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1 . Sida i Benestar Social 

Euli:llia Vintró i Castells 



L'aparició de la sida ha provocat un canvi en la tendencia secular a la millora de la 
salut de la ciutat. Les seves característiques representen un repte per al sistema 
sanitari i per al conjunt de la societat. La sida no és una malaltia més: es tracta 
d'una malaltia epidémica, una infecció potencialment prevenible per a la que 
actualment sois hi ha tractament pal.liatiu, sense que es disposi de curació ni de 
vacuna. A més, afecta en general a persones d'edat jove. La resposta social a la 
sida no implica sois els serveis assistencials sanitaris i socials o els dispositius de 
salut pública, sinó que també hi han hagut de fer front, entre altres, les 
organitzacions ciutadanes, el sistema escolar, o els medís de comunicació. 

En aquest context, es fa necessari per a I'Ajuntament de formular explícitament la 
seva perspectiva i les seves propostes d'acció davant d'aquest problema. 
lntentarem avan<;ar alguns elements i proposar línies de treball . Ara bé, suscitar una 
resposta social devent de la sida activa i solidaria sois pot fer-se millorant la 
col.laboració amb les organitzacions socials. Ens proposem mantenir o incloure la 
sida com a prioritat en les convocatóries anuals d'ajuts a projectes comunitaris des 
de el Sector; refor<;ar la cooperació amb les organitzacions ciutadanes actives en 
aquest camp; oferir assessorament per a l'avaluació deis esfor<;os de prevenció i 
educació de les organitzacions ciutadanes; i implicar en la lluita contra la sida a les 
organitzacions i entitats que treballen amb sectors ciutadans que es poden veure 
més afectats. 

La infecció sois pot adquirir-se pel contacte sexual o amb la sang d'una persona 
infectada. Aixó planteja la necessitat de que els dispositius assistencials que tenen 
contacte amb els infectats i els malalts assumeixin un rol actiu en la prevenció de 
l'extensió del VIH. Tant els hospitals, com els Centres d'Atenció i Seguiment (CAS) 
de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependéncies, com els centres d'atenció primaria, 
els serveis de salut pública i les organitzacions ciutadanes que treballen en aquest 
camp poden tenir un paper clau en aquest camp. 

Actualment la infecció pel virus es relaciona amb el comportament sexual i amb l'ús 
de drogues. Es difícil de modificar el comportament huma en aquests ambits. La 
simple difusió de la informació i els coneixements existents no és suficient: per a 
moltes de les persones que realitzen practiques de major risc pera la infecció, la 
informació per a la prevenció té poca credibilitat o no arriba de forma apropiada per 
a les seves prioritats. Sois esfor<;os que sintonitzin directament amb les necessitats i 
a la realitat d'aquestes persones poden produir la mena de canvis de comportament 
precisos per a reduir el risc d'infecció. S'han produn interessants iniciatives a la 
ciutat des de els serveis d'atenció primaria, els centres educatius, els centres de 
planificació familiar, els CAS, i diverses organitzacions comunitaries que treballen 



amb grups de risc, pero cal avaluar millar els seus resultats i consolidar i eixamplar 
el seu abast. 

L'assisténcia sanitaria de la sida es assumida avui pel conjunt deis dispositius 
assistencials de la ciutat, amb un especial protagonisme deis hospitals. Aquests 
serveis estan responent al repte formidable que representa l'assisténcia a aquesta 
nova problematica, i mantenint uns nivells elevats de qualitat clínica. El volum de 
malalts i la seva majar supervivencia han exigit la implicació en la seva atenció de 
altres dispositius, com els CAS o l'atenció primaria. 

Com en altres problemes cronics que causen invalidesa, es plantegen necessitats 
d'atenció social i socio-sanitaria en una determinada proporció de malalts, 
especialment en els que viuen sois. Avui els dispositius d'atenció social cobreixen 
encara sois parcialment aquestes necessitats. 

Malgrat l'esforc; de molts treballadors sanitaris, la realitat es que les necessitats 
psicosocials de molts malalts i infectats no són ateses de manera integral i 
sistematica pel dispositiu assistencial. En canvi, les organitzacions ciutadanes i 
d'ajuda mútua juguen un paper de suport personal, emocional i espiritual que és 
molt important pera molts afectats i els seus convivents. 

