants 
i revela que les campanyes per 
a una sexualitat responsable no 
estan aconseguint posar fre a 

l’expansió del virus a Espanya, 
que es manté estable per sobre 
dels 3.000 casos nous anuals 
des del 2008.

Segons les estadístiques, més 
de la meitat dels nous casos, 
gairebé el 54%, s’han esde-
vingut a causa de pràctiques 
sexuals sense protecció entre 
homes. De fet, el perfil del nou 
portador del virus del VIH és 

un home homosexual d’entre 
25 i 34 anys.

Tanmateix, a Catalunya, 
durant l’any 2014, es van no-
tificar 734 nous casos positius 
per VIH, una xifra lleugera-
ment inferior a la dels últims 
anys. La mitjana d’edat de les 
noves infeccions és de 36 anys 
i el total dels malalts ascendeix 
a 33.600.

Però la xifra d’infectats po-
dria ser molt més gran. I és que 
una de cada tres persones amb 
el VIH desconeix que és porta-
dora del virus, segons Creu Ro-
ja Joventut, que ha impulsat la 
campanya Posa-te’l. Què més 
dóna? Sí que dóna, en el marc 
del Dia Mundial contra la Sida, 
que se celebra avui.

L’objectiu d’aquesta campa-
nya informativa és minimitzar 
l’impacte i alertar del diagnòs-
tic precoç, perquè la meitat dels 
casos en l’actualitat es detecta 
tard, malgrat la gratuïtat i la 
confidencialitat de la prova.  
La campanya consistirà a re-
alitzar accions d’informació 
i sensibilització en diferents 
punts del territori català per 
tal de promoure el diagnòstic 
precoç en persones amb pràc-
tiques de risc, entre ciutadans 
i sanitaris.

I és que l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona ja va aler-
tar recentment de la relaxació 
en l’ús del preservatiu per part 
de la població jove i de l’incre-
ment dels casos d’infeccions de 
transmissió sexual.

Ho corroboren els resultats 
d’una enquesta elaborada per 
la companyia Control, segons 
la qual, per al 70% dels joves, 
no és una preocupació el fet de 
contraure el VIH, ja que més 
de la meitat considera que la 
malaltia no es troba present 
en el seu entorn.

LES CLAUS

A Lleida ciutat
❚ L’associació Antisida de Llei-
da ha organitzat diferents acti-
vitats per commemorar el Dia 
Mundial de la Sida. A Lleida 
ciutat, a les 12 hores, es llegi-
rà el manifest a la plaça de la 
Paeria i, després, es crearà un 
llaç humà  gegant. Les imatges 
de tot Catalunya es comparti-
ran amb el hashtag #LlaçosPer-
laSida. També hi haurà taules 
informatives als hospitals Ar-
nau de Vilanova i Santa Maria 
i al CAP de Rambla Ferran i, a 
la tarda, xocolatada i dansa ur-
bana a l’estand de l’entitat a la 
plaça de la Paeria.

A la província
❚ Hi ha previstes, entre d’altres, 
taules informatives a l’IES Pont 
de Suert i al CAP de la localitat, 
a més de l’Oficina Jove de l’Alt 
Urgell.

CATALUNYA

A Catalunya, al contrari,  
les noves infeccions  
van baixar lleugerament 
l’any passat

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu d’Urgell 
va presentar ahir la programa-
ció nadalenca que, sota el títol 
El món màgic de les munta-
nyes, reuneix 57 activitats fa-
miliars que començaran dis-
sabte vinent i s’allargaran fins 
al pròxim 6 de gener. L’alcalde 
de la Seu, Albert Batalla, va 
explicar que “des de l’ajunta-
ment hem treballat perquè la 
programació no només sigui 
un projecte per als nostres ha-
bitants i la resta de la comarca, 
sinó també un reclam per a vi-
sitants, i que representi així un 
impacte per a la nostra ciutat, 
especialment per al sector de 
l’hostaleria”.

L’encesa de llums de Nadal 
obrirà aquest dissabte els actes 
d’El món màgic de les munta-
nyes. Serà a partir de les 19.00 
hores, a la plaça de Catalunya, 
amb una cercavila inspirada 

en el conte Els Minairons de 
la Freita, a càrrec de CIR-
Culant (circ en moviment). 
Dissabte, després de l’encesa 
dels llums, també tindrà lloc 

la Shopping Night, que comp-
tarà amb la participació de 60 
comerços. En aquesta ocasió, 
inclourà també establiments 
gastronòmics.

La Seu d’Urgell programa 60 
activitats per a aquest Nadal

LLEURE CELEBRACIONS

Ahir es va presentar la iniciativa ‘El món màgic de les muntanyes’.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
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