
Lleida registra cada any 30 noves 
infeccions de VIH, segons Antisida

La demarcació de Lleida registra 

cada any entre 30 i 35 nous casos 

d’infecció de VIH/Sida, segons 

va assegurar ahir el president de 

Fibla, coincidint amb la celebra-

ció del Dia Memorial de la Sida. 

Unes dades que segons Fibla 

mostren que malgrat que la taxa 

comparació amb anys anteriors, 

“lamentablement avui en dia en-

-

ons”. A nivell de Catalunya es re-

gistren entre 750 i 800 nous casos 

anualment.

Segons va explicar Fibla, actu-

alment a la demarcació de Lleida 

hi ha aproximadament unes 700 

persones que estan rebent un 

tractament per combatre el virus 

i durant el que portem d’any han 

mort tres persones com a conse-

que es van infectar en els primers 

virus era vist com una condemna 

de mort”. 

Avui en dia però, les persones 

amb VIH poden gaudir d’una mi-

llor qualitat de vida gràcies als 

tractaments i les recomanacions 

-

sen tots els esforços per incidir 

en la importància de la preven-
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ció d’aquesta infecció i la detec-

ció precoç de la mateixa ja que 

es calcula que hi ha entre un 30 

i un 35% de la població que està 

infectada pel virus del VIH i ho 

desconeix perquè els símptomes 

comencen a ser evidents trans-

correguts uns anys. “La detecció 

precoç del VIH és molt important 

perquè hi ha persones que sense 

ser conscients estan contribuint a 

la propagació del virus”, va alertar 

lluita per la igualtat, la dignitat i 

social de les persones que patei-
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a mà per les famílies i amics de 

les persones que han perdut la 

vida a causa del VIH-Sida i que 

han estat cedits per l’Associació 

Projecte dels Noms de Barcelona. 

Exposició de 
tapissos per 
recordar els    
que ja no hi són 
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Lleida 

presentará una moció en el 

ple municipal de demà per 

posar de manifest la neces-

-

cions -en aquest cas la Paeria- 

s’impliquin en la lluita contra 

-

lacionats amb l’epidèmia del 

VIH/Sida. La moció inclou im-

pulsar el pacte social contra la 

discriminació de les persones 

amb VIH, que va ser aprovat 

fa dos anys pel Parlament de 

Catalunya. 

Presenten una 

moció per fer 

front a l’estigma 

que hi ha al 

voltant del virus
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