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El VIH s'estabilitza a Lleida 
La demarcació va notificar l'any passat 25 nous casos, dos més que el2020 li 

u es van diagnos tcar dos infeccions de sida, segons la Generalitat 

M.C.E. 
1 LLEIDA I Les noves infeccions pel 
VIH es mantenen estables a les 
comarques lleidatanes, segons 
dades publica<l:es pel Centre 
d'Estudis Epidemiològics so
bre les ITS i Sida de Catalunya 
amb motiu del Dia Mundial de 
la Lluita contra la Sida, que es 
commemora avui. Així, l'any 
passat es van registrar vint-i
cinc nous diagnòstics (23 a la. 
regió sanitària de Lleida i dos 
a l'Alt Pirineu i Aran), la qual 
cosa en representa només dos 
més respecte al2020. Pel que 
fa a la sida, el 2021 únicament 
se'n van detectar dos nous ca
sos a Lleida, els mateixos que 
l'any anterior. En el conjunt de 
Catalunya, s'estima que unes 
33.300 persones són seropo
sitives . D'aquestes, els homes 
representen el 81% del total, 
amb una taxa de 9,3 per cada 
100.000 habitants, mentre que 
les dones representen 1,6 ca
sos per cada 100.000 habitants. 
Així mateix, la mitjana d'edat 
de les persones que conviuen 
amb el VIH és de 37 anys. La 
principal via de transmissió va 
ser la sexual (un 72% dels nous 
diagnòstics es van produir en 
homes que tenen sexe amb al
tres homes). En tot el territori 
català es van comptabilitzar 
l'any passat 344 nous casos del 
VIH, un 20% menys en relació 
ambel2020. 

El Centre d'Estudis Epide
miològics atribueix aquest des
cens a l'expansió del tractament 

ALIMENTACIÓ GUARDONS 

Nou lleidatans 
reben el títol 
de Mestres 
Artesans 
Dimarts, en un 
acte a Barcelona 

El llaç humà format fa uns dies pels estudiants de Torre Queralt a Lleida. 

que des del2015 és universal; a 
l'augment de l'ús de la PrEP que 
es dispensa a l'hospital Arnau 
de Vilanova i vint centres sa
nitaris més de Catalunya; i al 
pla d'accessibilitat gratuïta al 
preservatiu, entre altres inter
vencions. Gràcies a les noves 
eines de prevenció, actualment 
el93% de les persones infecta
des pel VIH ho saben, el 90% 
d'aquestes estan en tractament i 
el 97% d'aquestes últimes tenen 
la càrrega viral indetectable, 
segons la Generalitat. 

Alumnes del Torre Queralt formen 
un gran llaç humà al Secà 
• Els alumnes de l'institut es
cola Torre Queralt de Lleida 
es van sumar a la commemo
ració del Dïa Mundial de la 
Lluita contra la Sida fa uns 
dies formant a la plaça Sant 
Pere un gran llaç humà amb 
cartells en forma de gota. El 
centre educatiu també va re
bre aquesta setmana la visita 

de l'associació Antisida de 
Lleida, que va oferir xarra
des als estudiants de tercer i 
quart d'ESO. 

Acabar amb la sida el 
2030 és un dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de l'ONU. L'entitat llegirà un 
manifest avui a les 12 hores 
a la plaça Paeria. 
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INICIATIVES 

Jornada solidària 
a la Seu d'Urgell 
dedicada a l'Africa 
1 LA SEU D'URGELL 1 La sala Im
maculada de la Seu d'Urgell 
acollirà demà a partir de les 
18.00h el taller de percussió 
per a nens Indestructibles i 
un concert de música tradi
cional africana en el marc 
d'una jornada solidària. Se
guirà les 19.00 h.a la sala La 
Cuina amb la inauguració i 
la visita guiada de l'exposició 
Indestructibles, una mira
da a la generació del futur 
d'Africa amb fotos d'Alfons 
Rodríguez i textos del perio
dista Xavier Aldekoa. L'ex
posició podrà visitar-se fins 
al 8 de gener. 

