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S a l u t 

Per a molta gent, des de fa trenta anys, l’1 de desem-
bre és el Dia Internacional de la Sida, promogut per les 
Nacions Unides a fi de facilitar la sensibilització envers 
aquesta vivència a través de la presa de consciència 
sobre la salut com un dret inalienable dels éssers hu-
mans. En dic vivència i no problemàtica perquè, al cap 
de més de vint anys de treballar en el sector fent tots 
els papers de l’auca, penso –i així ho vull compartir amb 
els qui ho llegeixin–, que viure amb vih-sida és un fet 
de salut que afecta directament la persona que n’és 
portadora, sí, però també incideix directament en tot el 
cercle humà on es mou: feina, parella, pares, germans, 
amics, asseguradora, banc, hospital, agència de viat-
ges... Per tant, és una vivència nova a la qual tots han 
de fer front i aprendre a acompanyar.

Fa trenta anys que en parlem i se’ns ha convertit en 
una cançó de l’enfadós, que la saps però te n’oblides, 
perquè, a més, afortunadament en aquest primer món 
que ens conté, l’hem convertit, a base de tractament 
farmacològic caríssim en euros i en efectes secunda-
ris, en una mena de malaltia crònica. 

Mireu, la vivència del vih-sida ens hauria de commou-
re encara avui, en el millor sentit, fer-nos moure per 
a donar estimació, aixopluc i suport a qui la viu. Crec 
que només amb consciència de comunitat, entenent 
clarament la diferència entre infecció i contagi, acon-
seguirem fer disminuir la por que ens fa irracionals en 
el tracte amb l’altre i encararar sense doble moral que 
l’educació sexual és l’eina de prevenció a casa, a l’es-
cola, al carrer, als mitjans de comunicació, i la facilitació 
de tenir una vida plena i feliç, amb un futur amb menys 
vih-sida.

Avui, davant la banalització de la sexualitat humana, 
promovem accions a tot arreu per fer evident als ulls 
del món que hi ha una realitat que encara no hem sabut 
canviar a favor de la gent: la vivència del vih-sida. Sí, l’1 
de desembre, per a aquells a qui ens ha tocat de prop 
acompanyar persones que vivien amb vih i han mort de 
sida, aprendre de pressa noms de nous medicaments, 
efectes adversos i tècniques d’educació sexual per a 
fer efectiva la prevenció, defensar els drets encara avui 
vulnerats a massa gent en tot el món, qüestionar po-
lítiques curtes de vista més amoïnades pels resultats 
electorals que no pas pels resultats efectius de l’aplica-
ció dels plans de prevenció, d’actuació i de tractament 
de les lleis, fa trenta anys que és un dia de renovació 
de compromisos amb els qui ja no hi són, i sobretot és 
un compromís d’un present d’accions perquè la llista 
no continuÏ creixent; un dia per a renovar discurs al qual 
us convidem des d’aquestes pàgines. És un dia roig 
com la magrana, un dia de vida i renovada esperança.

UN LLAÇ VERMELL COM ELS GRANS DE LA MAGRANA

Com el vermell que tan present és per Nadal en 
totes les llars, que promou l’amor al proisme, la ten-
dresa i la dolçor, el nostre petit signe, el llaç vermell, 
parla també de tot això. Sabeu?, el petit llaç vermell 
posat en cada jaqueta, en cada abric, dóna un missat-
ge clar, «estic amb tu», i aquest missatge reconforta. 
Si l’acompanyem d’una petita acció al nostre abast 
–xerrada a l’escola, exposició a l’espai més bonic del 
poble, conferència amb metge, algú que viu amb vih, 
professional d’ONG al cafè més concorregut, trobada 
per a fabricar llacets vermells mentre parlem del que 
sabem i no sabem del tema amb un veí que en sàpiga 
més...–, qualsevol d’aquestes petites accions contribu-
eix a fer disminuir la por, a fer entrar idees clares i no 
discriminatòries a cada casa, per a expandir la xarxa de 
solidaritat humana. Escolteu, de nosaltres depèn que 
les noves infeccions que tornen a apuntar, sobretot en-
tre joves gais, dones de mitjana edat i dones joves per 
pràctiques sexuals no protegides, s’aturi. Promoure 
que els sexualment actius es facin la prova de detecció 
a temps ens estalviarà diagnòstics semblants als dels 
anys 1980, quan la infecció ja era en uns estadis molt 
avançats.

El vih-sida és sagnant a l’Àfrica, a l’Àsia, a l’Amèrica 
Llatina, és cert, però no ho és menys a casa nostra; 
cada individu que s’infecta és un fracàs de la preven-
ció, i la prevenció és cosa de tots, no tan sols del perso-
nal del CAP un cop l’any, o del mestre compromès. La 
prevenció, com tantes altres coses, comença a casa, 
establint diàleg amb els més petits sense prejudicis en 
el discurs i amb l’estimació de vehicle quan expliquem 
les coses.

Us convido cada 1 de desembre a tenir un moment 
de reflexió roig magrana al voltant del vih i la sida. Hi 
compto, hi comptem. 
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Guia mínima de recursos

SALUT I VIH-SIDA: 
www.unaids.org/es
www.ceescat.org/Index_Cat.htm www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir2040/index.html

ENTITATS VIH-SIDA: 
www.girona.cat/; www.bcncheckpoint.com
www.gaispositius.org/; comitedesembre.tumblr.com/quisom

SEXUALITAT I ADOLESCÈNCIA: www.centrejove.org/elteublogjove.blogspot.
com/2009/04/el-sexe-adolescent-es-salta-la-seduccio.html
www.who.int/es/index.html; www.adolescenciasema.org/ www.sexejoves.
gencat.cat/ics_webjove/AppPHP/index.php




