
Gavà Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 
Gavà, 1 de desembre de 2010 
 

 
COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
 
Acció informativa adreçada als joves 
 
Les Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Gavà es mobilitzen amb motiu del Dia Mundial contra la 
Sida 
Dijous 2 de desembre a les 18.30 h a la plaça Major. 
 
 
Sota el lema «Contra la SIDA, encaputxa't!», les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (JERC) de Gavà es mobilitzen demà dijous dia 2 de desembre, amb motiu 
de la comemoració, avui dimecres, del Dia Mundial de la lluita contra la SIDA. Les 
JERC surten al carrer per a conscienciar que el VIH és encara una xacra a la nostra 
societat. 
 
Les propostes bàsiques de les Joventuts d’Esquerra apunten a la inclusió als 
currículums acadèmics d'Educació Primària i ESO de les malalties de transmissió 
sexual, així com dels mitjans per a evitar el contagi. Raúl Puga, portaveu de les JERC 
Gavà, assegura que «és primordial una bona educació de base per a generar un bon 
grau de conscienciació», i afegeix que «les escoles ja ho estan treballant, però sense 
tenir en compte el context immediat, que és l’alumnat mateix». 
 
Altre mesures que proposen les JERC són la instal·lació de màquines expenedores de 
preservatius als Casals de Joves d'arreu del país i als instituts; i també un major 
finançament per a la cura definitiva del VIH. 
 
A part d'aquesta tasca informativa i reivindicativa, les JERC de Gavà engrescaran el 
jovent de la ciutata fer-se una foto vestint caputxa per tal de fer valer el lema de la 
campanya: «Contra la SIDA, encaputxa't!». Amb aquestes fotografies, editaran un 
vídeo informatiu amb les propostes recollides, que es publicarà a la pàgina web de la 
formació. 
 
L’acció al carrer serà compartida pels regidors d’Esquerra, Marta Jiménez i Andreu 
Pérez, que hi faran acte de presència com a mostra de suport. 
 

Compareixença de premsa 
 
Per prendre declaracions sobre el tema, la portaveu del grup municipal 
d’Esquerra, Marta Jiménez i el portaveu de les JERC de Gavà, Raúl Puga 
estaran demà dijous 2 de desembre, a la plaça Major, a les 18.30 h, a 
disposició dels mitjans de comunicació. 
 
Per ampliar informació podeu localitzar la portaveu municipal Marta Jiménez al 
telèfon 619 421 102 o al portaveu de les JERC Raúl Puga al  676 821 312. 
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