GASTRONOMIA 

La millor 
hamburguesa 
és del Pallars 
I LA TORRE DE CAPDELLA I Casa 
Mestrepere de Pobellà va 
ser premiada en el Concurs 
Nacional d'Hamburgueses 
de Vedella celebrat el cap de 
setmana passat a Olvan, en 
el marc del festival gastronò
mic Muussegada. L'empresa 
pallaresa, que comercialitza 
la carn amb la marca Brunec, 
va ser guardonada en la cate
goria hamburguesa de carn 
de Vaca Bruna Ecològica. 
També hi van participar dos 
ramaderies més del Pallars: 
Casa Beta de Pujalt i C~sa 
Masover de Buira. 

I LLEIDA I El departament d'Ac
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural va atorgar final
ment aquest dimarts passat el 
diploma de Mestre Artesà Ali
mentari a nou lleidatans pels 
seus mèrits i coneixements 
en el camp de l'artesania ali
mentària. Els distingits són 
els forners Carles Solé i Núria 
Vilanova, tots dos d'Artesa de 
Segre, Lluís Giribet (Rosselló), 
i Albert Porté (Mollerussa); els 
formatgers Raül Alcaraz i Mer
cè Lagrava , de Josa· de Cadí; 
els pastissers Xavier Sendra 
(Lleida) i Eduard Romero (Oli
ana) i el carnisser Marc lbars, 
d'Alcarràs. 

El grup de percussió d'Aspros, ahir a la festa del voluntariat. 

El pastisser lleidatà Xavier Se nd ra recollint el diploma. 

La cerimònia va tenir lloc a 
l'Auditori de l'Once a Barce
lona i va ser presidida per la 
consellera Teresa Jordà, que 
va apuntar que, "any rere any, 
aquests guardons evidencien la 
vitalitat de l'artesania alimen
tària catalana" i va destacar 
la presència creixent de dones 
que reben aquesta distinció. El 

diploma de Mestre Artesà Ali
mentari, que es va entregar a 
cinquanta professionals de tot 
Catalunya, té com a objectiu 
fomentar els valors econòmics, 
culturals i socials a Catalunya 
i contribuir a la preservació i a 
la revalorització de les petites 
empreses familiars del sector 
agroalimentari. 

Lleida reconeix els voluntaris 
amb una gran festa a l'Orfeó 
I LLEIDA I La Federació Catalana 
de Voluntariat Social i les en
titats federades a Lleida van 
celebrar ahir una festa a l'Or
feó Lleidatà amb motiu del Dia 
Internacional del Voluntariat. 
L'acte va acabar amb la lectura 
d'un manifest que va reivindicar 

l'aportació dels voluntaris per 
protegir els més vulnerables i 
generar esperança. 

L'associació Punt de Referèn
cia va rebre el premi Lluís Martí 
al Valor Social pel projecte 25 
anys de mentoria social: el mo
del Referents. 
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Capa i espasa 
a sé que esclafir a riure en un tem- sant Martí, mentre que el parèntesi de 
ple, ni que sigui només somriure, a bonança en ple novembre, que adoptarà 
sobre mentre s'hi fa un concert, de la condició d'anual, serà conegut com a 
música si no ben bé sacra almenys estiuet de sant Martí. 

"clàssica", no és cap conducta exemplar La capa, per cert, miraculosament 
de què poder-se sentir orgullós. Però recomposta a l'instant, es conservaria i 
em va ocórrer fa poc i ara n'explicaré el els reis merovingis francs la portaven a 
motiu, com a desgreuge en cas que algú les batalles com a amulet. L'encarregat 
se n'hagués adonat (tenia el mossèn as- de custodiar la relíquia ("cappella" o 
segut tres bancs enrere). capa curta) era el "cappellanus", de què 

