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SOCIETAT

Jornada de reflexió sobre accions i
respostes davant la sida a la ciutat
Sessió oberta a la ciutadania el 13 de novembre a les instal·lacions de l’Àrea de Promoció Econòmica

■ L’H va participar a Lió
La jornada començarà a les
10h amb la presentació del projecte i els 10 elements d’avaluació, i,
després d’una pausa, a les 11.15h,
s’iniciaran els grups de treball. Després de dinar es farà una identificació dels que es consideren punts
forts i febles de les campanyes de
sensibilització, i a les 17h es llegiran les conclusions.
L’Hospitalet ja va participar
com a convidada en una trobada
de ciutats que es va fer a Lió on
es van desenvolupar uns tallers
d’avaluació que ara es faran aquí.
“Les conclusions també ens ser-

Les conclusions serviran
per a la reformulació
del PASaL’H i també per
avaluar si el que fa
la ciutat en el Pla de
la sida és percebut per
la ciutadania

viran d’ajuda i argument per a la
reformulació del PASaL’H”, ha dit
Petit.
Les inscripcions per participar
en la jornada Ciutat i Sida. I tu
que en penses? es poden fer al
telèfon del PASaL’H, 93 260 01
93, o a través d’Internet.
En paral·lel, al Centre Cultural
Tecla Sala hi ha muntada l’exposició de fotografies Viure en positiu, que es pot veure fins al dia
19 i que mostra les conseqüències de la sida al món. # MARGA
SOLÉ

Inscripcions on line:
a www.canal-h.net

GABRIEL CAZADO

Ciutat i Sida. I tu què en penses? és el lema d’una jornada de reflexió d’accions i respostes enfront de la sida que
se celebrarà el 13 de novembre a les instal·lacions de l’Àrea de Promoció Econòmica,
a la carretera del Mig, 85-87.
La sessió està organitzada
per l’ONG Creación Positiva, dins
del programa ONUSIDA desenvolupada per les Nacions Unides arreu del món, i que compta amb
el patrocini de la Diputació de
Barcelona.
La jornada va dirigida a la ciutadania que no està relacionada
diàriament amb la malaltia, a la
societat civil, a les entitats i a tècnics de les àrees municipals. A la
sessió de treball es desenvoluparan deu elements d’avaluació:
Tipus de reconeixement del impacte del VIH i el grau d’acceptació; la inclusió de les persones
seropositives i dels diferents grups;
cura i prevenció; transversalitat i
perspectiva de gènere; identificació i abordatge de les diferents
vulnerabilitats; grau d’aprenentatge de les experiències i intercanvi; adaptació de les respostes; mètodes de treball, i utilització i mobilització de recursos.
“La jornada serà una bona eina per desenvolupar i avaluar si
el que fem en el Pla de la sida és
percebut per la ciutadania”, ha
explicat Jordi Petit, Comissionat
de l’Alcaldia per a aquest pla.
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Exposició sobre la sida que es pot veure a la Tecla Sala fins al dia 19

L’H presenta el PASaL’H a Madrid
Congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la FEMP
El Comissionat per al Programa Municipal de la Sida, Jordi Petit, va presentar a Madrid una ponència sobre el
Pla d’acció sobre la sida a
L’Hospitalet (PASaL’H), en el
marc del VIII Congrés de Ciutats Saludables celebrat els
dies 27 i 28 d’octubre. El
congrés estava organitzat per
la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
“L’Hospitalet va presentar l’experiència del PASaL’H en una taula rodona on també mostraven
els programes de salut els repre-
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sentants dels ajuntaments de Madrid i Móstoles i em va sobtar que
cap més ajuntament dels presents
al congrés abordés el tema de la
sida”, ha explicat Jordi Petit. Segons
el comissionat, “l’experiència va ser
molt positiva, perquè l’objectiu de
participar a les jornades era ajudar
a conscienciar les ciutats sobre aquesta problemàtica i mostrar que
en l’àmbit local es pot fer alguna
cosa”.
Segons Jordi Petit, Espanya i
Portugal encapçalen el rànquing
de ciutats de la Unió Europea que
tenen un major índex de seropositius. “El nombre de casos continua augmentant. La població sem-

bla que s’hagi relaxat en les mesures preventives perquè amb els
medicaments retrovirals els casos
de mort han baixat molt, però encara que les persones tinguin
més qualitat de vida i no es morin, continuen sent seropositius i
poden contagiar”, explica Petit
■ Actualització del pla
El Pla d’Acció contra la Sida a
L’Hospitalet (PASaL’H) va néixer
l’any 2001 i té una vigència de
quatre anys. A partir de l’any vinent es farà una reformulació en
alguns aspectes per actualitzar-lo
fins al 2008. Té com a objectiu

prevenir i lluitar contra la malaltia
de la sida.
En l’àmbit de la prevenció, les
actuacions fan especial incidència en la població amb conductes
de risc i en els adolescents. En
aquest sentit, s’han desenvolupat
programes com Maleta Pedagògica, Preserv@t i Màquina per a la
millora de l’accessibilitat al preservatiu. “Hi ha un relaxament de
les conductes preventives, i no
podem abaixar la guàrdia; s’han
de matxucar, repetir i posar a l’abast de tothom aquestes mesures, malgrat que a la ciutat la xifra
de malalts no ha augmentat”, ha
assenyalat Jordi Petit. # M. SOLÉ

