
MESURA DE GOVERN: DIA MUNDIAL DE LA SIDA 

Propostes de l'equip de govem i declaració institucional davant del Día Mundial 
de la SIDA i convocat enguany sota el lema "Drets i Deures Compartits". 

Primer.- L'Ajuntament de Barcelona reitera el seu compromís amb la prevenció 
de la sida a la ciutat i el suport i solidaritat amb els afectats. En aquesta línia, i 
després de la tasca realitzada pel hTfllP, format per tecnics de diverses unitats i 
serveis de l'Ajuntament al llarg de l'any 1995, es constitueix el Grup de Treball 
de Sida del Consell Municipal de Benestar Social, que permeti desenvolupar un 
espai de coordinació, debat i generació de propostes entre l'Ajuntament, les 
entitats, i altres institucions. També s'assumeix el compromís de dissenyar a curt 
termini un Programa Municipal d'Acció sobre la Sida, amb una perspectiva 
d'actuació global. 

Segon.- L'Ajuntament de Barcelona respon a la crida de 1' Organització Mundial 
de la Salut, que concreta en un dia especial, ple d'accions cíviques i de major 
visibilitat la tasca pennanent de prevenció, sup01t i solidaritat que els serveis 
municipals i altres institucions i entitats de la ciutat realitzen. Per aixo, 
l'Ajuntament col.locara el próxim dia 1 de desembre lla¡yos vermells en les 
fa9anes de la Casa Gran, les Seus de Districte, i les Seus de diferents organismes 
municipals, a més de col.laborar en diverses accions desenvolupades aquest dia 
per organitzacions d'afectats o de servei en aquest carnp, com fa també alllarg de 
tot l'any. 

Tercer.- L'Ajuntament col.laborara aquest día amb l'Organització Projecte deis 
Noms, que a Barcelona desenvolupa una tasca de record dels morts per causa de 
la SIDA. Els més de 2.000 barcelonins morts per la sida no són sois xifres 
estadístiques, sinó persones que han patit i mort i deixat altres persones que els 
estimaven i que els recorden. En aquest sentit, la confecció d'un gran Quilt o 
catifa, fonnat per la juxtaposició de moltes petites catifes, cada una d'elles 
elaborada en memoria d'una persona morta per aquesta causa pels qui la 
recorden, converteix en un acte col.lectiu de respecte i contingut emocional i 
huma cada una d'aquestes accions individuals. Per aixó la ciutat i l'Ajuntament no 
poden ser-hi indiferents, i en lluiran una secció el proper dia 1 de desembre a la 
fa¡yana principal. 


