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La nova campanya té un estand fabricat pels alumnes de fusteria de l’institut Templers.

òscar mirón

r. ríoS
❘ LLeiDa ❘ L’Associació Antisida 
de Lleida busca voluntaris per 
poder ampliar el seu projecte 
nocturn d’informació i preven-
ció Nit segura, que a partir d’ara 
passarà a dir-se Més que festa. 
L’objectiu és poder estendre 
el radi d’acció de la iniciativa 
i comptar amb personal físic a 
les festes a les quals acudeixin 
per informar els joves sobre 
conductes de risc, prevenció, 
promoció de la salut sexual o 
informació sobre la prova per 
a la detecció del VIH. I és que 
fins ara el programa es basa-
va fonamentalment a enviar el 
material informatiu als orga-
nitzadors de l’esdeveniment en 
qüestió (festes majors o altres 

de tan populars com la Trans-
segre), però no solien acudir-hi 
voluntaris per fer la prevenció 
de forma directa. L’objectiu és 
poder reunir una desena de 
voluntaris que els permetin fer 
deu sortides amb personal in 
situ. En totes les sortides aniran 
acompanyats d’un estand fabri-
cat per a l’ocasió per alumnes de 
fusteria de l’institut Templers. 
Els interessats a col·laborar en la 
campanya poden contactar amb 
l’entitat al telèfon 973261111 
o al correu voluntariat@anti-
sidalleida.org. L’any 2016, el 
programa va fer 22 intervenci-
ons (la majoria sense presència 
física) en què va repartir un to-
tal de 5.300 preservatius i 2.800 
díptics informatius.

antisida busca voluntaris per      
a un nou projecte nocturn
Deu persones que informin en festejos sobre prevenció i conductes de risc

entitats iniciatives

Tripadvisor torna a qualificar 
d’excel·lent la seu Vella

turisme ressenyes

❘ LLeiDa  ❘ El Turó de la Seu Ve-
lla ha aconseguit un any més 
el Certificat d’Excel·lència de 
TripAdvisor, una distinció que 
el portal de viatges concedeix 
als allotjaments, restaurants o 
atraccions que reben constants 
opinions excel·lents dels turis-
tes. En aquest sentit, el monu-
ment se situa com el punt més 
recomanat de Lleida, amb 547 
opinions (d’un total de 825) que 
el qualifiquen d’excel·lent i 225 
que el consideren molt bo. El 

web de TripAdvisor inclou un 
fòrum de viatges en el qual els 
usuaris proporcionen la major 
part del contingut, a més de 
ressenyes creades pel mateix 
portal.

En un altre ordre de coses, el 
Seu Vella Music Festival tindrà 
continuïtat i ja es treballa en la 
programació de l’any vinent 
després de l’èxit de la primera 
edició, tant per l’assistència de 
públic com per la satisfacció de 
músics i patrocinadors.

Lleida és la província de catalunya que 
registra menys dominis ‘.es’ actius

internet pàgines web

agèncieS
❘ barceLona ❘ Lleida compta amb 
6.479 dominis .es actius, i es 
posiciona com la província de 
tot Catalunya amb menys pà-
gines web d’aquest tipus –Bar-
celona compta amb un total 
de 190.610 webs .es, Girona 
amb 13.162 i Tarragona amb 
12.480–. I és que segons el 
ministeri d’Energia, Turisme 
i Agenda Digital, organisme 
que s’encarrega de gestionar 
els registres de les pàgines 

web a Espanya, Catalunya ha 
incrementat aquest tipus de 
dominis un 4,3 per cent en cinc 
anys, i actualment arriba als 
222.731 registres. El domini és 
la part d’internet que identifi-
ca un web i descriu el país on 
està registrat. En aquest sen-
tit, l’apartat .es fa referència a 
Espanya.

