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Salut. Andorra informarà les dones que  
ho desitgin com avortar fora del país.
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Restauració. Les bastides ja envaeixen 
l’interior del claustre de la Seu Vella.
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MAGDALENA ALTISENT

M. CABELLO

❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó va acollir 
ahir el lliurament de la cinque-
na edició dels premis de l’Asso-
ciació Antisida de Lleida, que 
reconeixen el treball de visibili-
zación del VIH i la sida. Aquest 
any, l’entitat va distingir la cine-
asta Carla Simón, directora del 
curtmetratge Después también 
per conscienciar els joves sobre 
la prevenció de la sida i l’opera 
prima de la qual va ser el premi-
at film Estiu 1993; l’associació 
en defensa dels drets del col·lec-
tiu LGBTI, Colors de Ponent; 
la sala Les Paul; i les Oficines 
Joves de l’Alt Urgell, l’Alta Riba-
gorça, la Noguera i el Pla d’Ur-
gell. També va rebre un guardó 
la doctora especialista en el VIH 
Teresa Puig, que moments abans 
de la cerimònia es va mostrar 

“il·lusionada” i “agraïda”.  “Du-
rant molts anys vaig treballar 
als hospitals Arnau de Vilanova 
i Santa Maria, on vam col·labo-
rar de prop amb l’associació An-
tisida”, va explicar Puig. Per la 
seua part, Simón va assegurar 
que “estic molt contenta perquè 
la visibilització del VIH i la sida 
és una qüestió que em toca de 
prop”, ja que els seus pares van 
morir d’aquesta malaltia quan 
era petita. També va destacar 

Premis a la lluita contra el VIH
L’Associació Antisida distingeix la doctora Teresa Puig, la cineasta Carla Simón, Colors de Ponent, 
la sala Les Paul i 4 Oficines Joves || El treball contra l’estigmatització, assignatura pendent

SALUT RECONEIXEMENTS

L’Espai Ofeó de Lleida va acollir ahir l’acte d’entrega d’aquests guardons.

MAITE MONNÉ

que “encara és més bonic si el 
rebo a Lleida, on tinc família”.

El president de l’entitat, Joan 
Fibla, va explicar que “tota la 
societat ha d’implicar-se” en la 
lluita contra aquesta afecció, 
mentre que va remarcar que 
“cada vegada hi ha més aven-
ços científics però encara hi 
continua havent el llast de l’es-
tigmatització”. En aquest sentit, 
Fibla es va mostrar satisfet per 
la presentació de l’esborrany 

del Pacte Social, que té previst 
aprovar-se a començaments de 
l’any que ve i que “suposarà 
eines efectives i recursos eco-
nòmics per lluitar contra el re-
buig social” de les persones que 
viuen amb el VIH o la sida. En el 
que va d’any, l’Associació Anti-
sida ha detectat un increment de 
diagnòstics, que han passat de 
4 casos el 2018 a vuit a Lleida 
ciutat. Quant al conjunt de la 
província, cada any registren 

de mitjana 25 casos nous. L’ac-
te va comptar amb música en 
directe del duo Fortymiles i es 
va acabar amb la projecció de 
Después también.
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L’acte va incloure música en 
directe del duo Fortymiles i 
va acabar amb la projecció 
del curt ‘Después también’

Carla Simón, a 
punt per rodar  
a l’estiu el seu  
film ‘Alcarràs’
■ Després de la seua exi-
tosa pel·lícula Estiu 1993, 
amb la qual va guanyar 
cinc premis Gaudí i tres 
Goya, Carla Simón roda-
rà a mitjans de l’any que 
ve a Lleida Alcarràs, pro-
jecte pel qual va aconse-
guir 20.000 €, Premi Eu-
rimages de la Berlinale. 
Segons va explicar Simón 
ahir, aquest segon llarg-
metratge “es filmarà a 
Ponent, però encara no 
sabem exactament on. Fa 
molt de temps que prepa-
rem els càstings d’aquesta 
pel·lícula coral que se cen-
trarà en la història d’una 
família molt gran. La idea 
és rodar-lo aquí, amb gent 
que tingui accent d’aquí 
i que es dediqui a la pa-
gesia”, va explicar.

El Xup Xup Solidari recapta 
12.000 euros per a Arrels

INICIATIVA SOCIETATS GASTRONÒMIQUES

El sopar solidari es va dur a terme ahir a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més de 300 persones 
van assistir ahir al Xup Xup 
Solidari, el sopar benèfic que 
organitzen les societats gas-
tronòmiques lleidatanes Amics 
del Bacallà, Cauet del Segrià, 
Gastrobacus, Racó del Riu, So-
gall i Lo Tall. La d’ahir era la 
desena edició i van aconseguir 
recaptar 12.000 euros en be-
nefici d’Arrels Sant Ignasi per 
atendre persones en risc d’ex-
clusió. El sopar es va celebrar 

a l’Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Lleida on les societats 
gastronòmiques van elaborar 
aperitius com, per exemple, fi-
deuà amb bacallà (Amics del 
Bacallà), calçots amb tempura 
(El Cauet del Segrià) i crema 
d’escalivada (Sogall), mentre 
que els alumnes de l’escola es 
van encarregar de la resta del 
sopar. El menú costava 40 eu-
ros i es podien fer més donatius. 
En la iniciativa col·laboren una 
vintena d’empreses.

MAGDALENA ALTISENT

MAGDALENA ALTISENT

La cineasta Carla Simón.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


