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L’alcalde remarca la importància de fer arribar el 

missatge de la prevenció de la sida a tothom 
 

» Xavier Trias rep els representants del Comitè 1er de Desembre, que congrega les entitats que 

treballen per la prevenció de la malaltia, i que durant aquesta setmana, ompliran la ciutat 

d’activitats per a difondre el missatge de prevenció i la detecció precoç de la malaltia, que 

demà celebra el seu Dia Internacional a tot el món 

 

» Demà, a les 18 hores, l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona, la Font Màgica de Montjuïc i la 

font de Passeig de Gràcia-Gran Via s’il·luminaran de vermell, juntament amb una vintena 

d’edificis singulars de la ciutat, en motiu del Dia Internacional de la Sida 

 

» Al 2011, Barcelona va registrar 400 casos d’infecció de VIH, un 8% menys que l’any anterior. 

Malgrat això, encara el 38% dels malalts de Sida van iniciar el tractament amb retard. 

 

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha rebut avui a l’Ajuntament de Barcelona un grup de 

representants de les entitats del Comitè 1er  Desembre, la plataforma d’entitats que que 

treballen per a la prevenció del VIH i de la malaltia de la Sida, i que en ocasió de la celebració, 

demà, del Dia Internacional de la Sida, han organitzat diverses activitats per a promoure el 

coneixement de la malaltia i de la importància de la seva prevenció. A la reunió també hi han 

assistit la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, i la Delegada de 

Salut del consistori, Cristina Iniesta. 

 

L’alcalde ha agraït a les entitats i ONG’s la seva feina i els ha recordat que l’Ajuntament de 

Barcelona “és molt sensible” en aquest àmbit “que afecta, directa o indirectament, moltes 

persones i famílies de Barcelona”. L’alcalde ha expressat la necessitat que, en aquests 

moments, es tingui molt en compte la situació d’especial vulnerabilitat que pateixen les 

persones afectades per la malaltia, i ha refermat el seu compromís perquè s’avanci en la seva 

investigació.  

 

El Comitè 1er de Desembre és una Organització No Governamental constituïda l’any 1998 com 

a Plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH i sida a Catalunya i per  a 

combatre l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb la malaltia. La Plataforma, 

de caire unitari, està formada actualment per unes 25 entitats. Durant els propers dies, 

aquestes han organitzat les següents activitats: 

 

De l’1 al 19 de desembre 

Exposició de cartells sobre Sida: “VIH sobre rodes” 
Organitzada  per SIDA STUDI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver. És una mostra de material de col·leccionisme 

amb missatges de prevenció. Simultàniament es faran passis de curtmetratges de 

campanyes de prevenció. 

 

1 desembre 

Desplegament de les seccions del Tapís Memorial de la Sida 

Organitzat pel Projecte dels Noms-Hispanosida 

A les 9:15 hores es desplegarà el Tapís Memorial, de manera simultània,  des dels balcons 

dels edificis de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat a la Plaça Sant Jaume. 

 

Acte institucional al Palau de la Generalitat 

 

Organitzat pel Dep. de Salut (Generalitat de Catalunya), l’Ajuntament de Barcelona i la 

Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Comitè 1r de desembre. 

 

A les 9:30 hores tindrà lloc l’acte institucional a la sala Clavé del Palau de la Generalitat amb 

la lectura del manifest institucional i el manifest del Comitè 1r de desembre. 

Carpes d’informació i sensibilització 

 

Organitzades pel Comitè 1r de desembre 

A la plaça Sant Jaume s’instal·laran unes carpes informatives per a prevenir i sensibilitzar 

entorn al VIH/sida a les persones que s’acostin a l’espai, amb eines metodològiques de 

caràcter lúdic i participatiu. 

Lectura manifest del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA  -  “Enllaçant-nos per la Sida” 

 

Organitzat pel Comitè 1r de desembre. 

A les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona l’actriu catalana Mònica Van 

Campen llegirà el manifest del Dia Mundial de Lluita contra la Sida i es farà de forma 

simultània a diferents punts de Catalunya. Enguany darrera la tarima on es llegirà el 

manifest lluirà un llaç vermell per a sensibilitzar la població general entorn la problemàtica de 

les persones que viuen amb VIH/sida. 

 

2 de desembre 

Carpes d’informació i sensibilització 

Organitzades pel Comitè 1r de desembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ Arc de Triomf s’instal·laran unes carpes informatives per a prevenir i sensibilitzar entorn 

al VIH/sida a les persones que s’acostin a l’espai, amb eines metodològiques de caràcter 

lúdic i participatiu. 

 

II Pedalària: pedalada Solidària per la sida 

 

Organitzada pel Comitè 1r de desembre 

A les 11 del matí des de les carpes informatives de l’Arc del Triomf: activitat de 

sensibilització i participació a la ciutat de Barcelona co-organitzada amb l’associació 

esportiva Panteres Grogues, per tal de fer visible la resposta al VIH/sida de les entitats, al 

territori autonòmic de Catalunya. Els participants podran fer el recorregut tant en bicicleta, 

com sobre patins i es durà a terme un acte lúdic-festiu a la sortida, amb la distribució d’un 

kit amb materials del comitè 1r de desembre, aigües. L’arribada es farà al punt de sortida, a 

l’Arc de Triomf, al voltant de les 13h. 

3a Nit Vermella :  amb espectacles a la Sala 3 del Razzmatazz 

A les 20:30 h. a la Sala 3 del Razzmatazz (c/ Pamplona,88). Des de fa tres anys el Comitè 

1r Desembre celebra la Nit Vermella, una festa per a les entitats que formen part del Comitè 

i per a les persones que vulguin assistir en suport a les persones que viuen amb VIH. Amb 

la participació de Miqui Puig. 

 

Dades de la malaltia a Barcelona 

 

A l’any 2011, un total de 400 persones es van diagnosticar per primera vagada d’infecció pel 

VIH a Barcelona, una xifra que representa un descens del 8,1% respecta l’any 2010. El 93,1% 

(309) dels casos eren homes entre els 17 i els 79 anys (mediana de 34 anys), i les edats de les 

29 dones entre els 19 i els 60 anys (mediana de 34 anys). La via de transmissió més freqüent 

entre els homes van ser les relacions homosexuals, seguides de les heterosexual, amb el 

81,3% (251) i 13,6% (42) dels casos, respectivament. Entre les dones les relacions 

heterosexuals van ser la via més freqüent de contagi (95,6%).  

 

En relació a la SIDA, el nombre de casos en aquesta fase final de la infecció, continua 

disminuint. Al 2011, es van diagnosticar 75 persones de les que el 90,7% (68) residien a 

Barcelona. Hi ha un descens del 21,0% respecte al 2010. El 85,3% (58) dels casos eren homes 

entre els 26 i els 68 anys (mediana de 42 anys). Les edats de les dones oscil·laven entre 28 i 

els 53 anys (mediana de 41 anys). 

 

Les relacions sexuals no protegides van ser la via de transmissió més freqüent. En els homes 

van representar el 76% dels casos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació al pronòstic, el 38,5% dels casos va iniciar tractament amb retard, observant-se 

aquest any una diferència significativa entre homes (37,0%) i dones (38,5%). Això implica més 

risc de transmissió de la infecció i un augment de la morbilitat i mortalitat. 

 

 

NOTA: Disposeu d’imatges de la trobada al següent link: 

http://www.flickr.com/photos/xaviertrias 
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