4/

LA CIUTAT

25 de novembre del 2002

El Dia Mundial de la Sida 2002
lluita contra la discriminació
Un autobús itinerant recorrerà els bars de copes de la ciutat per distribuir preservatius

!
La batalla contra la sida
només podrà guanyar-se
enfrontant-nos a la
discriminació. Malgrat la
informació encara és
patent la por i el rebuig
social cap als malalts

sida a L’H (PASaL’H) insisteix
que l’única manera d’evitar la
transmissió és fer una prevenció adequada, incorporant la
utilització del preservatiu com
un hàbit bàsic en les relacions

La memòria del 2001 del
PASaL’H indica que des
de l’1 de gener del 1981

L’apunt

fins al desembre de l’any
passat s’han detectat a
la ciutat 608 casos de sida (491 homes i 117 dones). Els joves i els heterosexuals són els més
afectats. Per grups d’edat, el més afectat és el
de 30 a 34 anys (180 casos en aquest període),
seguit del de 25 a 29
anys (166 casos). La tendència dels últims anys
indica que els heterosexuals són els més afectats per la malaltia.
Durant l’any 2001, el
PASaL’H ha portat a terme una sèrie de programes com ara el Preserv@t, destinat a millorar
l’accessibilitat al preservatiu de la població jove/adolescent, abaratint-ne el cost i ampliant
els punts de dispensació
que són, principalment,
els llocs d’oci (un pac de
tres a 0,75 euros).

GABRIEL CAZADO

L’1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la
lluita contra la Sida, enguany sota el lema Estigma i discriminació. La campanya està pensada per
sensibilitzar la societat i fer
veure que totes les persones que conviuen amb la
sida tenen dret a continuar
la seva vida civil, professional, sexual i afectiva sense discriminacions i de forma digna.
Tant important és el respecte cap a les persones amb el virus com evitar nous contagis,
per això el Pla d’acció sobre la
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Cada any un autobús recorre els carrers de la ciutat informant sobre la sida

sexuals. La campanya de conscienciació es vol fer arribar especialment als joves. La nit del
30 de novembre un autobús itinerant recorrerà la zona de copes de la ciutat, principalment

el barri del Centre, distribuint
preservatius i material informatiu. El mateix autobús sortirà
també el dia 1 per fer la mateixa feina en un recorregut pels
parcs de la ciutat: de la Marque-

sa, la Torrassa, les Planes, Can
Buxeres, Bellvitge i l’Alhambra.
Durant el mes de novembre es
porten a terme tallers i taules
informatives per informar sobre
la sida. # PILAR GONZALO

Oberta ‘l’aula’, el Casal
d’Entitats de Santa Eulàlia
Acull nou organitzacions i té espais oberts a altres col·lectius
res quadrats). Aquests dos espais també es posaran a disposició d’altres entitats del barri,
per això la seva utilització serà
gestionada des del centre cultural, cosa que permetrà racionalitzar-ne l’ús. L’Ajuntament s’encarrega del manteniment i les
despeses de les sales adjudicades a les entitats, mentre que
del manteniment dels espais
comuns es faran càrrec les diferents associacions.
■ Antiga fàbrica d’olis
El Casal d’Entitats està ubicat al carrer Anselm Clavé amb
la plaça dels Avis. La construcció és del tipus d’arquitectura
industrial de totxo vist que pertanyia a una antiga fàbrica d’olis
que es va situar a la zona al voltant de 1910. Per les seves característiques ha estat inclòs en

el Pla especial de protecció del
Patrimoni Arquitectònic.
Per adaptar l’edifici a les actuals necessitats s’ha fet una
àmplia remodelació que ha inclòs l’adaptació a la normativa
d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques. S’ha
instal·lat un ascensor hidràulic i
s’ha modificat la caixa de l’escala per tal que el passadís quedi
en un sol nivell.
S’ha variat la distribució interior de les diferents plantes de
l’edifici amb la modificació de
l’accés per tal de posar l’entrada a la plaça dels Avis, que s’està urbanitzant. # P. GONZALO

Fins fa quatre anys el
local allotjava l’aula de
cultura del barri

GABRIEL CAZADO

Nou entitats de Santa Eulàlia disposen ja d’un espai
definitiu al Casal d’Entitats
que serà inaugurat el pròxim dia 3. El centre porta el
nom popular de ’l’aula’, per
recordar que, fins fa quatre
anys, va ser la seu de l’antiga aula de cultura.
L’Esbart Sant Isidre, l’Associació Cultural Santa Eulàlia 2002, Gran Via Club
Petanca, Comissió de festes, Grup de comerciants,
Grup de dones, Tarlatana, Grupart 2000 i Col·lectiu de Pintura
són les entitats que comparteixen el local, format per la planta
baixa i tres pisos. Cadascuna
disposa d’espais per desenvolupar les seves activitats a més de
comptar amb unes zones comunes, com ara la sala polivalent (de 87 metres quadrats) i
l’aula d’informàtica (de 26 met-
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Espai destinat a les entitats artístiques del barri

