16

/

societat

12 de novembre del 2007

1 de desembre ||| dia mundial de la sida

Campanya per evitar l’estigma
i la discriminació dels afectats
El manifest que es llegirà demana que no es generin desigualtats al voltant d’aquest col·lectiu

Activitats

Evitar l’estigma i la
discriminació, aquestes
són les dues idees que
centren el manifest que
es llegirà a la ciutat el
pròxim 30 de novembre
amb motiu del Dia
Mundial de la Sida
La sida és una malaltia crònica,
no es pot curar però sí que es
poden pal·liar els danys i evitar
una mort que, fa uns anys, era
segura. Aquests són uns avenços mèdics molts importants,
això no obstant, els investigadors busquen una vacuna.
La sida és una malaltia amb un
impacte social molt negatiu, el responsable del Programa PASaL’H,
(Pla d’acció sobre el VIH/sida a L’H),
Jordi Petit, afirma que falta “una
conscienciació que aquesta és una
malaltia crònica com moltes altres i
que es pot portar una vida plena”.
Però, segons Petit, hi ha molts seropositius que no troben feina o que
tenen problemes per contractar una
hipoteca o una assegurança.
Per això, el manifest que aquest
any es llegirà per commemorar el
Dia Mundial de la Sida porta per
lema Evitar l’estigma i la discrimina
ció tant en el món laboral com en la
resta d’àmbits de la societat.
En aquest mateix sentit s’ha
pronunciat el Ple municipal. En la
sessió del passat 6 de novembre es
va aprovar una moció unitària d’ad
hesió al manifest i contra l’estigmatització dels afectats.
L’Ajuntament i les entitats que
formen part del PASaL’H han orga
nitzat tot un seguit d’activitats al
voltant de l’1 de desembre amb l’ob
jectiu de sensibilitzar la població sobre els riscos de contraure el virus,
sobre la importància de la detecció
precoç i sobre l’ús del preservatiu.
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A dalt i a l’esquerra, actes informatius
celebrats en el dia de la sida de l’any passat.
A sota, l’infermera Marguerite Nguessabe.

L’acte central tindrà lloc el dia 30
a la plaça de l’Ajuntament. A més
de llegir el manifest i fer activitats
de sensibilització i prevenció, hi
haurà danses africanes, espectacle
de hip-hop, música en viu, tallers
preventius... amb la participació dels
alumnes dels instituts.

Destaca també la celebració del
10è aniversari de la Comissió Tècnica de la Sida amb una exposició al
Centre Cultural Bellvitge i amb un
acte de reconeixement a totes les
persones que durant aquests anys
hi han treballat i han format part de
la comissió. # p. g .

Darrera setmana de novembre
• Taules informatives als IES (DIRCES).
• Taules informatives del JIS i Fundació Salut i Comunitat.
• Deixa el teu missatge sobre la
sida (locals JIS i Fundació Salut i
Comunitat).
• Campanya de sensibilització al
Gornal, Can Tries i Sant Josep (Associació Foscor i Claror. Pigad).
• Informa’t sobre la sida a la xarxa.
Recerca d’informació sobre el VIH
als punts Òmnia (JIS).
• El TriVIHal de la sida (JIS).
30 de novembre
• Activitats de sensibilització i prevenció. Plaça de l’Ajuntament.
• Taula informativa a l’Hospital General de L’Hospitalet.
1 de desembre
• Posa’t un llaç vermell. Campanya
de sensibilització a les boques del
Metro.
• Parla amb els teus fills sobre la
sida. Als mercats municipal es lliurarà material informatiu i preventiu
per tal que els pares parlin de la
sida amb els seus fills (matí).
• Campanya de sensibilització als
espais d’oci durant la tarda-nit al
barri del Centre.
Dia 1 i 2 de desembre
• Esports solidaris. Repartiment
de material informatiu als equipaments esportius.
Del 22 de novembre al 22 de
desembre
• Exposició 10 anys de la Comissió
Tècnica de la Sida a L’H. Al Centre
Cultural Bellvitge.

Programa de la
Fundació Akwaba
a Costa d’Ivori
La prevenció de la transmissió ma
ternoinfantil del VIH sida és l’objectiu
del programa PTMI que la Fundació
Akwaba desenvolupa a Bouaké. El
programa serà presentat a la jornada
que la fundació celebrarà el pròxim
dia 17 a la Biblioteca Tecla Sala. La infermera Marguerite Nguessabe, que
col·labora en el programa, explicarà
les seves experiències.
El programa PTMI busca eradicar o
rebaixar la transmissió del VIH de mare a fill en dones seropositives. Ofereix
informació sobre la malaltia i els mètodes de prevenció, acompanyament,
suport psicològic, tractament de les
malalties oportunistes i llet artificial.
El programa pretén que l’acció

no es quedi només en el tractament
mèdic i ressalta la importància de l’a
companyament cap a una reinserció
social i econòmica. En aquest sentit,
es prioritzen les activitats d’assessorament laboral per fomentar l’autonomia i la independència.
També es projectarà el documen
tal Mimi, la Joie que dóna a conèixer
la lluita de les dones per tal d’alli
berar-se de la càrrega social que
implica el fet de tenir el virus a travès
de les experiències d’una infermera i
dues dones portadores del VIH.
A la jornada assistirà Maria Fran
çoise Affoua, periodista de Costa
d’Ivori que explicarà l’actual situació
política del país. # p. g .

