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A vui és 1 de desembre, dia en que es commemora el Dia Mundial del VIH/SIDA, una malaltia que 
afecta en aquests moments en torn a 33.000 persones només a Catalunya. I que, més enllà de 
la seva dimensió sanitària i de salut, té un fort component d’estigmatització social, associada a 

una realitat afectiva i sexual molt més plural i diversa que el binomi home-dona heterosexual. 

Durant anys de lluita la societat ha avançat en drets d’igualtat de gènere i sexualitat, aconseguint fins i 
tot la seva plasmació en normes legislatives no sempre adequadament  executades i desenvolupades. 
I encara estem lluny d’assolir la igualtat i la llibertat d’expressió afectiva i sexual, front l’ofensiva dels 
sectors més conservadors, polítics i religiosos, contra tot allò que surti del seu model tradicional, 
arribant a conductes d’odi contra les persones seropositives. 

Contra la discriminació, la por i la intolerància, només des de la solidaritat i la cooperació estarem en 
condicions de fer front a aquests atemptats als drets humans per fer front a l’epidèmia, però també per 
eradicar la serofòbia.

En aquest sentit, és absolutament imprescindible l’actuació de les organitzacions que han treballat en 
el camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya, així com dels i les activistes que les formen, i 
molt particularment del Comitè 1er de Desembre, que conforma la Plataforma Unitària d’ONG de SIDA 
de Catalunya, amb la seva infatigable lluita per fer possibles aquests objectius.

No només de lluita, sinó de denúncia pública dels incompliments de la Generalitat en la resposta a 
la SIDA. L’Administració ha retallat els recursos en salut i el pressupost per investigació, també els 
destinats al VIH, amb el consegüent empitjorament de l’atenció a les persones afectades, però també 
amb un augment de riscos per a la salut de la societat en el seu conjunt. 

Front aquesta situació, a la nostra recentment celebrada 7a Assemblea Nacional EUiA hem adquirit el 
compromís de treballar per a fer possible la creació d’un pla de salut sexual, des de les competències 
de l’Administració Pública, però en coordinació amb les ONG i el teixit associatiu, que incorpori 
campanyes de prevenció i sensibilització sobre VIH i ITS, així com per combatre la serofòbia.

Però no són aquests els únics incompliments: l’any 2014, el Parlament de Catalunya, amb el suport 
unànime dels grups parlamentaris, va aprovar l’Acord Nacional enfront el VIH/SIDA i l’estigma relacionat 
que, a data d’avui no ha estat desenvolupat, malgrat establir l’aprovació a futur d’un nou Pla d’Acció 
contra el VIH i un Pacte Social contra l’Estigma i la Discriminació, cap dels quals ha estat posat en 
marxa. Cal exigir doncs que l’Administració posi en marxa els mitjans i mecanismes necessaris per tal 
de garantir tant la seva implementació com la seva aplicació efectiva. 

Finalment, fem nostre el lema d’enguany del comitè 1er de Desembre ‘Estigma o estima, tu decideixes’ 
amb el qual volem reivindicar el dret a l’estima com a valor indispensable de lluita contra la por, la 
intolerància i l’aversió que es crea envers el virus i les persones que hi conviuen, pel simple fet de 
ser seropositives.

Consulta els actes centrals del Comitè 1 de Desembre en aquest enllaç.
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