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Programació. Concha Velasco, Flotats i 
‘Mamma Mia!’, estrelles de la Llotja el 2016.
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Patrimoni. Subhasta de fotografies  
al Museu de Lleida en benefici de ‘La Marató’.
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R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ “La sida l’hem vençut 
perquè el tractament antiretro-
viral permet que no es desen-
volupi la malaltia, però no hem 
acabat amb els nous contagis”. 
Així de clar es va mostrar ahir 
Joan Fibla, president de l’asso-
ciació Antisida de Lleida, du-
rant els actes de commemoració 
a la capital de Ponent del Dia 
Mundial de la Sida. I és que els 
positius pel VIH s’han convertit 
en el principal camp de batalla 
perquè fa anys que es produei-
xen i la xifra no es redueix. A les 
comarques lleidatanes, són una 
trentena cada any des de fa una 
dècada i uns 600 des del 2001. 

“És una xifra important. Cau-
ses? No és fàcil trobar el motiu, 
però ens movem en un entorn 
de seguretat que fa que no hi 
hagi un sentiment de risc. Són 
persones portadores del virus 
que amb el tractament no des-
envoluparan la malaltia. Posar 
fi a aquestes noves infeccions 
és l’objectiu de l’ONU per al 
2030”, va explicar Fibla. 

També és una prioritat treure 
a la llum els nous casos, perquè 
es calcula que una tercera part 
de les persones infectades des-
coneix que ho està. I contra tot 
això, prevenció, ara com ara 
l’única eina efectiva per com-
batre el greu problema dels nous 
contagis. 

Però aviat podria no ser 
l’únic, ja que les autoritats sa-
nitàries europees tenen sobre 
la taula (als EUA ja s’ha accep-
tat) la profilaxi preexposició, 
un tractament que compta amb 
evidències científiques d’èxit i 
que es pren abans de tenir una 

Voluntaris d’Antisida, ahir, en un moment de la commemoració del Dia Mundial.

LLEONARD DELSHAMS

SALUT DIA MUNDIAL

El VIH no posa fre
Antisida alerta que la xifra de contagis es manté a la província amb una trentena cada any en 
l’última dècada || Aposten per la prevenció i demanen que s’activi el pla català de la sida

AJUNTAMENT DE GUISSONA

Jornada a Guissona ■ Guissona també es va sumar a la comme-
moració del Dia Mundial de la Sida amb una jornada dirigida als 
joves per explicar-los les causes del contagi d’aquesta malaltia i 
repartir material informatiu.

LLEONARD DELSHAMS

Un llaç humà ■ En l’acte organitzat a Lleida ciutat es va llegir un 
manifest a la plaça de la Paeria i es va formar un llaç humà. A la 
tarda, hi havia prevista una xocolatada i dansa urbana. A més, 
Antisida va repartir informació tot el dia.

ENTREVISTA

ITMAR FABREGAT

Maria
50 ANYS / TÉ SIDA

«El pitjor és 
l’estigma i el 
rebuig de la 
societat»

■ La vida de la Maria 
(nom fictici), una veïna de 
Ponent de 50 anys, va fer 
un gir amb el canvi de mil-
lenni. Corria l’any 2000 
quan li van dir que tenia 
sida. “Encara que sàpi-
gues que fas pràctiques de 
risc, és una notícia que im-
pacta. Primer et quedes en 
xoc i després passes fases 
de por i depressió fins que 
ho assumeixes. El pitjor 
és el rebuig i l’estigma”, 
explica. Els principis van 
ser durs també físicament, 
amb poques defenses i 
pèrdua de pes que van 
acabar portant la Maria a 
deixar de treballar. “Em 
va afectar molt el sistema 
respiratori i tenia pneu-
mònies”, recorda. Però els 
avenços mèdics (ha passat 
de prendre set pastilles di-
àries a només tres) l’han 
ajudat en aquests anys a 
tenir una qualitat de vida 
acceptable. “El mal psico-
lògic és el que perdura en 
el temps”, reconeix. I ai-
xò que assegura que no ha 
patit situacions de rebuig. 

“He tingut la sort de 
tenir una família i amics 
sense prejudicis, però con-
tinues veient coses. Hi ha 
qui encara creu que s’en-
comana per fer-se un petó 
o beure del mateix vas”, 
explica la Maria, que fa 
vuit anys que està amb 
la seua parella. I demana 
prevenció a la gent: “Mol-
tes persones creuen que 
aquesta malaltia no va 
amb ells”.

mar ahir al ministeri de Sani-
tat i a Europa que en reguli l’ús 
al més aviat possible. “Pot ser 
una bona eina per a determinats 
col·lectius, però no pot anar en 
detriment d’altres estratègies 
efectives”, va alertar Fibla.

Durant l’acte a la plaça de la 
Paeria, amb manifest i llaç hu-
mà gegant inclosos, l’associació 
Antisida també va reivindicar 
l’activació del pla d’acció de la 
sida aprovat pel Parlament fa 
dos anys i que, tanmateix, no 
ha estat executat. 

“És una llàstima, perquè va 
ser una proposta consensuada 
amb administracions, entitats i 

col·lectius. Preveu el finança-
ment, la qual cosa està dificul-
tant l’execució de programes, 
ja que algunes entitats tenen 
problemes de liquiditat,” va 
assegurar Fibla. 

I és que, amb l’arribada del PP 
al govern central, el pla estatal 
de la sida va desaparèixer i, amb 
això, el finançament.

LA DADA
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NOUS CONTAGIS A L’ANY

És el nombre de nous contagis 
pel VIH que es registra cada any 
a la província de Lleida.

pràctica de risc i que prevé el 
contagi en gairebé el 90 per 
cent dels casos, segons diver-
sos estudis. 

Per això, experts van recla-

La notícia,  

a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


