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Combatre la sida mitjançant
la prevenció i la informació
El manifest que es llegirà l’1 de desembre manté el compromís amb els afectats
El Dia Mundial de la
Sida és només un
recordatori. La lluita
contra aquesta malaltia
ha de ser constant i ha
de desenvolupar-se
durant els 364 dies
restants de l’any
S’acosta l’1 de desembre, una
data emblemàtica que tots hem
de tenir present. Amb el Dia
Mundial de la Sida es vol recordar que cal treballar a favor de
la prevenció i la informació i en
contra de la discriminació i la
marginació que pot provocar tenir aquesta malaltia. Però el treball no pot quedar reduït a un dia, ha
de ser constant durant els 364 dies
restants perquè, tot i que els medicaments han aconseguit frenar la
mortalitat, l’avanç de la malaltia no
s’ha aturat i cada dia es produeixen
nous contagis.
Aquest és el missatge que el
Comissionat per al Programa de la
Sida, Jordi Petit, vol fer arribar a la
població. “Els efectes benèfics dels
retrovirals han fet abaixar la guàrdia
i s’han relaxat les conductes preventives”.
Segons la memòria de la Comissió Tècnica de la Sida corresponent a 2004, fins al 31 de desembre de l’any passat s’han declarat
652 casos de sida a L’H. D’aquests,
528 són homes (81%) i 124, dones (19%).
Perquè la lluita continua, la Comissió Tècnica de la Sida està enllestint el PASAL’H per al període
2006-2008. Les línies que es veuran enfortides seran la conscienciació respecte a conductes de risc,
l’acompanyament i l’atenció social
als afectats.
Paral·lelament, les entitats que a
L’Hospitalet treballen a difondre informació i a favor dels afectats han
preparat tot un seguit d’activitats
que es desenvolupen els dies pre-

L’acte institucional que
tindrà lloc el Dia Mundial
de la Sida a l’Ajuntament

L’apunt

comptarà amb la lectura
d’un manifest titulat Aturem la sida, mantinguem
la promesa. Al text, les administracions públiques,
les entitats i d’altres
agents socials de la ciutat
es comprometen a continuar treballant per mantenir la promesa amb els
afectats perquè es vegin
com una persona més de
la ciutat; a mantenir la
promesa per acabar amb
la discriminació, els prejudicis i els tòpics; a mantenir la promesa de fer arribar la prevenció a totes les
persones de qualsevol
edat, cultura i religió; a
mantenir la promesa de
seguir lluitant per tal que
no es parli de grups de risc
sinó de conductes de risc,
i a mantenir la promesa
per seguir lluitant per tal
que no només se’n parli
de la sida i sigui important
el dia 1 de desembre, sinó
que estigui present tots
els dies de l’any.
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Corbacho (dreta) i Petit, durant la celebració de l’acte institucional de l’any passat

La Comissió Tècnica de la
Sida està enllestint el
PASAL’H 2006-2008. Les
línies de treball seran la
conscienciació respecte a
les conductes de risc i
l’atenció social als afectats

vis a l’1 de desembre. Els dies 28,
29 i 30 de novembre, a través del
programa Dirces, s’instal·laran taules informatives a diversos instituts
de la ciutat perquè els alumnes
confeccionin un mural amb missatges relacionats amb la sida. També
es podran deixar missatges a l’Oficina del Voluntariat (Josep Tarradellas, 44-58), a l’entitat JIS (ronda
de la Torrassa, 105) i a la Fundació
Salut i Comunitat (Ali Bei, 25 i Sant
Germà, 12, de Barcelona).
L’Associació Foscor i Claror Pigad, que tracta amb drogodependents, farà una campanya de sensi-

bilització als barris del Gornal, Bellvitge i Sant Josep. Els dies 26 i 27
de novembre grups de voluntaris
lliuraran material informatiu-preventiu als equipaments esportius
de Sanfeliu, L’Hospitalet Nord, Bellvitge, Fum d’Estampa, pavelló de
bàsquet, Estadi Municipal de Futbol
i als camps de la Feixa Llarga i Can
Buxeres, mentre es desenvolupen
activitats esportives. Durant la tarda
i nit del dissabte 26, la campanya
de sensibilització es portarà a les
zones d’oci del Districte I i al centre
comercial Gran Via 2.
Una activitat nova per aquest

any es farà als mercats municipals
de Collblanc, Santa Eulàlia i Torrent
Gornal on es lliurarà material informatiu perquè els pares abordin el
tema de la sida amb els seus fills.
El dia 28 a la seu del JIS es farà un
seguiment de webs que parlen sobre la sida a Internet i el dia següent es jugarà el trivihal de la sida.
Aquestes activitats culminaran
el pròxim 1 de desembre en l’acte
institucional que tindrà lloc al Saló
de Plens de l’Ajuntament amb la
participació de totes les entitats
que a la ciutat fan campanya per
prevenir la sida. # R.

