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LES CLAUS

Què ofereix. L’usuari s’ha d’identificar com a home, dona o transse-
xual, concretar de quina pràctica sexual vol conèixer el risc i veurà un 
llistat sobre les malalties sexuals que podria haver contret en funció del 
tipus de protecció utilitzada.

Malalties. En total, s’inclou informació sobre deu malalties sexuals, 
com el VIH, el virus del papil·loma humà i el virus Zika. Aquest últim 
s’afegeix perquè s’encomana també via sexual.

Col·laboracions. Sext@’t és una adaptació al context de Catalunya i 
Espanya de l’aplicació Sexposer, creada per l’equip del Portail VIH/sida 
duQuébec. Hi col·labora el departament de Salut.

Jocs de rol. L’aplicació pretén servir per prevenir les malalties de trans-
missió sexual entre els joves i, amb aquesta, poden jugar i experimentar 
amb les diferents opcions que ofereix l’aplicador. També es farà una 
campanya gràfica i en paper.

Jordi Cortada, Joan Fibla i Joan Reñé, ahir a la presentació de l’aplicació a la Diputació de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Conèixer els riscos que 
pot suposar una relació sexual i 
fomentar la prevenció és el prin-
cipal objectiu de l’aplicació Sex-
t@’t, la primera d’aquestes ca-
racterístiques desenvolupada a 
Europa, adaptada per l’Associa-
ció Antisida de Lleida i finança-
da per la Diputació. L’aplicació, 
gratuïta i disponible a Android i 
IOS (iPhone i iPad), permet als 
usuaris obtenir informació so-
bre el risc de contreure el VIH 
i altres malalties de transmissió 
sexual per fomentar la pràctica 
sexual saludable.

El president de l’Associació 
AntiSida Lleida, Joan Fibla, va 
assegurar, durant la presentació 
ahir amb el president de la Di-

putació de Lleida, Joan Reñé, i 
el gerent de la Regió Sanitària 
de Lleida, Alt Pirineu i Aran, 
Jordi Cortada, que es tracta 
d’una aposta “arriscada”, ja 
que és “un servei des de Lleida 
al món”. 

L’aplicació naix després d’un 
conveni de col·laboració amb 
l’associació antisida del Quebec 
i és pionera a Catalunya i a Es-
panya. Segons Fibla, s’ofereix 
als usuaris la geolocalització de 
totes les entitats que treballen 
amb el VIH a tot Espanya i les 
farmàcies catalanes on és pos-
sible fer-se la prova d’aquesta 
malaltia.

A més a més, l’usuari podrà 
saber l’estimació de risc d’una 
malaltia sexual en funció de 

Aplicació lleidatana per avaluar 
el risc d’exposició al VIH
El dispositiu, pioner a Europa, informa sobre altres malalties sexuals

SALUT PROJECTES

REFERÈNCIES

El projecte naix arran d’un 
conveni de col·laboració 
entre AntiSida Lleida i la 
seua homòloga del Quebec

pràctiques sexuals concretes. 
L’aplicació conté informació 
sobre deu malalties que poden 
transmetre’s via sexual i s’hi 
inclou el virus Zika. Els qües-
tionaris estan dirigits a homes, 
dones i transsexuals, és anònim 
i es desenvolupa, així mateix, 
com un complement educatiu. 
La informació s’anirà actualit-
zant i les entitats interessades 
podran adherir-se a l’aplicador, 
que únicament requereix la con-
nexió a internet per localitzar 
les entitats i farmàcies. 

Els continguts es troben dis-
ponibles en català, castellà, 
francès i anglès. El finançament 
del projecte, d’un total d’11.000 
euros, ha anat a càrrec de la 
Diputació.

