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ACN
❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida de 
Lleida ha detectat, en el que va 
d’any, tres nous casos del VIH 
en les 274 proves ràpides que 
ha dut a terme l’entitat des del 
gener. Aquestes xifres posen de 
manifest una lleugera tendèn-
cia a la baixa en els últims dos 
anys a Ponent, ja que a l’any 
2015 se’n van registrar cinc, 
mentre que fins llavors la mit-
jana s’acostava als deu casos 
anuals. El perfil dels nous con-
tagis és heterogeni, encara que 
a Catalunya es dóna un repunt 
de casos en homes que mante-
nen relacions sexuals amb al-
tres homes.

Les proves ràpides de detec-
ció que ha portat a terme l’enti-
tat també han revelat set nous 
casos de sífilis, una xifra simi-
lar a la dels darrers anys. “Això 
ens mostra que no es prenen 
prou precaucions en les relaci-
ons, ja que aquesta malaltia es 
transmet a través del contac-
te sexual de la mateixa forma 
que el VIH”, va apuntar ahir el 
president d’Antisida, Joan Fi-
bla, amb motiu de la celebració 
del Dia de la Prova, que busca 
promoure la detecció precoç 

del VIH. I és que des del 2001 
s’han detectat a les comarques 
lleidatanes més de 500 casos 
del VIH. A Catalunya s’esti-
ma que estan infectades entre 
25.000 i 30.000 persones, però 
moltes de les quals ho desco-
neixen. “El VIH és una infec-
ció silenciosa i pot estar molts 
anys sense manifestar-se. Per 

això molta gent encomanada 
no n’és conscient. Però si no 
es tracten acabaran desenvo-
lupant la immunodeficiència 
i, alhora, poden transmetre la 
infecció”, va remarcar Fibla. 
Per tot plegat, va assenyalar la 
importància de fer-se la prova 
ràpida (a l’entitat, en farmàcies 
i al CAP) si s’han mantingut 
conductes de risc. “La millor 
protecció són els sistemes bar-
rera com el preservatiu”, va 
recordar Joan Fibla.
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Antisida de Lleida va instal·lar ahir dos estands informatius.
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Detecten a Lleida 
tres nous casos del 
VIH aquest any

SALUT DIA DE LA PROVA

PROVES RÀPIDES
L’associació Antisida de 
Lleida ha dut a terme des 
del gener 274 proves de 
detecció ràpida

Confirmen una lleu tendència a la baixa, 
ja que fins l’any passat s’atansaven als 10 
anuals || En diagnostiquen set més de sífilis

Procés de 
participació en  
la nova llei 
d’igualtat

NORMATIVA

❘ TREMP ❘ La sala d’actes de 
la Diputació de Lleida i 
l’Epicentre de la localitat 
de Tremp van acollir ahir 
la presentació del projecte 
de la nova llei d’igualtat de 
tracte i no-discriminació. 
Les jornades es van em-
marcar dins del procés pú-
blic de participació anterior 
a l’aprovació definitiva de la 
llei, amb el qual el departa-
ment de Treball i Assumptes 
Socials busca incorporar les 
aportacions de la ciutadania 
i també del teixit associatiu. 
L’objectiu de la nova llei és 
garantir els drets de totes les 
persones, amb un pla inter-
departamental i un organis-
me independent.

Demanen un protocol amb 
proves periòdiques per 
detectar l’osteoporosi

SALUT DIA MUNDIAL

E. CORTIJO
❘ LLEIDA ❘ L’associació de dones 
Hera de Lleida va reclamar 
ahir la instauració d’un pro-
tocol amb proves periòdiques 
per detectar l’osteoporosi, una 
malaltia que afecta tres de cada 
deu dones i un 8,3% dels ho-
mes majors de 50 anys. L’entitat 
creu que seria convenient que a 
partir de certa edat, així com es 
fa amb les mamografies i el càn-
cer de mama, se sotmetés les 
persones a una densitometria 
òssea, una prova que permet 
mesurar la densitat dels ossos. 
I és que aquesta patologia, de 
la qual ahir es va commemorar 
el Dia Mundial, es coneix com 
la malaltia silenciosa, ja que no 
presenta cap molèstia i perquè 
és difícil de diagnosticar, i dels 
ossos fràgils, perquè es fractu-

ren amb facilitat. La causa de 
l’osteoporosi és principalment 
genètica encara que en el seu 
desenvolupament influeixen 
altres factors com el consum 
d’alcohol i tabac o determina-
des malalties. L’exercici físic i 
una alimentació sana afavorei-
xen la seua prevenció. 

L’associació Hera, també de-
dicada a la menopausa, lluita 
des del febrer per visibilitzar i 
conscienciar sobre l’osteoporosi, 
i ja compta amb una trentena 
de sòcies.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


