


Comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2021.

40 anys de respostes al VIH.
L’1 de desembre tornem a commemorar el Dia Mundial de la Sida. Aquest acte 
simbòlic ens recorda que hem de continuar treballant per sensibilitzar la població i 
donar suport i atenció a les persones que viuen amb el VIH.
Fa quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha 
provocat fins ara la infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya, 
actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH.
Durant aquestes quatre dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la 
infecció, hem incorporat noves eines per a la prevenció, s’ha millorat la supervivència 
i la qualitat de vida d’aquestes persones gràcies als avenços en els tractaments i la 
infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir els 
objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per al 2020 (actualment aquestes xifres a 
Catalunya són 91-90-93). 
Les pandèmies, com la del VIH o de la COVID-19, evidencien les desigualtats, que 
alhora poden agreujar les situacions d’estigmatització i discriminació. Per eliminar-les, 
cal continuar treballant tots plegats (societat civil, professionals i gestors), promovent 
enfocaments centrats en les persones i basats en els drets humans.
Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt 
per abordar la pandèmia del VIH, s’ha creat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres 
ITS 2021-2030 impulsat pel Programa de prevenció, control i atenció al virus de 
la immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis 
víriques, un full de ruta que recull les propostes de les entitats comunitàries, els 
professionals, la ciutadania i les administracions catalanes. 
En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís per fer front al VIH. Perquè 40 
anys de respostes han estat necessaris, però encara no son suficients, comptem amb 
tots vosaltres per aconseguir eliminar-lo al 2030.

Telèfon gratuït d’informació de la SIDA: 900 21 22 22.



Entitats adherides al Comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2021:

061 Salut Respon.
AAPDO Associación de Dependientes de 
Opiáceos.
ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
ACAS Associació Comunitària Anti-Sida de 
Girona.
ACATHI. Associació Catalana per la Integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants.
ACES Associació Catalana d’Entitats de Salut.
Actua Vallès.
ADIF Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.
Adoratrius SICAR cat.
AEC Gris Grup de Reinserció i Inserció Social.
Àgencia de Salut Pública Consorci Sanitari de 
Barcelona.
AIDE Associació d’Intervenció en 
Drogodependències d’Ègara.
Ajuntament de Barcelona.
ALBA Associació.
AMB Institut Metropolità del Taxi.
Ámbit Prevenció, Associació per a la Salut i la 
Qualitat de Vida.
Antena 3.
Antisida Lleida.
ARA Associació de Serveis i Formació 
Socioeducativa.
ARSU Associació Reus Som Útils.
ASAUPAM Associació d’intervenció comunitària 
en drogues.
Associació Catalana de Municipis.
Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya.
Associació Comunitària de Salut Sexual del 
Camp de Tarragona.
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya.
Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears.
Associació en defensa dels drets de les dones 
en situació d’exclusió i marginació social.
Associació Projecte dels Noms.
Associació Salut i Familia.
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.
ATART Associació Tramuntana d’Ajut i 
Reinserció del Toxicòman.
ATRA Serveis de Tractament Comunitari de 
Salut.
BCN Checkpoint.
Cambra lgtbiq+
CAMFIC Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària.
Casal Lambda.
CATNPUD Xarxa de persones usuàries de 
drogues de Catalunya. 
CCCB Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.
CEEIS Cat Centre d’Estudis Epidemiològics 

sobre les Infeccións de Transmissió Sexual i 
Sida de Catalunya.
CEPS Centre d’Estudis sobre Promoció de la 
Salut.
CJAS Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats.
Coca-Cola.
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya.
Col·legi de Farmacèutics de Catalunya.
Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
Comitè 1 de desembre.
Comissions Obreres Sanitat
Comunitat Terapèutica del Maresme Serveis de 
Salut Mental.
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya.
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Consorci Sanitari del Maresme.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisulas, 
TV3 i Catalunya Ràdio.
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Creación Positiva.
Creu Roja Catalunya.
Diari Ara.
Diari de Girona.
Diari de Tarragona.
Diari La Mañana.
Diari Segre.
Diputació de Barcelona.
Diputació de Girona.
Diputació de Lleida.
Diputació de Tarragona.
El 9 FM.
El 9 nou.
El 9 TV.
El Corte Inglés.
El Lloc de la Dona, Germanes Oblates.
El Mundo.
El Periódico.
El Punt Avui.
Sistema d’Emergències Mèdiques.
ÊTHOS Associació per a la Prevenció i 
Rehabilitació de les Dependències.
ETIS Equip de Treball sobre Immigració i Salut.
ExÆquo Asociación para la Prevención del SIDA 
y las Infecciones de Transmisión Sexual.
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Fundació Acollida i Esperança.
Fundació ACSAR.
Fundació Apip-Acam.
Fundació Autònoma Solidària UAB Campus.
Fundació Doctor Ferran.
Fundació Esportsalus.

Fundació Futbol Club Barcelona.
Fundació IRES.
Fundació “la Caixa”.
Fundació La Unió, Associació d’Entitas 
Sanitàries i Socials.
Fundació Lluita contra la Sida i les malalties 
infeccioses.
Fundació pel Suport Social Solidari.
Fundació Salut i Comunitat.
Fundació Sida i Societat.
GAC Centre Jove de Salut.
Gaispositius.
GEDI Cooperativa d’Iniciativa Social.
Generalitat de Catalunya Sistema de Salut.
Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH.
H2O LGTBI del Camp de Tarragona.
Hipanosida.
INPROSS Atención sanitaria y hospitalaria.
Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
Institut del Teatre, Diputació de Barcelona.
Joves per la Igualtat i la Solidaritat.
Joves positius.
La Unió. Associació d’Entitats Sanitàries i 
Socials.
La Xarxa, comunicació local.
MACBA Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona.
Mataró LGBTI.
Mango.
Metges del Món.
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
ONCE Catalunya.
Pla d’accions sobre drogues de Reus, Serveis 
d’Adiccions i Salut Mental HUSJR. 
PDS Promoció i Desenvolupament Social.
Ràdio 4.
Ràdio Estel.
Radio Marca.
Ràdio Salut.
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
Regió 7.
Sidastudi.
Stop Sida.
Teatre Nacional de Catalunya.
Teatre Poliorama.
Teatre Victòria.
Teatreacció.
TMB Transports Metropolitans de Barcelona.
TVE.
UGT de Catalunya.
Unió Sindical Obrera de Catalunya.
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