
28.-MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER A L’EFECTIU
EL COMPLIMENT DELS ACORDS DE LLUITA CONTRA LA SIDA I PER FER
FRONT A L'ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L'EPIDÈMIA
DEL VIH

1. ATESA la voluntat que les institucions esdevinguin  capdavant en la defensa
dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/
sida  i  l’estigma  relacionat,  com  a  eix  de  garantia  social,  dels  drets  i  del
desenvolupament de les persones.

2.  ATÈS que 21 de novembre de 2016 el Ple municipal va aprovar la moció
conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA de lluita
contra la sida i per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia
del VIH.

3. ATÈS que cap dels acords adoptats per l’esmentada moció de lluita contra la
sida i per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH
no han estat implementats. 

4. ATÈS que no s’ha col·locat un llaç vermell a la façana de l’Ajuntament cada
any per l'1 de desembre, per reivindicar el dia mundial de lluita contra la sida.

5. ATÈS que el col·lectiu jove continua sent un dels grups de la població que
més  contrau  el  virus  del  VIH,  principalment  per  haver  mantingut  relacions
sexuals sense protecció i que les causes que expliquen les infeccions entre el
jovent  són  la  disminució  de  la  percepció  de  risc  i  la  dificultat  d'accés  al
preservatiu.

6. ATÈS que cal incidir en l'adopció de conductes més sanes i responsables i
assolir que el jovent santcugatenc vegi en els preservatius els anticonceptius
de referència  en  tant  que són  els  únics  que  redueixen  els  embarassos  no
desitjats i les infeccions de transmissió sexual. 

7. ATÈS  que no s’han reforçat les accions i els programes d'educació sexual i
els programes de promoció de la salut sexual i de prevenció i informació sobre
les malalties de transmissió sexuals i especialment de prevenció del VIH als
centres d'educació secundària del municipi.

8. ATÈS que no s’ha estudiat la viabilitat d'instal·lar maquines expenedores de
preservatius a tots els centres d'educació secundària de Sant Cugat i tampoc
s’han garantit punts d'accés gratuït als preservatius especialment per al jovent.



9. ATÈS  que l'Ajuntament  no s'ha adherit  a  la  Declaració  de París,  d'acció
accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l'epidèmia del VIH/Sida a escala
mundial a les ciutats el 2030. 

10. ATÈS que no s’han impulsat noves polítiques i estratègies per tal de lluitar
contra el VIH a Sant Cugat del Vallès  i assolir els objectius 90-90-90 fixats pel
2020 i de posar fi a l’epidèmia el 2030.

11. ATÈS que l'Ajuntament de Sant Cugat no ha participat ni desenvolupat el
Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH per tal
que esdevingui una eina real  des d’on els municipis i  altres administracions
puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.

12.  ATÈS  que  no  s’ha incorporat  la  data  de  l’1  de  març,  Dia  per  la  Zero
Discriminació,  entre  les  diades  commemoratives  del  municipi,  com  a
compromís  ferm  per  fer  front  a  l’estigma  i  la  discriminació  relacionats  al
VIH/sida.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.-  Fer efectiu el compromís de reivindicar cada any l'1 de desembre,
dia mundial de lluita contra la sida, col·locant un llaç vermell a la façana de
l'Ajuntament. 

SEGON.- Reforçar de forma immediata les accions i els programes d'educació
sexual  i  els  programes  de  promoció  de  la  salut  sexual  i  de  prevenció  i
informació  sobre  les  malalties  de  transmissió  sexuals  i  especialment  de
prevenció del VIH als centres d'educació secundària del municipi i garantir que
es  doni  tota  la  informació  adequada  contra  l’estigma  i  la  discriminació
relacionats al VIH/sida.

TERCER.-  Fomentar  l'ús  del  preservatiu  al  municipi,  instal·lant  maquines
expenedores de preservatius a tots els centres d'educació secundària de Sant
Cugat  i  garantir  punts  d'accés  gratuït  als  preservatius  especialment  per  al
jovent abans de finalitzar aquest mandat.

QUART.-  Que  l'Ajuntament  de  Sant  Cugat  del  Vallès  s'adhereixi  de  forma
immediata a la Declaració de París, d'acció accelerada a les ciutats per tal de
posar fi a l'epidèmia del VIH/Sida a escala mundial a les ciutats el 2030. 

CINQUÈ.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast
per tal de lluitar contra el VIH a Sant Cugat del Vallès  i assolir els objectius 90-
90-90 fixats pel 2020 i de posar fi a l’epidèmia el 2030, fent especial èmfasi en



la  detecció,  en  la  lluita  contra  la  discriminació,  en  l’empoderament  de  les
persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al sistema
sanitari públic.

SISÈ.-  Impulsar  de  forma  immediata  conjuntament  amb  el  govern  de  la
Generalitat de Catalunya el Pacte social contra la discriminació de les persones
que viuen amb VIH,  on l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la
discriminació associada al  VIH i  a  la  sida a  Catalunya.   Contribuir,  des  de
l'Ajuntament  de  Sant  Cugat,  a  participar-hi  i  desenvolupar-lo  per  tal  que
esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin
treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.

SETÈ.- Fer efectiu el compromís d’incorporar la data de l’1 de març, Dia per la
Zero  Discriminació,  entre  les  diades  commemoratives  del  municipi,  com  a
compromís  ferm  per  fer  front  a  l’estigma  i  la  discriminació  relacionats  al
VIH/sida.

VUITÈ.- Fer efectiu el compromís de col·laborar amb les entitats sense ànim de
lucre  que  treballen  en  l’àmbit  del  VIH/sida  als  Països  Catalans  des  d’una
perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a
plataforma unitària  d’entitats  en  l’àmbit  del  VIH/sida  a Catalunya,  donant  el
suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.

NOVÈ.- Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (Departament de
Salut;  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies;  Departament
d’Ensenyament i Departament de la Presidència), als Grups Parlamentaris del
Parlament  de  Catalunya,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a
l’Associació  Catalana  de  Municipis,  i  al  Comitè  1r  de  Desembre,  com  a
plataforma  unitària  d’ONG-SIDA  de  Catalunya,  al  Centre  d'Estudis
Epidemiològics  sobre  el  VIH/SIDA de  Catalunya  (CEESCAT),  a  l'associació
gais positius i a la Creu Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix.

Sant Cugat del Vallès, 28 de novembre de 2018


