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La Paeria il·lumina de vermell edificis i ponts per  lluitar contra
la Sida

Data de publicació: 1/12/2015

L’Ajuntament se suma als actes que avui s’han organ itzat a la ciutat per reclamar continuar investigan t aquesta malaltia, entre
ells, la lectura del manifest de l’Associació Anti- Sida a la plaça de la Paeria i la creació d’un llaç  humà en forma del símbol de la
SIDA.

REGIDORIA DE LES POLÍTIQUES PER ALS DRETS DE LES PE RSONES

La façana de la Paeria s'ha il·luminat
de vermell per commemorar el Dia
Mundial de la lluita contra la Sida.

®Hermínia Sirvent
Fotografia amb alta resolució

Els ponts de la ciutat també han lluït el
color vermell que recorda la malaltia

de la Sida.

®Hermínia Sirvent
Fotografia amb alta resolució

La plaça de la Paeria ha estat
l'escenari de la lectura del manifest
contra la SIDA i de la creació d'un

llaç humà amb el símbol de la
malaltia.

®Hermínia Sirvent
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L’Ajuntament de Lleida s’ha adherit avui a la celebració del Dia Mundial contra la Sida il·luminant
de vermell els seus edificis, el Pont Vell i el Pont de la Universitat, un acte al qual han assistit el
paer en cap, Àngel Ros, i el president de l’Associació Antisida Lleida, Joan Fibla, que han estat
acompanyats del tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i del Comerç, Rafael Peris,
així  com del portaveu de CiU, Paco  Cerdà, la portaveu de Ciutadans, M. Ángeles  Ribes, el
portaveu del  PP,  Joan Vilella i  dels  regidors  de  Ciutadans,  José  Luis  Osorio  i  José  Maria
Córdoba.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha participat també aquest migdia en la lectura del manifest
commemoratiu del Dia Mundial de la lluita contra la Sida que ha llegit Joan Fibla, president de
l’entitat a Lleida. Tot seguit, s’ha realitzat un llaç humà a la mateixa plaça Paeria en forma del
símbol de  la SIDA. El  paer en cap  ha recordat que  malgrat els  avenços  “manca camí  per
recórrer en la investigació d’aquesta malaltia” i ha recordat els programes de prevenció adreçats
als joves que té en marxa l’Ajuntament així com la col·laboració de la regidoria de Drets de les
Persones amb l’associació Anti-Sida.

El Dia Mundial contra la Sida es commemora cada 1 de desembre, des de 1988. Una data que
permet donar a conèixer els avanços d’aquesta malaltia.

Des de 1988, la sida ha matat més de 25 milions de persones en tot el planeta, de les quals un
total de 84.043 s’han registrat a Espanya. A Catalunya s’estima que 33.600 persones viuen amb
el virus de la sida i 8.000 no saben que estan infectades.

Fotografia amb alta resolució
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