Els dominis .es registrats 
des de Catalunya suposen el 
14% del total a Espanya, amb 
un volum a finals de juny de 

1.594.138 registres, una xifra 
que ascendeix als 1.878.410 si 
es tenen en compte els dominis 
registrats des d’altres països  
–es poden sol·licitar dominis 
.es des de qualsevol indret 
del món, sempre que es man-
tinguin vincles amb l’Estat 
espanyol.

L’entitat encarregada de 
gestionar els dominis .cat és 
l’Associació PuntCat, que té 
com a objectiu normalitzar l’ús 
del català en l’àmbit d’internet.

Un estudi permet 
disposar de noves 
tècniques contra 
la fibromiàlgia

investigació

❘ VaLència ❘ Un estudi liderat 
per la Universitat Politècnica 
de València ha aprofundit 
en les bases neurològiques 
del dolor en pacients amb fi-
bromiàlgia, la qual cosa ha 
permès obtenir les claus per 
disposar de noves tècniques 
per diagnosticar i tractar la 
malaltia.

L’objectiu principal de l’es-
tudi era caracteritzar en con-
dicions de repòs la velocitat 
del flux sanguini cerebral en 
pacients amb fibromiàlgia 
per poder establir patrons 
d’activitat cerebral i per-
cepció de dolor en aquests 
pacients. Les conclusions 
del treball van ser publica-
des a la revista científica  
Plos One.

el Tc rebutja el 
recurs de Juana 
rivas per retenir 
els seus fills

conflicte

❘ maDriD ❘ El Tribunal Constitu-
cional va rebutjar ahir el re-
curs d’empara presentat per 
Juana Rivas, que sol·licitava 
retenir els seus fills, al no ha-
ver-se exhaurit la via judicial 
prèvia. La mare, que es troba 
en parador desconegut, va 
incomplir dimecres passat 
l’ordre judicial d’entregar els 
seus fills d’onze i tres anys al 
seu pare, condemnat l’any 
2009 per un delicte de lesi-
ons contra ella, perquè tor-
nessin a Itàlia, on resideixen 
habitualment. Els advocats 
de la mare demanaven que 
“prevalgués l’interès general 
del menor” i que en conse-
qüència se suspengués l’ordre 
judicial.

n La prevenció i la detecció 
precoç del VIH són els prin-
cipals pilars de treball de l’as-
sociació Antisida de Lleida, 
però l’entitat lleidatana també 
treballa en altres àmbits com 
el del suport a persones en risc 
d’exclusió social. Així, durant 
l’any passat va entregar 236 
ajuts d’habitatge, salut, sub-
ministraments o alimentació 
entre altres a famílies en situ-
ació de vulnerabilitat. 

El programa d’atenció a 
les persones de l’entitat s’en-
carrega de promoure accions 
i recursos per donar una co-
bertura integral al col·lectiu 

de persones afectades pel VIH 
i/o la sida i a persones que es 
troben en risc d’exclusió soci-
al. Per a això ofereix diferents 
serveis sobre atenció social, 
assessorament jurídic, serveis 
d’inclusió social o d’inserció 
sociolaboral. 

En el marc d’aquest progra-

ma, l’associació va fer un total 
de 375 atencions durant l’any 
passat. El 33% van ser sobre 
atenció social, el 27 per cent 
sobre inserció laboral, el 15% 
d’atenció psicològica, el 12 per 
cent sobre inclusió social, el 
9% relacionades amb la sa-
lut i el 4 per cent, d’atenció 
jurídica.

A més, Antisida de Lleida 
du a terme durant l’any acci-
ons de sensibilització com el 
Dia de la Zero Discriminació, 
el Dia Memorial de la Sida, la 
Setmana Europea de la Prova 
o el Dia Mundial de la Lluita 
contra la Sida.

236 ajuts per a famílies en risc d’exclusió

programa
el programa de l’entitat 
col·labora amb aquestes 
persones en salut, 
habitatge o alimentació

ampLiació
La iniciativa és la nova 
versió del programa ‘nit 
segura’ i l’objectiu és 
ampliar el radi d’acció


