
 

 

 
 

 
DECLARACIÓ DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
26 de febrer de 2009 

 
 
La infecció pel VIH i la sida constitueixen una realitat dinàmica que ens obliga, després de 
27  anys  del  diagnòstic  del  primer  cas  de  sida  al  món,  a  enfrontar  nous  reptes  i 
desafiaments, i a plantejar‐nos noves estratègies per a fer‐hi front. 
 
Els canvis observats en els darrers anys en quant a les vies de transmissió del VIH amb una 
molt  significativa predominança de  la  via  sexual,  el  retard  en  el diagnòstic,  la  creixent 
relaxació  pel  que  fa  a  l’adopció  de mesures  preventives,  l’aparició  de  resistències  a  la 
TARV,  les  qüestions  de  gènere  associades  a  la  infecció,  la  tendència  a  l’alça  en  la 
incidència  de  noves  infeccions  en  població  nouvinguda,  l’aparició  de  nous  problemes 
mèdics  i  socials derivats de  la condició de  seropositivitat de  les persones afectades  i el 
manteniment  de  l’estigma  i  la  discriminació,  constitueixen  nous  escenaris  que  ens 
obliguen  a  refermar  el  nostre  compromís  amb  l’abordatge  de  proximitat  d’aquesta 
problemàtica. 
 
La celebració de la III JORNADA SIDA I MÓN LOCAL, els dies 25 i 26 de febrer de 2009 a la 
ciutat del Prat de Llobregat, suposa un punt  i seguit, un espai de trobada del món  local 
català per poder anar assumint un paper protagonista en  l’abordatge de  la  infecció pel 
VIH i la sida. És per això que les Administracions Públiques i Entitats membres de la Xarxa 
Sida i Món Local a Catalunya volem posar de manifest el següent: 
 
1. L’abordatge local de la infecció pel VIH/sida des d’una perspectiva comunitària ha estat 
assumit per totes  les persones expertes com una de  les estratègies més eficaces per fer 
front als àmbits preventius i socials que requereix aquesta problemàtica. 
 
2. Cal insistir en la necessitat de seguir actuant decididament en el camp de la prevenció 
amb l’objectiu d’evitar nous casos d’infecció i/o reinfecció i propiciar el diagnòstic precoç 
dels que es produeixen. Cal explorar noves metodologies  i eines preventives que donin 
resposta  a  la  realitat  actual  i  cal  actuar  en  el  territori,  a  prop  de  la  gent,  allà  on  es 
produeixen les conductes de risc. 
 
3. Els programes d’informació, formació i educació per a la salut, especialment en l’àmbit 
afectiu i sexual, adreçats a adolescents i joves esdevenen una eina clau per a l’abordatge 
eficaç  d’aquesta  problemàtica.  En  aquest  sentit,  cal  avançar  decididament  en  la  línia 
d’incorporar  aquest  aprenentatge  al  currículum  de  l’ensenyament  secundari  obligatori, 
tot demanant un major compromís de  la comunitat educativa  i una major  implicació de 
les famílies. 
 



 

 

 
 
 
4. Les accions encaminades a la inserció i l’atenció social de les persones afectades i el seu 
entorn afectiu han de ser prioritàries en els plans d’abordatge  integral de  la  infecció pel 
VIH i la sida. Sempre des de la perspectiva del respecte als drets humans i encaminades a 
l’eradicació de l’estigma i la discriminació.  
 
5. Esdevé del  tot necessari obrir un debat, seré  i profund, en  relació al què s’ha  fet en 
aquests darrers 27 anys, al què  funciona  i al què s’ha demostrat que no representa cap 
avenç en l’objectiu de reduir l’impacte de l’epidèmia. Només així serem capaços de donar 
les millors respostes en el temps adient. 
 
6.  Les  intervencions  de  proximitat  des  del  món  local  cal  que  s’articulin  en  base  a 
programes metodològicament ben estructurats i amb voluntat d’avaluació permanent. En 
aquest sentit, el Model d’intervenció en VIH/sida en l’àmbit local a Catalunya, editat per 
la  Xarxa  Sida  i  Món  Local  l’any  2006,  esdevé  una  bona  eina  metodològica  per  a 
l’elaboració dels plans d’actuació local des d’una vessant comunitària. 
 
7. L’entrada en vigor de  la Llei de  la Salut Pública de Catalunya  i  la creació dels Governs 
Territorials de Salut, esdevenen una excel∙lent oportunitat per posar en valor l’abordatge 
de proximitat d’aquesta problemàtica. És per això que cal estar amatents per a  incloure 
als Plans de  Salut  territorials  les estratègies d’intervenció en matèria de VIH/sida,  ITS  i 
sexualitat afectiva. 
 
8. Reclamem un major compromís de  les forces polítiques catalanes en  l’objectiu de fer 
possible una major  implicació del món  local català en  l’abordatge  integral de  la  infecció 
pel VIH  i  la  sida. En un model  comunitari  com el que propugnem, és  imprescindible el 
lideratge dels  ajuntaments per  a  l’articulació de plans d’actuació  local de  la mà de  les 
entitats socials i dels professionals dels diferents àmbits. 
 
9.  En  aquesta  mateixa  línia,  el  paper  de  les  ONG,  les  entitats  socials,  els  col∙lectius 
professionals i la societat en el seu conjunt esdevé de vital importància per a l’articulació i 
l’aplicació dels plans d’actuació local des d’una perspectiva comunitària. És per això que el 
seu compromís històric ha de continuar sent motor dels canvis necessaris per adaptar les 
estratègies a les necessitats actuals. 
 
10. La Xarxa sida i món local i les institucions i entitats que la composem, fem una crida al 
món  local  català,  a  les  forces polítiques  catalanes  i  a  la  societat en el  seu  conjunt per 
seguir  treballant  conjuntament  amb  l’objectiu  de  consolidar  un  model  català  per  a 
l’abordatge de proximitat de la infecció pel VIH i la sida que sigui d’aplicació a tot el País. 
 


