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L’IRB Lleida s’afegeix al Giving Tuesday i es 
marca el repte d’aconseguir 20.000 euros

SOLIDARITAT DONATIUS

Imatge d’arxiu de la teràpia canina de l’Associació Alba.

❘ LLEIDA ❘ L’Institut de Recerca Bi-
omèdica (IRB Lleida) va parti-
cipar ahir per primera vegada 
en el Giving Tuesday, una ini-
ciativa solidària que se celebra 
a nivell mundial i que pretén 
potenciar la solidaritat de les 
persones a través de donacions 
de diners, aliments o temps amb 
el voluntariat. En el cas de l’IRB, 
l’objectiu era recollir fons per 
contractar un jove investigador. 
Concretament, necessita 20.000 
euros durant un any per obrir 

noves investigacions o avançar 
les que ja es desenvolupen, mol-
tes de les quals relacionades 
amb el càncer i que no serien 
possible sense la solidaritat de 
les empreses i institucions col·la-
boradores. Per això, l’IRB va fer 
una crida a les donacions priva-
des, que podran fer-se fins al 31 
de desembre. 

Per la seua part, l’Associa-
ció Alba de Tàrrega també va 
impulsar una campanya que es 
tanca avui i els beneficis de la 

qual es destinaran al manteni-
ment de la teràpia canina, que 
l’entitat ofereix a nens i joves 
amb discapacitat i de la qual 
s’han beneficiat trenta perso-
nes en cinc anys.

XAVIER SANTESMASSES

Imatge de grup dels premiats per l’associació Antisida Lleida ahir a la nit a la Llotja.

AMADO FORROLLA

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ “Sols no hauríem arri-
bat tan lluny.” Amb aquestes 
paraules va agrair ahir el presi-
dent d’Antisida Lleida, Joan Fi-
bla, tots els voluntaris, empre-
ses i entitats que han col·laborat 
amb l’associació al llarg dels 25 
anys d’història. Ho va fer a la 
Llotja, en el marc d’un sopar 
d’aniversari al qual van assis-
tir 140 persones, entre elles la 
consellera de Presidència, Neus 
Munté, i on es va fer una entre-
ga de premis. 

A títol personal, Antisida 
Lleida va reconèixer la impli-
cació d’Emili Sales, un lleidatà 
de 85 anys que des de fa tretze 
anys col·labora voluntàriament 
i diàriament amb l’associació, 

que també va distingir Pláci-
do Santafé, metge de Primària 
que ha dedicat part de la seua 
feina a la lluita contra el VIH. A 
nivell d’entitats i empreses, An-
tisida va reconèixer la fundació 
Arrels-Sant Ignasi, Plusfresc, la 
Coordinadora d’ONGD, l’As-
sociació d’Estudiants de Cièn-
cies de la Salut i va atorgar el 
Diploma al Mèrit Solidari a les 
vocalies de la dona de les as-
sociacions de veïns de la ciutat 
de Lleida.

Fibla va explicar que durant 
aquest quart de segle Antisi-
da Lleida ha viscut un “canvi 
total” de la manera d’abordar 
la problemàtica del VIH. L’as-
sociació va nàixer fa 25 anys i 
el seu treball era el d’“acompa-

Antisida Lleida celebra 25 anys  
i premia els seus col·laboradors
Entre d’altres, el voluntari Emili Sales i el metge de família Plácido Santafé

ENTITATS ANIVERSARI

nyar el malalt en la fase final de 
la malaltia, quan la mortalitat 
era molt elevada, d’un 65%”. 
A mitjans dels noranta, quan 
els tractaments es van fer efec-
tius, va canviar la percepció i va 
prendre força la prevenció. “La 
professionalització ha estat un 
dels nostres èxits més impor-
tants”, va assegurar Fibla. 

I és que a l’associació treba-
llen actualment quinze perso-
nes, que compten amb el suport 
de sis voluntaris fixos. El gran 
repte ara és combatre l’estigma. 
“Fins que una persona no pugui 
dir lliurement que és seroposi-
tiva sense temor de perdre la 
feina o les amistats no calarà el 
missatge que la sida ens afecta 
a tots.”

INFECCIONS
Des del 2001 s’han detectat 
a la província de Lleida 500 
casos del VIH, segons les 
dades d’Antisida

■ L’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) va alertar 
ahir d’un augment de casos 
d’infecció pel VIH a Europa 
el 2015, en comparació amb 
les dades publicades l’any 
anterior. Així, per primera 
vegada, el número acumulat 
de casos supera els 2 milions, 
mentre que les noves infec-
cions han augmentat un 7% 
respecte a l’any anterior, amb 
més de 153.000 nous casos. 
Aquesta dada es converteix 
en la més alta des de la dèca-
da del 1980.

D’altra banda, la Fede-
ració Estatal de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals i Bise-
xuals va exigir ahir un pac-
te d’Estat per acabar amb la 
discriminació i l’estigma que 
pateixen els malalts i s’eli-
minin les “barreres” d’ac-
cés al diagnòstic precoç i als 
tractaments. 

Amb motiu del Dia Mun-
dial de la Sida, que se cele-
bra demà, les entitats tenen 
l’objectiu de promoure un 
ampli consens polític entorn 
d’aquesta malaltia.

Alerten que els nous casos del 
VIH pugen un 7% a Europa Espanya, segon país 

europeu amb més 
pobresa infantil

INFORMES

❘ MADRID ❘ Espanya és el segon 
país europeu amb més taxa 
de nens vivint en llars sota 
el llindar de la pobresa, amb 
un 29,6% (més de 2.460.000 
milions de nens), només és 
superat per Romania i està 
lluny de la mitjana europea 
del 21,1%, segons Save the 
Children. A tot Europa, més 
de 25 milions de nens es tro-
ben en risc de pobresa o ex-
clusió social.

Cultura posposa de 
moment abaixar 
l’IVA del cine

IMPOSTOS

❘ BALAGUER ❘ El secretari d’Estat 
de Cultura, Fernando Ben-
zo, va dir ahir que el cine no 
quedarà exclòs de la baixada 
de l’IVA cultural a què s’ha 
compromès el nou Govern 
central, si bé va demanar 
“paciència” al sector. Es va 
mostrar “segur” que aquesta 
baixada de l’IVA “afectarà” 
totes les indústries culturals, 
encara que serà “esglaona-
dament” i en diverses fases.

Calendari solidari 
del SEM a favor de 
Save the Children

SOLIDARITAT

❘  B A R C E L O N A  ❘  E l  S i s t em a 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i Save the Children 
van presentar ahir el Calen-
dari Solidari SEM 2017 que 
recull dotze fotografies de 
trobades entre pacients i pro-
fessionals que reviuen els ca-
sos en què l’actuació del SEM 
va ser crucial per salvar-los la 
vida. Els fons recaptats seran 
per a l’ONG.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


