SERVEIS A COL·LECTIUS

17 de febrer del 2003

Prevenció i sensibilització,
eines per lluitar contra la sida
El programa ‘Preserva’t’ està destinat principalment a la joventut
El Pla d’acció contra sobre la
sida (PASaL’H) i el programa
Preserva’t, basats en la prevenció i la sensibilització, són
les eines principals amb les
quals L’Hospitalet lluita contra la sida.
El PASaL’H té com a objectius concebre, integrar i
definir una sèrie d’accions per
minimitzar la repercussió de la
malaltia. A més, s’ocupa del tractament de les persones amb VIH
per tal de millorar la seva qualitat
de vida i promou programes de
prevenció; d’inserció sociolaboral
dels afectats i del seu entorn
afectiu.
En el marc del pla d’acció s’ha
posat en marxa la Maleta Pedagògica per acostar als estudiants
de secundària informació per
prevenir la sida, les malalties de
transmissió sexual i evitar embarassos no desitjats. El programa
inclou activitats acadèmiques
–tallers i xerrades per a estudiants
i professors– i lúdiques –exposicions, concursos i teatre fòrum.
La iniciativa pretén afavorir
que la joventut tingui hàbits més
saludables que redueixin el risc
de contraure la sida, oferir informació sobre les formes de transmissió i prevenció perquè els joves siguin conscients del risc, i
fomentar l’ús del preservatiu en
les relacions sexuals.
Per la seva banda, el programa Preserva’t acompanya els joves durant les hores d’esbarjo,

S
A
N
I
T
A
T

/

Información
contra la
discriminación
de género
El Programa Municipal de la

C
Mujer, a través del Centre d’AA
tenció i Informació a la Dona
I
(CAID), ofrece asesoramienD

to, apoyo y formación a las
mujeres para promover la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
Este programa municipal impulsa la participación activa de
las mujeres y ofrece atención
personalizada a las personas que
lo soliciten por problemas derivados de la condición femenina. La
dirección de su página web es:
www.l-h.net/caid.
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Asesorías
especializadas
sobre temas
de interés
L’autobús de la sida proporciona informació sobre la malaltia i la seva prevenció

els recorda la importància de la
prevenció i possa al seu abast els
preservatius. Mitjançant aquest
programa, locals d’oci nocturn de
la ciutat han instal·lat màquines
expenedores de preservatius.
Els condoms es distribueixen
en estoigs de tres unitats amb un
format de paquet de tabac i un
preu de 0,75 euros. La dinamització de la campanya és a càrrec
d’un tècnic del JIS, amb el suport
de l’Ajuntament.

El Pla d’acció sobre la sida ha posat a disposició dels ciutadans el telèfon 93 260 01 93, per atendre consultes relacionades amb la sida i les malalties de transmissió sexual.
Les consultes són ateses pels
professionals del Servei de
Planificació Familiar. L’horari
d’atenció és: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i les
tardes del dilluns, de 16 a 18 hores. Durant la resta del dia
i els caps de setmana es disposa d’un servei de contestador automàtic on el comunicant pot deixar el nom, número
de telèfon i la consulta que vol realitzar.

Telèfon

El Espai Jove ha instalado un
servicio de atención a la juventud en el Centro Cultural
Tecla Sala donde ofrece información y asesorías especializadas en temas de interés para el colectivo como vivienda, enseñanza, salud, solidaridad y empleo. También
organiza cursos y actividades para fomentar la participación de
los jóvenes. Su web (www.espaijove.net) acerca esta información
a los usuarios y puede consultarse en los puntos de información
de los centros culturales.
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L’H ha impulsat projectes
d’ajuda al desenvolupament
El Consell Municipal de Cooperació s’encarrega d’impulsar els programes solidaris i
de cooperació de L’Hospitalet
envers pobles o comunitats
menys favorits. Des d’aquest
organisme, que aplega l’Ajuntament i les entitats solidàries de la ciutat, s’ha fet
arribar ajut humanitari en situacions d’emergència i s’ha
col·laborat en projectes de cooperació per al desenvolupament
i en accions per a la defensa dels
drets humans. També s’han fet
activitats de sensibilització.
L’Hospitalet ha pres part en
projectes de dotació d’infraestructures sanitàries, centres educatius, habitatges i programes de
formació laboral, alfabetització i
prevenció sanitària a països que
es troben en situacions d’extrema pobresa. Aquestes actuacions
volen ajudar al desenvolupament

Des del Consell Municipal
de Cooperació s’ha fet
arribar ajut humanitari
en situacions
d’emergència i s’ha
col·laborat en projectes
de cooperació

dels pobles i impulsar projectes
de futur, més que resoldre necessitats puntuals.
Des de la ciutat s’ha creat un
centre d’atenció psicològica a les
víctimes de la violència a Algèria;
s’han construït quatre aules-taller
a Bolívia; s’ha reconstruït i dotat
de material l’escola Mario Muñoz
i l’Hospital d’Holguín a Cuba; s’ha
elaborat un programa de preven-

ció de la sida a Romania i a Guinea Equatorial; un altre de prevenció laboral a Perú, i un de suport als sindicats del Marroc, entre altres. Tanmateix, s’han fet
programes d’emergència a causa
de conflictes bèl·lics o catàstrofes
naturals a l’Afganistan, Palestina,
el Congo, el Salvador, Kosovo o
Perú. La cooperació amb el poble
sahrauí mereix un capítol a part
per la llarga i intensa solidaritat
que la ciutadania ha mostrat amb
aquest poble castigat que des de
fa 27 anys espera al desert algerià de Tindouf una solució al seu
problema.
Recordem que el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional és un òrgan de caràcter consultiu, impulsat per l’Ajuntament i integrat per les entitats solidàries per analitzar, debatre i elaborar propostes d’actuació i sensibilització.
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Programes solidaris envers els més desfavorits
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Contenidors amb ajuda humanitària per a Cuba