Pero volem introduir la sida en !'agenda ciutadana de forma més explícita, per a 
donar-hi resposta. Ara estem presentant aquesta valoració global de la sida a la 
ciutat, pel consistori i per al públic general, ja que esta present la premsa; a més, 
hem establert una Taula de Treball a I'Ajuntament per realitzar una prospectiva de 
les accions que fem per la sida, i l'hem incorporat dintre del Consell de Benestar 
Social; des de l'administració ens proposem mantenir un flux d'informació fiable amb 
els medis de comunicació sobre les dimensions i conseqüéncies de l'epidémia i les 
iniciatives en curs; i arnés creiem que és important donar més visibilitat a les 
organitzacions d'ajuda mútua i ciutadanes actives en el camp de la sida; i mantenir 
l'esforc; per evitar la discriminació als afectats en els medis educatiu, laboral i altres. 

En tot aquest context, cal definir les bases per a una política municipal envers la 
sida. Des de el meu punt de vista podrien ser aquestes: 

Bases per a una política municipal envers la sida 

La política envers la sida no es pot definir sois des de l'administració municipal. 
Donada la distribució de recursos i competencies entre adminitracions, es 
defineix també a nivel! de tot l'Estat i de Catalunya. Cal mantenir i millorar la 
col.laboració, comunicació i coordinació entre les iniciatives de cada nivel!, tenint 
a més present que hi ha un ampli ventall de grups i organitzacions ciutadanes 
que treballen en aquest camp. D'altra banda, !'existencia del Pla de Salut de 



Barcelona ofereix un marc i una referencia per a les accions a desenvolupar des 
del sector sanitari. 

Ara bé, la política municipal envers la sida ha de tenir un emfasi especial en 
l'abordatge intersectorial de la sida i de les seves conseqüencies des de una 
perspectiva de benestar social. Donada la proximitat de l'administració municipal 
a la població, ha de ser no sois una política per als serveis municipals sinó una 
veritable política per a la ciutat, que impregni també l'actuació deis altres 
dispositius que hi actuen. En la política municipal envers la sida hi ha una aposta 
decidida per la potenciació de l'acció social, i per tant per la col.laboració amb 
les organitzacions ciutadanes que hi actuen, especialment les d'afectats. 

Hi ha quatre grans principis que fonamentaran la política municipal: 

El respecte a la diversitat de valors, normes, i estils de vida de les 
persones. 

El reconeixement del sentit individual de la responsabilitat que té cada 
persona envers a si mateixa i els altres. 

L'opció per estimular la reducció del risc d'infectar-se augmentant 
l 'accessibilitat als instruments de protecció i facilitant el seu ús. 

El respecte al dret de tots els ciutadans a la prestació deis serveis 
educatius i d'assistencia sanitaria que els són reconeguts perla llei. 

La política municipal no pretén assumir des de I'Ajuntament la responsabilitat 
que pertoca a altres administracions, pero si pretén impregnar el conjunt de 
serveis existents a la ciutat amb aquesta perspectiva. 



2. La sida a la ciutat de Barcelona 

Xavier Casas i Masjoan 



Fins el 30 de juny de 1996 s'havien declarat a Barcelona 5. 7 40 casos de sida, deis 
que 4.094 eren residents a la ciutat. El 30 de juny hi havia 1.363 barcelonins vius i 
malalts de sida, mentre que altres 2.731 eren morts en aquesta data. L'incidéncia va 
augmentar espectacularment entre 1984 (8 casos) i 1990 (434 casos), estabilitzant
se després entorn d'aquesta xifra, i d'en<;a el 1993 hem vist una disminució en els 
nous casos, que al 1994 pot veure's obscurida per que s'ha donat un canvi en els 
criteris de definició de sida a Europa: ara els malalts de tuberculosi pulmonar 
seropositius es consideren malalts de sida, i fins l'any passat no era així. De tota 
manera, les dades del 1995 i les que tenim pel 1996 confirmen aquesta tendencia a 
l'estabilització a la baixa. 

El 82% deis afectats són homes i el 18% dones. Els grups d'edat més afectats són 
joves, de 20 a 40 anys. Per districtes, Ciutat Vella, I'Eixample, Nou Barris, Sants
Montjuic i Sant Martí presenten més casos; en relació a la població, la freqüéncia es 
molt més elevada als barris de Ciutat Vella, Montju·ic i Zona Franca, Vallvidrera, Fort 
Pius, Bon Pastor-Baró de Viver i Ciutat Meridiana-Torrebaró-Vallbona que en els 
altres. 

A Barcelona, l'infecció pel virus de la immunodeficiéncia humana (VIH) es relaciona 
amb major freqüéncia amb persones que utilitzen drogues per via parenteral 
(UDVP), que són el 50% deis malalts de sida. La transmissió sexual es la causa de 
la infecció en un 40% deis malalts, deis que la majoria són homes homosexuals 
(30%); els casos relacionats amb la transmissió heterosexual (10%) semblen estar 
augmentant, mentre que els nous casos relacionats amb les altres fonts d'infecció 
semblen haver-se estabilitzat i disminuH lleugerament. Cal tenir present que hi ha 
un nombre important de malalts amb que presenten tuberculosi pulmonar, molts 
d'ells UDVP (uns 200 a l'any a la ciutat). 

