10 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA SIDA, 1 DE
DESEMBRE DE 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les 26 regidors/regidores assistents, aprova la
declaració institucional següent:
“Un any més, el dia 1 de desembre commemorem el Dia Mundial de la Sida. Aquest
any ONUSIDA ho commemora sota el lema "Les comunitats marquen la diferència", volent
així, posar en valor la importància del treball de totes i cadascuna de les persones que
conformem la societat actual.
Les últimes dades publicades per ONUSIDA, assenyalen que 37,9 milions de persones vivien
amb el VIH en 2018 a tot el món de les quals 23,3 milions tenien accés a la
teràpia antiretrovírica, 1,7 milions van contreure la infecció pel VIH al 2018 i 770.000 persones
van morir a causa de malalties relacionades amb la sida.
No hem de baixar la guàrdia, ja que, la disminució de la percepció del risc ens pot portar a una
relaxació de les pràctiques necessàries per a la prevenció i el control de la malaltia, a un
menor nombre de diagnòstics i al fet que aquests es realitzin tardanament. El retard diagnòstic
comporta un major deteriorament del sistema immunitari de la persona afectada i suposa un
pitjor pronòstic, principalment per dues raons. La primera es que aquesta persona no ha pogut
beneficiar-se del tractament de la infecció des del seu inici, i la segona es que probablement,
no hagi adoptat les mesures preventives corresponents que redueixen la transmissió del virus
el temps que ha trigat en conèixer el seu estat.
Tenint en compte que al voltant del 48% dels nous diagnòstics són tardans, des de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet considerem fonamental continuar avançant en la
lluita contra la discriminació, l'estigma social i els prejudicis. Un compromís que assumim
fermament per a complir l'agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament
Sostenible, establint com a repte l'horitzó temporal de posar fi a l'epidèmia de VIH i Sida en
2030. És imprescindible reduir la discriminació social al 0% també per a complir els objectius
marcats per l'OMS per a 2020 (90-90-90) 90% de persones diagnosticades, 90% en tractament
i 90% amb càrrega viral indetectable.
El Ministeri de Sanitat, amb data 1 de novembre de 2019, ha inclòs en la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut la píndola PrEP (Profilaxi pre-exposició) un
tractament que redueix el risc de contagi i que es calcula que beneficiarà a unes 17.000
persones. És un avanç de gran rellevància i complementari a la promoció de l'ús del
preservatiu en les relacions sexuals i la conscienciació social sobre la necessitat de conèixer
el seroestatus.
Des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet volem recordar avui a totes les persones
que han mort a causa de la Sida, reiterem el nostre compromís amb les persones afectades,
amb la millora de la seva qualitat de vida i animem i donem suport a les persones que des de
les organitzacions socials o des de les seves activitats professionals, treballen i dediquen les
seves vides a donar una resposta que redueixi o elimini l'impacte d'aquesta epidèmia i a
garantir els drets humans, el suport i l'atenció de les persones que viuen amb el VIH.”

