Dia Mundial de la Sida
Nota de premsa
El Comitè 1r de Desembre denuncia la falta de compromís i de lideratge
de la Generalitat en les polítiques per fer front al VIH/sida a Catalunya
La Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya ha organitzat actes arreu del
territori per commemorar el Dia Mundial de la Sida fent èmfasi en la prevenció
Amb motiu del Dia Mundial de la Sida, el Comitè 1r de Desembre ha reivindicat un cop
més la necessitat d’un lideratge clar per part de la Generalitat de les polítiques per fer
front al VIH/sida a Catalunya. En nom de la plataforma unitària d’ONG-SIDA de
Catalunya formada per 24 entitats, la seva presidenta, Montse Pineda, ha participat
aquest matí a l’acte institucional al Palau de la Generalitat.
Pineda ha assegurat que “s’ha fet evident la manca de compromís del Govern per a la
prevenció del VIH” i ha dit als representants de les Administracions que “portem
quatre anys reclamant-los el mateix, els demanem que compleixin els seus
compromisos”. “Menys excuses, depèn de la voluntat política que es garanteixi el dret
a la salut”, ha assegurat Pineda.
La representant de la plataforma d’entitats ha reivindicat un cop més que “és urgent
que es faci el desplegament de l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a
Catalunya i contra l’Estigma relacionat” i ha insistit en la necessitat de disposar “d’un
nou pla d’acció com a eina real i transversal que integri tots els departaments de la
Generalitat”.
Reunió amb la presidenta del Parlament
La Junta del Comitè 1r de Desembre ha participat en una reunió amb la presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Els representants de les entitats catalanes
en l’àmbit del VIH/sida han fet arribar de primera mà a la presidenta del Parlament les
reivindicacions del col·lectiu i li han demanat que “els ajudi a coliderar el Pacte Social
contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH”.
“Re-voltes amb la prevenció”
“Re-voltes amb la prevenció” és el lema amb què les entitats catalanes commemoren
el Dia Mundial de la Sida el dia 1 de desembre, una oportunitat en què es reivindica la
prevenció per emmarcar-la en el paradigma de promoció de la salut. El manifest
unitari s’ha llegit a les 12 del migdia a diferents ciutats catalanes on també s’han fet
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llaços humans vermells per commemorar la diada. A Barcelona, desenes de persones
han presenciat la lectura del manifest i han format un gran llaç humà a la plaça Sant
Jaume. A més d’un punt informatiu al centre de la capital catalana, el Comitè 1r de
Desembre ha organitzat també la celebració de Nits Vermelles, un espai lúdic i de festa
per a les persones i entitats relacionades amb l’àmbit del VIH/sida al nostre país.
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