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S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ L’associació Antisida 
Lleida iniciarà les properes 
setmanes un programa de pre-
venció pioner finançat per la 
Comissió Europea que té per 
objectiu atansar la prova del 
VIH a col·lectius especialment 
vulnerables i allunyats dels cir-
cuits de prevenció i assistència 
habituals. Si la muntanya no 
va a Mahoma, Mahoma va a la 
muntanya. 

Aquest és l’eix central del 
projecte, és a dir, tècnics de 
l’associació es desplaçaran als 
carrers i cases on pugui haver-hi 
persones de col·lectius de risc 
(treballadors sexuals, homes 
que tenen sexe amb altres ho-
mes, persones immigrants, etc.) 
i els oferiran la possibilitat de 
sotmetre’s a un test ràpid del 
VIH, recollint-los una mostra de 
saliva. Fonts de l’associació An-
tisida Lleida van explicar ahir 
que calculen que atendran unes 
200 persones. De moment, els 
tècnics ja han fet una primera 
prospecció en diferents locals 
lleidatans i la setmana que ve 
s’iniciarà el projecte.

Resultats web

Una de les principals novetats 
d’aquesta intervenció és que els 
participants podran consultar 
el resultat de la seua prova en 
una pàgina web segura a tra-
vés d’internet. Una vegada el 
resultat de la prova estigui dis-
ponible, l’usuari rebrà un co-
rreu electrònic amb el corres-
ponent enllaç, en el qual podrà 
accedir amb una contrasenya 
personal. La pàgina web tam-

Proves de la sida a la porta de casa
Antisida Lleida impulsa un programa d’acostament al carrer perquè unes 200 persones en risc se 
sotmetin a una anàlisi de saliva || Podran consultar els resultats a través d’internet

SALUT PREVENCIÓ

RESULTAT

En cas de donar un resultat 

positiu, la prova ràpida s’ha 

de confirmar amb una 

prova estàndard

Recollida d’aliments                 
per als mesos d’estiu

SOLIDARITAT CAMPANYA

❘ LLEIDA ❘ Els quatre Bancs d’Ali-
ments de Catalunya, entre 
aquests, el de Lleida, han posat 
en marxa la campanya La fam 
no fa vacances per tal de re-
collir productes bàsics durant 
els mesos d’estiu, per la qual 
cosa van fer una crida als ciu-
tadans perquè s’afegeixin a les 
diverses activitats solidàries 
organitzades.

L’acció té per objectiu que les 
persones en situació precària 
rebin ajuda durant els mesos 

en què la recollida d’aliments 
baixa. Fa tres anys, la Funda-
ció Banc dels Aliments va optar 
per engegar aquesta campanya, 
que vol recollir oli, llet, llegums 
cuits i conserves de peix per 
proveir les més de 600 entitats 
que ajuda. 

La campanya arrancarà avui i 
durarà fins al mes de juliol amb 
diferents activitats. També es 
podran fer donacions particu-
lars al web lafamnofavacan-
ces.org.

IVI obre un centre a Lleida havent atès 
600 pacients lleidatanes en deu anys

SALUT REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

❘ LLEIDA ❘ El Grup IVI, especialis-
ta en tractament de la infertili-
tat, ha posat en marxa la seua 
primera clínica de reproduc-
ció assistida a Lleida, concre-
tament, a la rambla Ferran, 35. 
En l’última dècada, el centre 
d’IVI a Barcelona ha dut a ter-
me més de 500 tractaments a 
pacients procedents de Lleida 
i són més de 100 les parelles 
que han acudit a alguna de les 
clíniques del grup a la resta 
d’Espanya.

El doctor Agustín Balleste-
ros, director d’IVI Barcelona i 
Lleida, afirma que “per a no-
saltres és important atansar els 
avenços més revolucionaris i la 
tecnologia més avançada en 
reproducció assistida als paci-
ents, reduint els desplaçaments 
i fent més còmode, per tant, el 
procés”. 

Així mateix, durant el 2015, 
es van fer prop d’un centenar 
de tractaments de reproducció 
assistida a pacients de Lleida, 

la qual cosa implica un 13% 
més que el 2014. “Els proble-
mes per engendrar un fill són 
cada vegada més freqüents 
per diferents motius. Ajudem 
les parelles i les dones que ho 
necessitin, però també divul-
guem la necessitat de preve-
nir aquests problemes, amb 
tècniques de preservació dels 
òvuls”, segons el doctor Julio 
Garrido, responsable mèdic 
d’IVI Lleida. El grup ja comp-
ta amb 21 centres mèdics.

Imatge d’arxiu d’un acte reivindicatiu a la plaça Paeria amb motiu del Dia Mundial del VIH.

LLEONARD DELSHAMS

bé inclou missatges preventius 
i de promoció de la salut sexual, 
així com els llocs de derivació 
en cas que l’usuari necessiti in-
formació addicional o hagi de 
confirmar els resultats de la pro-

va ràpida amb una d’estàndard. 
El projecte, finançat amb fons 
europeus, té el doble propòsit 
de generar coneixement sobre 
els programes de cribratge co-
munitari i introduir les noves 
tecnologies en la millora del 
diagnòstic i el tractament pre-
coç del VIH. A Catalunya, el 
projecte tindrà una durada de 
tres anys. Hi participa, a banda 
d’Antisida Lleida, Stop Sida i és 
coordinat pel Centre d’Estudis 
Epidemiològics sobre les Infec-
cions de Transmissió Sexual i 

Sida de Catalunya (CEEISCAT), 
en col·laboració amb l’Institut 
de Medicina Tropical d’Anvers, 
a Bèlgica.

L’associació Antisida Lleida 
va practicar el passat 2014 un 
total de 490 proves ràpides del 
VIH i altres infeccions de trans-
missió sexual, segons dades de 
la seua última memòria disponi-
ble. Segons el seu president, Jo-
an Fibla, és imprescindible tre-
ballar de forma especial amb el 
col·lectiu jove i promoure pràcti-
ques sexuals responsables.

LES CLAUS

Serveis
❚ L’associació Antisida Lleida és 
una entitat fundada el 1991 que 
treballa per proporcionar una 
assistència integral a les perso-
nes afectades del VIH i/o la sida. 
Entre d’altres, ofereix serveis 
d’atenció social, assessorament 
jurídic, inclusió social o inserció 
laboral.

Detecció precoç
❚  El 2014, Antisida Lleida va 
practicar 490 noves proves rà-
pides del VIH i altres infeccions 
de transmissió sexual. A la ca-
pital del Segrià, es van fer 476 
proves, 8 al Pont de Suert, 5 a la 
Seu d’Urgell i 1 a Balaguer.

Accions de sensibilització
❚ Durant tot l’any, l’associació 
promou xarrades, tallers i acci-
ons de sensibilització i consci-
enciació entre la població. L’ob-
jectiu és trencar amb els estere-
otips i promoure la integració 
social dels afectats.

Ajuts econòmics
❚ L’entitat va facilitar el 2014 un 
total de 179 ajuts econòmics en 
alimentació, desplaçament, far-
màcia i habitatge.

Treball
❚ En l’àmbit d’inserció laboral, 
Antisida Lleida va atendre el 
2014 165 beneficiaris que van 
participar en els programes In-
corpora i Capacita’t. Un total de 
61 van trobar una feina.


