
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  

 

1. ATÈS que els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre 

al 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 en el cas de Catalunya aquest compromís s’ha demostrat en 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, 

per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 

i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de 

juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i diverses resolucions en el marc dels 

drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol del 2015, va ser la 

Declaració en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible . 

3. ATÈS que ara fa tot just dos anys l'Ajuntament de París va organitzar una 

jornada durant el Dia Mundial contra la Sida, que va comptar amb la participació 

dels programes conjunts de les Nacions Unides per al VIH (ONUSIDA), pels 

Assentaments Urbans (ONU-Hàbitat) i l’IAPAC. 

4. ATÈS que durant aquesta trobada, alcaldes i alcaldesses de tot el món van 

signar la Declaració de París, que reconeix el rol estratègic de les ciutats en la 

lluita contra aquesta malaltia i les insta a impulsar mesures accelerades amb 

l’objectiu d’acabar amb aquesta epidèmia a les ciutats a escala mundial l’any 

2030. 

5. ATÈS que les i els signats de la Declaració de París es comprometen a assolir 

l’objectiu 90-90-90 l’any 2020, per tal que el 90% de les persones que viuen amb 

el VIH siguin coneixedores del seu estat; que el 90% de les persones que se 

saben infectades del VIH rebi un tractament adequat i que el 90% de les 

persones en tractament tinguin la càrrega viral indetectable. Aquesta fórmula 

redueix ràpidament el nombre d’infeccions i les morts provocades pel VIH i facilita 

arribar a l’objectiu 95-95-95 el 2030, que suposaria una disminució dràstica de 

les noves infeccions per VIH i la pràctica desaparició de la SIDA. 

6. ATÈS que per tal d'assolir l'objectiu recollit en la Declaració de París, 

s’identifiquen quatre línies de treball prioritàries: a) Millorar la detecció del VIH i 

de les infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en les poblacions de 

més alt risc i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de 



desigualtat que pateixen; b) Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol 

tipus per raó de la infecció per VIH; c) Treballar perquè totes les persones tinguin 

ple accés al sistema sanitari públic, especialment per les persones amb risc 

elevat d’infecció o amb infecció documentada i per als col·lectius més 

vulnerables, independentment de la seva condició d’assegurades o beneficiàries 

del Sistema Nacional de Salut; i d) Garantir l’educació en la salut i la promoció 

de la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys des d’una perspectiva de drets 

i per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables 

al VIH. Millorar l’apoderament de les persones positives per VIH o d’altres 

infeccions de transmissió sexual i del seu entorn immediat. 

7. ATÈS que segons l’Informe anual del 2015 del Centre d’estudis epidemiològics 

sobre les infeccions de transmissió sexual i Sida de Catalunya durant el 2015, 

es van detectar 634 casos nous de VIH a Catalunya, el 89% d’homes i l’11% de 

dones. Pel que fa a la malaltia de la Sida, el 2015, s’han registrat 116 casos nous 

de la malaltia a Catalunya. El nombre de casos es va mantenir estable entre 2006 

i 2013 i, entre 2014 i 2015, ha disminuït un 20%. 

8. ATÈS que malgrat que la detecció tardana del VIH s'ha reduït en els darrers 

anys, d'acord amb dades de la Creu Roja, el virus del VIH encara es detecta tard 

en prop de la meitat dels casos als Països Catalans. 

9. ATÈS que el passat 6 de març de 2014 el Parlament de Catalunya, amb el 

suport unànime tots els grups polítics, va aprovar l’Acord nacional per a fer front 

a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat impulsat  

coordinadament amb el teixit associatiu de Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en 

concret, pel Comitè 1r de Desembre –Plataforma  Unitària d’ONG-SIDA de 

Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català– que aquest acord va 

suposar un fet històric que s’havia de materialitzar com un instrument de futur 

orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte a les polítiques de resposta 

a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model d’abordatge comunitari 

basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat. 

10. ATÈS que dos anys més tard de l'aprovació de l'Acord nacional per a fer front 

a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, encara calen 

esforços per seguir impulsant-lo, especialment amb referència al Pacte Social 

contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general 

del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida 

a Catalunya. 

11. ATÈS que el Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen 

amb el VIH, segons l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a 

Catalunya i contra l’estigma relacionat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un 

canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; 

vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, 



prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les 

persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 

200 de l’Organització Internacional del Treball sobre el VIH/sida i el món del 

treball. 

12. ATÈS que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel 

VIH podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les 

comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. 

Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les 

persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que 

ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia.  

13. ATÈS que la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH 

requereix la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, 

l'Ajuntament de Sant Cugat, dins del marc que li atribueix la Llei de salut pública 

18/2009, pot oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control 

sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables. 

