
 

 

Setmana Europea de la Prova del VIH 

La prova del VIH: en parlem?

L’Associació Antisida de Lleida, com a memb

(Comitè 1r. Desembre), s’adhereix a la “Setmana Europea de la Prova del VIH” que es realitzarà en tot 

el territori del 22 al 29 de novembr

TestingWeek (www.hivtestingwee

del VIH/sida i d’altres ITS i  vol 

terme les entitats d’aquesta plataforma catalana.

 

Durant tota la setmana, l’Associació Antisida de Lleida

• Dilluns 25 de novembre

- Estand informatiu de 10.00 a 19.00 hores davant el Centre de Cultures i Cooperació 

Transfrontera de la Universitat de Lleida, C/ Jaume II, 67.

mitjans de comunicació. 

- Estand informatiu de 10.00 a 14.00 hores davant la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Lleida, C/ Montserrat Roig, 2. 

- A les oficines de l’Associació Antisida de Lleida, carrer Lluis Besa, 17 baixos, d’11.00 a 19.00 

hores, realització de la prova de detecció precoç del VIH sense cita prèvia. 

• Dimarts 26 de novembre

o Realització de la prova de detecció precoç del VIH

Rambla Ferran i al CAP de

• Dimecres 27 de novembre

o Realització de la prova de detecció precoç del VIH 

Balàfia-Pardinyes

• Dijous 28 de novembre

o Realització de la prova de detecció precoç del VIH 

Bordeta-Magraners i al CAP de 

• Divendres 29 de novembre

o Realització de la prova de detecció precoç del VIH 

Rambla Ferran i al CAP Primer de Maig de Lleida. 

 

Agrairem que feu ressò d’aquestes accions, així com la vostra col·laboració
Cordialment,                

             

Joan Fibla Palazon 

President de l’ Associació Antisida de Lleida

Lleida, Novembre de  2013 

                                                                        

 

Setmana Europea de la Prova del VIH – Catalunya 

La prova del VIH: en parlem? 

L’Associació Antisida de Lleida, com a membre de la Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya

, s’adhereix a la “Setmana Europea de la Prova del VIH” que es realitzarà en tot 

al 29 de novembre. Aquesta iniciativa, proposada en el marc de

tingweek.eu), és una eina per a la promoció de la salut sexual i la prevenció 

vol donar a conèixer el model de servei de la prova del VIH que duen a 

plataforma catalana. 

l’Associació Antisida de Lleida portarà a terme les següents accions

Dilluns 25 de novembre 

Estand informatiu de 10.00 a 19.00 hores davant el Centre de Cultures i Cooperació 

Transfrontera de la Universitat de Lleida, C/ Jaume II, 67. A les 12.30 hores es farà atenció als 

comunicació.  

de 10.00 a 14.00 hores davant la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Lleida, C/ Montserrat Roig, 2.  

A les oficines de l’Associació Antisida de Lleida, carrer Lluis Besa, 17 baixos, d’11.00 a 19.00 

ió de la prova de detecció precoç del VIH sense cita prèvia.  

Dimarts 26 de novembre 

Realització de la prova de detecció precoç del VIH de 10.00 a 14.00 hores al C

Rambla Ferran i al CAP de l’Eixample de Lleida.  

Dimecres 27 de novembre 

Realització de la prova de detecció precoç del VIH de 10.00 a 14.00 hores al CAP de

Pardinyes-Secà i al CAP de Ciutat Jardí (Hospital Santa Maria de Lleida)

Dijous 28 de novembre 

Realització de la prova de detecció precoç del VIH de 10.00 a 14.00 hores al CAP de la  

Magraners i al CAP de Cappont.  

Divendres 29 de novembre 

Realització de la prova de detecció precoç del VIH de 10.00 a 14.00

Rambla Ferran i al CAP Primer de Maig de Lleida.  

d’aquestes accions, així com la vostra col·laboració, 

 

President de l’ Associació Antisida de Lleida 

                                                                                      

                                                                         Amb el suport de:

 

SIDA de Catalunya 

, s’adhereix a la “Setmana Europea de la Prova del VIH” que es realitzarà en tot 

Aquesta iniciativa, proposada en el marc de l'European HIV 

la promoció de la salut sexual i la prevenció 

conèixer el model de servei de la prova del VIH que duen a 

portarà a terme les següents accions: 

Estand informatiu de 10.00 a 19.00 hores davant el Centre de Cultures i Cooperació 

A les 12.30 hores es farà atenció als 

de 10.00 a 14.00 hores davant la Facultat de Medicina de la Universitat de 

A les oficines de l’Associació Antisida de Lleida, carrer Lluis Besa, 17 baixos, d’11.00 a 19.00 

de 10.00 a 14.00 hores al CAP de 

de 10.00 a 14.00 hores al CAP de 

Ciutat Jardí (Hospital Santa Maria de Lleida)  

de 10.00 a 14.00 hores al CAP de la  

 hores al CAP de 

 

                                                                                                                                 

Amb el suport de:  

 