Situo l'escena: església de Sant Martí deriven els mots "capella", en tant que 
de Talarn, just dos dies després de la oratori, i "capellà", en tant que sacerdot. 
festivitat del bisbe de Tours. Sonava l'or- "Una capa mal I bé, l'edificant episodi em va fer 
gue barroc i em vaig fixar, al presbiteri, tallada", que pensar en aquella frase col-loquial en el 
en la imatge hieràtica del titular de la nostre idioma aHusiva a una entesa per 
parròquia, que ho és també dels Ala- d'alguna manera resoldre un litigi, que no acontenta del 
mús. Patró igualment, aquell soldat romà evoca el referit capítol tot cap de les parts però almenys repre-
convertit a la fe de Crist, de la ciutat de senta un mínim acord. "Una capa mal 
Buenos Aires i dels gremis de teixidors, de l'hagiografia tallada", fa la locució popular, que d'al-
forjadors i tractants de bestiar, a més cristiana guna manera evoca el referit capítol de 
dels pobres en general, suposo que en l'hagiografia cristiana. L'atac de riure em 
atenció al gest compassiu que li a tribu- ····· ·············· · · ................... sobrevenia al recordar que una vegada 
eix la llegenda. Hivern del337, el genet Martí troba, el meu amic de joventut Tonet Sans, de cal Fornot, que 
a les portes d'Amiens, un rodamon enfredorit, es talla ens deixava fa uns mesos, la volia emprar per cloure no 
la capa amb l'espasa i li'n dona mitja (no pot ser sen- sé quin conflicte però li va sortir de proposar la solució 
cera perquè la meitat pertany a l'exèrcit). Al moment d'"una cama mal tallada", de sinistres ressonàncies 
s'obre el cel fins aleshores tapat, brilla un sol radiant i mafioses. Ai, n'hi ha que som tan simples -i potser 
es forma un arc iris que en català rebrà el nom d'arc de una mica ximples- que poqueta cosa ja ens fa gràcia! 

privat 
Germanes 
ala Paeria 
La política corre per 
les venes de la famí
lia Bergés i, encara 
que en diferents èpo
ques, dos germanes 
d'aquesta saga hau
ran encapçalat una 
llista per convertir-se 
en la primera paera 
en cap de la capital 
del Segrià. La prime
ra va ser Montse Ber
gés l'any 2011, que 
anava de número u 
a la llista d'ERC, i la 
seua germana Laura 
ho farà als pròxims 
comicis del maig pel 
Comú. La Montse, 
per la seua part, se
rà ben aviat la nova 
delegada del Govern 
de la Generalitat a 
Lleida. 

òscar Dalmau 
vesteix l'Espluga 
L'alcalde de l'Espluga 
Calba i els presidents 
de les cooperatives 
tèxtil i agrària van 
presentar ahir la Fira 
Oleotèxtil del dia 8 
amb jerseis disse
nyats pel televisiu i 
radiofònic òscar Dal
mau, que fa anys que 
treballa amb ells. 

Demà i dissabte, el co
merç local de Lleida 
es reivindica amb la 
iniciativa "Batega amb 
el comerç", que pretén 
plantar cara a les grans 
campanyes globals i 
fer els seus propis des
comptes, degustacions i 
sortejos. 

I ascensor 

Fernando Worner 
El servei de Cardio
logia de l'Arnau de 
Vilanova, que diri
geix, ha estat distingit 
amb el premi Hospital 
TOP 20 per la seua 
qualitat mèdica. 

Sebastià Farré 
Responsable de la 
granja Torre Santa
maria, pionera a in
jectar gas renovable a 
la xarxa i que preveu 
multiplicar la seua 
prod1;1cció el2024. 

Ignasi Amor 
Puja el regidor de Jo
ventut de Lleida per
què la programació de 
la festa major li va va
ler un premi ARC, en 
una gala que es va ce
lebrar ahir a la Llotja. 

F. Grande-Marlaska 
Un informe interna
cional independent 
conclou que sí que hi 
va haver almenys un 
mort migrant en terri
tori espanyol a Melilla. 
Evidència que nega. 

IMPLANTS I SALUT DENTAL 

1a VISITA I ESTUDI GRAT S 
t ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA AMB MÉS DE 30 ANYS D'EXPERIÈNCIA ] 

o Lleida 973 28 99 99 Balaguer 973 28 33 33 Mollerussa 973 64 33 33 
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