El servei neurològic  
d’Aspid atén 75 usuaris

ENTITATS SALUT

❘ LLEIDA ❘ Neurolleida, el servei 
especialitat d’Aspid en la valora-
ció, tractament, assessorament 
i prevenció de malalties neu-
rològiques, va atendre el 2015 
un total de 75 pacients. La xifra 
és similar a la d’un any abans, 
però suposa gairebé duplicar els 
41 que es van atendre el 2012, 
quan es va posar en marxa el 
programa de neurorehabilita-
ció. Una tercera part havien tin-
gut un ictus o un traumatisme 
cranioencefàlic i més de la mei-

tat tenia més de 50 anys, encara 
que es pot destacar que dotze 
en tenien entre 30 i 39. Durant 
l’any passat, Neurolleida va es-
trenar una àrea de prevenció 
dirigida a la població sana amb 
l’objectiu de promoure estils de 
vida saludables per prevenir 
l’aparició de patologies neuro-
degeneratives. Hi han participat 
més de 170 persones grans de 
les llars de Lleida ciutat i també 
s’han organitzat vuit conferèn-
cies a la província.

Presenten els resultats d’un projecte 
lleidatà finançat a La Marató del 2010

SALUT SOLIDARITAT

❘ BARCELONA ❘ La Fundació La Ma-
rató de TV3 va presentar ahir 
els resultats de les investiga-
cions que s’han portat a terme 
amb els fons recaptats a l’edició 
del 2010, dedicada a les lesions 
medul·lars i cerebrals adqui-
rides. En total, una trentena 
de projectes dels quals es van 
donar compte al 17è Simpò-
sium, una jornada científica 
i social celebrada a l’Institut 
d’Estudis Catalans. Entre totes 
les investigacions, hi figura una 

de lleidatana, de Francesc Pur-
roy, del servei de Neurologia 
de l’Arnau de Vilanova, i de 
Joaquim Egea, de la Facultat 
de Medicina de la Universitat, 
que ha permès identificar mo-
lècules que indiquen el possible 
risc de tornar a tenir un ictus. 

Fins ara aquest es mesura-
va a través de la neuroimatge, 
però la investigació ha possi-
bilitat descobrir el paper pre-
dictor d’unes determinades 
molècules, la qual cosa obre 

la porta a desenvolupar noves 
tècniques per detectar de for-
ma ràpida la repetició de l’ic-
tus. La resta d’investigacions 
finançades pel programa so-
lidari han permès trobar no-
ves teràpies; desenvolupar in-
tervencions per regenerar les 
lesions medul·lars i cerebrals; 
recuperar les capacitats dete-
riorades o perdudes, o millorar 
el pronòstic i la qualitat de vida 
de les persones que han patit 
una d’aquestes lesions.

Partit d’alumnes  
de la UEC

ESPORT

❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de la 
UEC Balaguer que dirigeix 
Càritas Urgell han partici-
pat en un partit de futbol sala 
amb les unitats d’escolaritza-
ció compartida de Cappont, 
centre històric de Lleida i Al-
macelles, al pavelló Onze de 
Setembre.

Nou vicari general 
de Lleida

BISBAT

❘ LLEIDA ❘ El bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez, va nome-
nar ahir nou vicari general  
Josep Anton Jové i Camí en 
substitució de Ramon Prat. 
En el mateix acte també es 
va constituir el nou consell 
episcopal, més reduït.

Sorteig per a les 
‘Vacances en Família’

LLEURE

❘ BARCELONA ❘ La seu de Loteria 
de Catalunya va acollir ahir 
el sorteig davant de notari 
de les 23.065 places que ofe-
reix el programa Vacances 

en Familía entre el setembre 
del 2016 i el febrer del 2017. 
El número escollit ha estat 
el 2449, a partir del qual es 
farà l’assignació de les places.

Campanya contra la 
discriminació gai

IGUALTAT

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de 
Tàrrega ha posat en marxa 
una campanya a favor de la 
no-discriminació de les per-
sones lesbianes, gais, transse-
xuals i bisexuals i informar la 
ciutadania de com denunciar 
si és necessari.


