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IGUALTATREIVINDICACIÓ

La ‘roda d’homes’es va organitzar al costat de l’Escola Politècnica Superior, un dels centres ambmés presència masculina.

ÒSCAR MIRÓN

Antisida Lleida
fa 26 proves
de detecció en
un sol dia

SALUT

� LLEIDA � L’AssociacióAntisida
de Lleida va efectuar dimarts
26 proves ràpides de detec-
ció delVIH en el marc del Dia
de la Prova. Els resultats de
les proves van ser tots nega-
tius en la detecció precoç del
VIH. L’entitat va obrir la se-
ua seu de Lleida de forma
continuada per practicar, sen-
se cita prèvia, la prova ràpi-
da delVIH de les 11.00 a les
18.00 hores.

Antisida ha practicat en el
que va d’any 350 proves rà-
pides delVIH i altres infec-
cions de transmissió sexual.
Del total d’aquestes proves,
3 han donat un resultat posi-
tiu en elVIH i 9 en sífilis (ve-
geu SEGRE d’ahir). Es tracta
d’una prova senzilla, segu-
ra, ràpida i eficaç, que confir-
ma l’estat serològic.

d’octubre. De Santiago va re-
conèixer que espera que sigui
“la definitiva” i que les dos
parts són “més a prop de
l’acord que lluny”. En aquest
sentit va explicar que l’última
proposta de la DGT a la seua
petició de no haver d’informar
l’alumne in situ del resultat de
l’examen, és que es pot entre-
gar al professor i no a l’alum-

ne, una decisió que consideren
“un avanç substancial” encara
que demanen que “es definei-
xi més perquè, al final, és pas-
sar-li la pilota a un altre”. El
col·lectiu sol·licita aquesta me-
sura després de denunciar que
pateixen agressions per part
d’alguns alumnes que no supe-
ren la prova.“Demanem entre-
gar el resultat al final de la jor-
nada o l’endemà.” De la matei-
xa manera, demanen rebaixar
la càrrega de treball –d’un mà-
xim de 13 proves al dia per exa-
minador a 12–, al·legant que
entre que reben un alumne i
acaba la prova poden passar 40
minuts i necessiten descansar
cada 2 hores.

AFECTATS

Més de 200 lleidatans
s’han vist afectats per la
vaga i han hagut d’ajornar
l’examen pràctic

Els exàmens de conduir,
a lameitat per la vaga
A Lleida ahir se’n van fer 26, quan un dia sense protestes se
n’haurien fet 65 || L’acord amb Trànsit podria no demorar-se

TRÀNSITPROTESTA

S. DIEGO/AGÈNCIES
�LLEIDA � Un centenar d’examina-
dors de trànsit es van concen-
trar ahir davant de la seu de
la Direcció General deTrànsit
(DGT) aMadrid exigint més se-
guretat i menys càrrega de tre-
ball. Es tracta d’una mobilitza-
ció dins de la vaga parcial que
mantenen des del passat 14 de
setembre i que consisteix que
els vaguistes no practiquen cap
prova entre les 12.00 i les 15.00
hores (únicament es fan exà-
mens entre les 8.00 i les 12.00
hores).

Ahir, a més de la protesta a
Madrid, el sindicat CSIF va ins-
tar els examinadors a no prac-
ticar cap examen en tot el dia.
A Lleida, dels 6 examinadors
en actiu (un d’ells itinerant),
van secundar l’aturada 4. En to-
tal, van fer 26 exàmens, quan
un dia sense vaga n’haurien fet
uns 65, segons va explicar el
president de l’Associació Llei-
datana d’Autoescoles, RaülVi-
ladrich. Des que va començar
aquesta vaga, més de 200 llei-
datans s’han vist afectats i han
hagut d’ajornar l’examen pràc-
tic de conduir.

L’acord, més a prop que lluny

Per la seua part, el portaveu
del sindicat convocant CSIF,
Manuel de Santiago, va afirmar
ahir que la DGT ha“mogut fit-
xa” i els ha convocat a una se-
gona reunió dilluns vinent 26

Els examinadors es van concentrar ahir a Madrid.

EFE

�LLEIDA � Desenes de persones van
participar ahir al campus de Cap-
pont de la UdL en una roda

d’homes contra la violència de
gènere organitzada per les enti-
tats Lika i Homes Igualitaris-
Lleida, amb el suport del Cen-
tre Dolors Piera d’Igualtat
d’Oportunitats.

La UdL ha estat la primera

universitat catalana a afegir-se
a la iniciativa, reforçant així el
compromís de la institució per
a l’eradicació de la violència
masclista en l’àmbit universita-
ri, segons va afirmar en un co-
municat. L’acte, organitzat a la
plaça que hi ha entre l’Escola
Politècnica Superior i l’Edifici
Polivalent, s’emmarca en l’agen-

da d’homes per la igualtat con-
tra la violència de gènere que
se celebra en diferents punts de
Catalunya, sota el lema “Tren-
quem el silenci, el silenci ens fa
còmplices”. La UdL ha escollit
l’EPS al ser un dels centres amb
més presència masculina. Entre
els participants hi havia el di-
rector de l’EscolaTècnica Supe-

rior d’EnginyeriaAgrària, Nar-
cís Pastor.

Cadena d’homes contra la violènciamasclista

REDACCIÓ
�LLEIDA � La Fundació EntreTots
i Pel Bé deTothom, que ges-
tiona els pisos socials del Se-
minari, ha rebut una donació
de 10.000 euros de l’Obra So-
cial La Caixa perquè pugui
atendre les necessitats bàsi-
ques de les famílies sense re-
cursos que ja resideixen als
habitatges.

El director de Banca d’Ins-
titucions Lleida, Geremi Ca-
mí, en representació de l’Obra
Social La Caixa, i el vicari ge-
neral del bisbat de Lleida, Ra-
mon Prat, van firmar un acord
que contempla que aquests
diners siguin destinats a des-
peses d’alimentació, higiene,

roba, entre altres aspectes.
Aquesta aportació econòmi-
ca complementa les donaci-
ons que han aportat altres en-
titats i institucions per a la
construcció dels habitatges
socials.

Els pisos socials del Semi-
nari compten amb 19 habi-
tatges, sis dels quals ja estan
ocupats. Està previst que a
començaments de novembre
hi puguin entrar a viure unes
altres cinc famílies. Així ma-
teix, el bisbat de Lleida tam-
bé posarà dos habitatges a
disposició de famílies de re-
fugiats que fugen de la guer-
ra a Síria i que arribaran en
els pròxims mesos.

Donació per a les
famílies dels pisos
socials del Seminari

SOLIDARITAT INICIATIVA

BISBAT DE LLEIDA

Pelegrinatge a Roma� Representants del Santuari Parrò-
quia de Lleida van participar diumenge en els actes de ca-
nonització dels pares de SantaTeresina del Nen Jesús.

SOCIETAT

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


