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Xavier Trias: “Cada dia és un dia per lluitar contra la 

Sida i l'eina més important és la prevenció" 
 

» El mercat de Santa Caterina acollirà durant un any una escultura sobre la Sida, obra 

de Lawrence Weiner i iniciativa de la fundació ArtAIDS  

 

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha assistit avui a la inauguració de l’escultura “Per 

sempre i un dia”, de Lawrence Weiner. L’obra, iniciativa de la fundació ArtAIDS, intenta 

sensibilitzar contra l’estigma del virus del VIH i estarà instal·lada durant un any al mercat de 

Santa Caterina. A l’acte també han assistit la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, la 

delegada de salut de l’Ajuntament, Cristina Iniesta, i el president de la fundació ArtAIDS, Han 

Nefkens. 

 

Trias ha destacat la funció de sensibilització de l'obra que s'ha presentat avui i ha dit que "amb 

aquesta escultura s’arribarà a col·lectius molt diversos des d’un mateix indret, el Mercat 

de Santa Caterina, que és part de la riquesa de la nostra ciutat"  

  

L'alcalde ha remarcat la importància de la prevenció i ha afirmat que "cada dia és un dia per 

lluitar contra la Sida, i no només el dia Mundial, que es commemora l'1 de desembre”. 

 

Trias també ha explicat que s'han produït molts canvis que han permès cronificar la malaltia, 

“però hem d'avançar més en recerca i en prevenció"  i ha destacat que "a casa nostra 

tenim molts científics que treballen en aquest àmbit, però l'eina més important és la 

prevenció. No podem baixar la guàrdia. Ens ho hem de ficar al cap". 

 

L'alcalde ha agraït el paper de les entitats que  amb la seva feina donen a conèixer la malaltia I 

les seves conseqüències. 

 

ArtAids és una fundació creada per Han Nefkens, escriptor i mecenes d'origen holandès i 

resident a BCN, que el 1987 va descobrir que era seropositiu. Des de llavors ha liderat diverses 

propostes a tot el món per donar visibilitat a la malaltia.  

 

L’escultura de Lawrence Weiner, realitzada amb plàstics reciclats, està concebuda com una 

manera d'expressar que no hi ha cap lògica en l'exclusió. L'artista vol que la seva obra sigui 

vista com un punt de trobada, de diàleg i de reflexió en la lluita contra la sida. 

 

Aquest any  Barcelona acollirà el Congrés Mundial sobre la vacuna del VIH. 