14. ATESA la necessitat d'implicació i suport institucional per actuar davant la 

pandèmia del VIH/sida i de prendre mesures de sensibilització i prevenció del 

VIH/sida per a la no discriminació i estigmatització de les persones amb VIH/sida. 

15. ATÈS que el Ple del passat 23 de maig de 2016 va aprovar la moció conjunta 

dels grups municipals d'ERC-MES, ICV-EUiA, CUP-PC, C's i PSC, amb 

incorporació d'esmenes de Convergència, per a l'elaboració d'un pla municipal 

que englobi el conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir 

els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals 

a Sant Cugat i per a la commemoració del 28 de juny i el 17 de maig.  

16. 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.  

17. 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.  

18. ATÈS que des de l’Ajuntament de Sant Cugat es realitzen activitats i tallers 

entorn la sexualitat tals com: 

 Créixer i madurar: l’entrada a l’adolescència 

 Sexualitat, afectivitat i relacions personals 

 Sexualitat responsable i prevenció riscos A 

 Sexualitat responsable i prevenció riscos B 

 Amics i alguna cosa més 



 Sexualitat: del plaer a la responsabilitat sexual 

 

19. ATÈS que s’han realitzat més de 100 tallers dels cursos esmentats 

anteriorment, cursos adreçats a l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4rt d’ESO i Batxillerat 

20. ATÈS que des dels centres d’atenció primària, en coordinació amb els 

serveis tècnics municipals, s’ofereixen serveis com: 

 Cribratge a persones que detecten amb conductes de risc,  

 S’ofereix formació a les escoles (programa Salut i Escola) 

 S’ofereix dins el marc tarda jove, un espai per atendre consultes fora del 

circuit habitual 

 L’any vinent s’iniciarà la formació en seguiment del pacient VIH (és una 

malaltia amb tractament que s’ha cronificat), a tarda jove oferim espai per 

tendre consultes fora del circuit habitual 

21. ATÈS que cal mantenir i reforçar el compromís de l’Ajuntament de Sant 

Cugat de treballar contra la discriminació ja sigui per raons de sexe, edat, nivell 

socioeconòmic, orientació sexual, identitat de gènere, malaltia, condició laboral, 

entre altres.  

 

Per tot això, els grups municipals d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA 

proposen que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 

PRIMER.- 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.- Seguir treballant, i reforçar la feina si s’escau, a través de programes 

d’educació sexual, en col·laboració també amb agents i entitats relacionades,  

que tinguin per objectiu: 

 Afavorir una major comprensió del que implica l'entrada a l'adolescència. 

 Potenciar una major comprensió del que implica la sexualitat en la vida 

d'una persona. 

 Donar a conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat 

adolescent: quins són i com prevenir-los. 

 Ajudar a construir relacions saludables i donar a conèixer els riscos més 

freqüents associats a les relacions tòxiques: quines són i com prevenir-

les. 

 Potenciar un major grau de coneixement i de responsabilitat  en relació a 

la salut sexual. 

 Conscienciar i prevenir del VIH 

 Treballar per la integració i la tolerància per evitar l’estigmatització de les 

persones amb VIH/Sida. 



 Assolir la plena normalització de les persones LGTBI+. 

TERCER.- Fomentar l'ús del preservatiu al municipi, estudiar la viabilitat 

d'instal·lar maquines expenedores de preservatius a tots els centres d'educació 

secundària de Sant Cugat així com en d’altres espais del municipi, i instal·lar-les 

en cas que sigui possible, i garantir punts d'accés gratuït als preservatius 

especialment per al jovent. 

QUART.- Incorporar, en el marc del Pla municipal que englobi el conjunt de 

polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones 

lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, polítiques de lluita contra 

la sida i contra l'estigmatització de les persones LGTBI positives.  

CINQUÈ- Estudiar la possibilitat de que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

s'adhereixi 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, i adherir-

s’hi si és possible.  

SISÈ.- Seguir impulsant aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre 

abast per tal de lluitar contra el VIH a Sant Cugat del Vallès, així com 

desenvolupar-ne de noves, 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. 

SETÈ.- Impulsar 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. 

VUITÈ.- Intensificar el compromís d’incloure missatges centrats en la no 

discriminació i la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes 

aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida. 

NOVÈ.- Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en 

els serveis oferts a l'àmbit municipal, seguir vetllant de forma més incisiva perquè 

no es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves 

competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal 

tingui representació. 

DESÈ.- 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. 

ONZÈ.- 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. 

DOTZÈ.- Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de 

Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i 

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, 18 de novembre de 2016 


