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Antisida Lleida ha fet
350 proves de detecció
ràpida aquest 2015

SALUTSEXE

Fer-se la prova ràpida de detecció a Antisida Lleida és gratuït.

�LLEIDA � L’associacióAntisida Llei-
da ha practicat en el que va
d’any 350 proves ràpides del
VIH i altres infeccions de trans-
missió sexual. Del total d’aques-
tes proves, 3 han donat un re-
sultat positiu en elVIH i 9 en sí-
filis. “Els casos positius delVIH
han estat persones heterosexu-
als amb una mitjana d’edat de
30 anys. Per això, cal treballar
de forma especial amb el col·lec-

tiu jove i promoure pràctiques
sexuals responsables”, va afir-
mar ahir Joan Fibla, president
de l’associació, coincidint amb
el Dia de la Prova.

Fibla també va destacar que
a nivell de Catalunya hi ha una
incidència molt important de
noves infeccions en el col·lectiu
d’homes que tenen sexe amb al-
tres homes i va subratllar que
s’estima que al voltant de
30.000 persones estan infecta-
des pelVIH i ho desconeixen.

“Es tracta de persones que no
són conscients de la seua con-
dició de seropositius i estan
danyant la seua salut i, sense sa-
ber-ho, actuen com a dissemi-
nadors de la infecció”, va afir-
mar.

ITMAR FABREGAT

L’associacióAntisida Lleida
és l’única entitat no governa-
mental que promou activament
la prevenció de la salut afecti-
vosexual en aquest àmbit i que
incideix en les persones que han
pogut mantenir conductes de
risc. El 2014 l’entitat va prac-
ticar 490 proves ràpides delVIH.
Es tracta d’una prova senzilla,
segura, ràpida i eficaç, que con-
firma l’estat serològic d’una per-

sona de forma anònima i confi-
dencial. Si el resultat és positiu,
cal confirmar-ho amb una sego-
na prova més exhaustiva.

RISC

Calculen que a Catalunya
hi ha 30.000 portadors
del VIH que desconeixen
ser seropositius

Tres han donat positiu en el VIH i 9 en sífilis

Desapareix el
carnet de taxis
i ambulàncies

TRÀNSIT

�MADRID � El permís de conduc-
ció de la classe BTP (vàlid per
conduir taxis, ambulàncies o
transport escolar), només
existent a Espanya, se supri-
meix a partir del pròxim 1 de
gener per adaptar-se a les ca-
tegories de permisos existents
en el Permís Únic Europeu de
Conducció, comú als 28 es-
tats de la Unió.

Segons va informar ahir
Trànsit, el motiu que justi-
fica la seua eliminació és que
els tipus de vehicles que au-
toritza a conduir la categoria
BTP podran conduir-se amb
altres categories.

L’esplai de les
Borges obre
temporada

INFANTESA

� LES BORGES BLANQUES � El grup
d’esplaiApassomi de les Bor-
ges Blanques va presentar
ahir les activitats del nou curs
2015-16 per als 140 nens i
joves que hi participen cada
any de mitjana.

El grup compta amb 40
monitors que organitzen ac-
tivitats els dissabtes, colònies
a l’estiu o excursions.

Dissabte vinent hi haurà
una festa de presentació a
partir de les 17.00 hores a la
plaça Europa amb jocs tradi-
cionals, tallers i un grup d’ani-
mació.

Més crítiques per
haver despenjat
la bandera
al Rectorat

POLÈMICA

� LLEIDA � La decisió de la UdL
de retirar la bandera per la di-
versitat de la façana del Rec-
torat (vegeu SEGRE d’ahir)
va rebre ahir més crítiques.
En aquesta ocasió, del col·lec-
tiu lleidatà ZZZ, encarregat,
juntament amb l’artista de Gi-
ronaTere Recarens, de cosir
els retalls de tela aportats pels
ciutadans per confeccionar la
bandera. “Vivim amb triste-
sa una vergonyosa baixada de
bandera, feta de forma brus-
ca, sobtada i poc elegant, pro-
moguda de forma unilateral
per la UdL (o almenys alguns
dels seus representants)”, van
escriure al seu blog. Pel que
fa a les causes al·legades per
la universitat (falta d’il·lumi-
nació i d’espai), les van qua-
lificar d’“incomprensibles” i
“inexplicables”.

Unmoment de la presentació ahir del programa‘Digues prou, no estàs sola’ a Tàrrega per lluitar contra la violència masclista.

SEGRE TÀRREGA

SEGRETÀRREGA
� TÀRREGA � El SIAD (Servei d’In-
formació iAtenció a les Dones)
de l’Urgell ha atès durant aquest
any un total de 230 consultes de
les quals 10 són de dones vícti-
mes de violència de gènere.“El
nombre de víctimes de violèn-
cia masclista s’ha estabilitzat a
la comarca (l’any passat van ser
14)”, va explicar ahir el vicepre-
sident del consell comarcal, Jo-
an Eroles, encara que va assegu-
rar que aquesta xacra “es dóna
en qualsevol àmbit i classe soci-
al de manera que hem d’estar
alerta”.Aquestes xifres es van
donar a conèixer en el marc de
la presentació de la segona edi-
ció de la campanyaDigues prou,

no estàs sola aTàrrega. El con-
sistori va posar en marxa l’any
passat una iniciativa per ajudar
a combatre i eradicar aquesta
xacra social després del cas d’Al-
baMartí, la nena de 14 anys que
va ser assassinada l’octubre del
2013 en mans de la seua expa-
rella.

En aquesta ocasió,Tàrrega ha
programat fins al desembre una
vintena d’activitats gratuïtes de
conscienciació social entre les
quals hi ha conferències, tallers,
art urbà, treballs audiovisuals,
exposicions i cursos.Així ma-
teix, s’han editat cinc guies, amb
un miler d’exemplars cada una,
que tracten les diferents tipolo-
gies de violència sexual (agres-

sió, abús i persecució a la feina,
al carrer i virtual). Les publica-
cions s’il·lustren amb els popu-
lars clicks. La regidora de Polí-
tiques d’Igualtat,Núria Franque-
sa, va destacar que“una part sig-
nificativa són 12 sessions peda-
gògiques impartides a alumnes
de 4t d’ESO sobre prevenció i
detecció de violència de gène-
re”. La campanya té un pressu-
post de 7.000 euros i compta
amb el finançament de la Dipu-
tació, l’Institut Català de les Do-
nes i Joventut. L’ajuntament,
consell, CAP, SIE de Lleida,
UGT, CCOO,Càritas, Creu Ro-
ja,AssociacióAlba, Policia Lo-
cal i Mossos, a més d’unes 30 en-
titats, impulsen el projecte.

Tàrrega, contra la violènciamasclista
Presenta una campanya amb una vintena d’activitats i cinc guies per eradicar aquesta
xacra social || L’Urgell atén des del gener 10 dones víctimes de maltractaments

INICIATIVAACTIVITATS

PROPOSTES

Art urbà
� Un itinerari el 21 de novembre
permetrà plasmar en grafitis le-
mes contra conductes sexistes.

Concurs de ‘lipdub’

� També es convoca el segon
concurs de lipdub per expressar
amb un vídeo musical el rebuig
a la violència masclista.

Visible als carrers

� Lones ambmissatges contra el
masclisme es penjaran en edifi-
cis públics com el consistori o el
centre d’entitats.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


