
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC - MES) DE LLUITA 
CONTRA LA SIDA I PER FER FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ 
RELACIONAT A L’EPIDÈMIA DEL VIH 

 
ATÈS que els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre al 
capdavant en la defesa 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. 
 
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 
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 del Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
ATÈS que les ciutats i les viles presenten un rol estratègic determinant en la lluita 
contra aquesta malaltia i, per tant, cal impulsar mesures accelerades per tal 
d’acabar amb aquesta epidèmia a les ciutats. 
 
ATÈS que, segons la cimera que convocà l’Ajuntament de Paris al 2014 en motiu 
del Dia Mundial contra la SIDA, s’identifiquen quatre línies de treball prioritàries 
per a les ciutats i viles: a)Millorar la detecció del VIH i de les infeccions de 
transmissió sexual (ITS), especialment en les poblacions de més al 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. 
 
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, enter 2014 i 2015, ha disminuït un 20%. 
 



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. 
 
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. 
 
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 referencia 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. 
 
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’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 el 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. 
 
ATÈS que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH 
podria ser l’obstacle més gran al qual s’han 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 viada 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. 
 
ATÈS que la resposa a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la 
implicació de tots els actors i agents posibles. 
 
ATESA la necessitat d’implicació i suport institucional per actuar davant la 
pandèmia del VIH/sida i suport institucional per actuar davant la pandèmia del 
VIH/SIDA i l’abandonament i deixadesa en les mesures de sensibilització i 
prevenció del VIH/sida per part de l’EMD de Valldoreix així com per a la no 
discriminació i estigmatització de les persones amb VIH/ sida. 
 



ATÈS que cal incidir en l’adopció de conductes més sanes i responsables i assolir 
que el jovent valldoreixenc vegi en el preservatius els anticonceptius de 
referencia en tant que són els únics que redueixen els embarassos no desitjats i 
les infeccions de transmissió sexual. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC –MES sol·licita al Ple de la Junta de Veïns 
de Valldoreix adopti els següents ACORDS: 
 
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’EMD. 
 
SEGON.- Reforçar 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 al centre d’educació 
secundària Arnau Cadell i garantir que s’hi doni tota la informació adequada 
contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida. 
 
TERCER.- Fomentar l’ús del preservatiu a Valldoreix, estudiar la viabilitat 
d’instal·lar maquines expenedores de preservatius al centre d’educació 
secundària Arnau Cadell, instal·lar-les en cas que sigui possible, i garantir punts 
d’accés gratuït als preservatius especialment per al jovent. 
 
QUART.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast 
per tal de lluitar contra el VIH a Valldoreix 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. 
 
CINQUÈ.- El suport explícit de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a 
tots aquells agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. 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. 
 
SISÉ.- Impulsar conjuntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya el 
Pacta 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’EMD de Valldoreix, a participar-hi 
i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on les EMD, els 
municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la 
discriminació en el seu àmbit competencial. 
 
VUITÉ.- Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en 
els serveis oferts, vetllant perquè no es produeixin situació de discriminació en el 
marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el 
govern municipal tingui representació. 
 



NOVÈ.- Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les 
diades commemoratives de la vila, com a compromís ferm per fer front a l’estigma 
i la discriminació relacionats al VIH /sida. 
 
DESÉ.- 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. 
 
ONZÈ.- 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, a l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’Associació Catalana de Municipis, i 
al Comitè 1r de Desembre, coma a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, 
al Centre d’Estudis Epidemiològic sobre el VIH/sida de Catalunya (CEESCAT), a 
l’associació gais positius i a la creu Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix. 
 