Durant els 15 anys transcorreguts des del primer cas a la ciutat, el volum de 
coneixements de que disposem sobre la sida ha crescut. Després d'una etapa inicial 
en que aquesta malaltia va rebre una atenció sensacionalista i alarmista per alguns 
medis de comunicació, avui la informació que circula en la societat es més precisa i 
de major veracitat. Recentment, la implicació d'una coneguda institució financera ha 
permés disposar a gran escala de material educatiu de qualitat peral públic general 
i pels estudiants. 

Sida i hero·ina 

No es pot defugir la realitat de que les drogodependéncies estan associades a la 
majoria deis casos de sida a la ciutat. Aquest fenomen s'esdevé a diversos pa·isos 
del Sud d'Europa (com Fran<;a, Italia, Su'issa i Espanya), i condiciona que les xifres 



de malalts hi siguin elevades. A més, molts deis casos de sida de transmissió 
heterosexual es donen en parelles de UDVP. 

La sida en UDVP no es sois un problema pera aquest grup, sinó que té realment un 
impacte sobre el conjunt de la societat. La infecció pel VIH entre els UDVP presenta 
un potencial important per escampar-se per vía sexual a altres grups de població 
que no utilitzen drogues. L'analisi deis casos registrats de sida demostra que hi ha 
un volum important de UDVP que practiquen la prostitució per a finan9ar el seu 
habit. A més, hi ha casos en persones que han experimental de forma ocasional 
amb drogues per vía parenteral, que s'han infectat, i que han transmes la infecció 
per via sexual o perinatal. Preocupa especialment el potencial per a aquest patró de 
difusió entre els joves. 

Basar la prevenció de la sida entre UDVP exclusivament en el tractament de 
l'addicció ha mostrat ser insuficient per a controlar la infecció en diversos pa·isos. 
Molts UDVP no estan interessats en deixar les drogues, o no poden fer-ho. Aixó 
obliga a plantejar objectius en funció de les necessitats de protecció del conjunt de 
la societat. Aquests objectius han exigit la formulació de tot un ventall d'alternatives 
assistencials per als dispositius que atenen a aquesta població, centrats no sois en 
el tractament de l'addicció, sinó també en la reducció de les seves complicacions i 
en l'abordatge de la patología organica associada. L'extensió deis programes de 
manteniment amb metadona, combinada amb l'abordatge de la patología organica i 
d'iniciatives d'educació sanitaria en els CAS de la ciutat obre noves possibilitats en 
aquesta direcció. 

Per a reduir la infecció pel VIH entre els UDVP resulta imprescindible reduir el 
temps transcorregut entre l'inici del consum de drogues per via parenteral i la 
primera demanda de tractament. Per a que aixó sigui possible cal probablement 
crear noves ofertes assistencials des de el dispositiu d'atenció a les 
drogodependéncies. 

Al voltant del 50% deis UDVP amb sida han estat a la presó. Donada aquesta 
presencia de UDVP en la població penitenciaria, cal seguir progressant també en 
l'abordatge de la problematica de la sida i de les drogues en les presons. La 
població penitenciaria es extraordinariament dinamica. Sois una estreta 
col.laboració entre els dispositius assistencials penitenciaris i generals pot permetre 
progressar en un camp on la continunat de l'assisténcia es clau. 

S'ha estimat que a Barcelona hi ha uns 10.000 addictes a opiacis (en general 
usuaris herorna), deis que el 65% en farien us per via parenteral. Hi ha uns 1.400 en 
Programes de Manteniment amb Metadona (PMM), deis que 1.200 són en CAS 
Municipals. Aquests pacients són abstinents o fan us sois esporadic de hero"ina. Els 
PMM poden reduir notablement el risc d'infecció pel VIH. La taxa de seroconversió 
deis pacients seronegatius en contacte amb dispositius assistencials es a Barcelona 



i ara de menys d'un 3% anual (molt més baixa que abans, inferior a la descrita a 
l'estudi d'Aiacant, peró encara alta en perspectiva internacional). Tenim dades molt 
recents de Barcelona, obtingudes en els CAS Municipals, que demostren que en els 
usuaris de PMM la seroconversió al VIH és significativament inferior que en els 
addictes atesos en Programes Lliures de Drogues (PLD). L'alta retenció deis PMM 
obliga a plantejar quines son les dimensions que han de tenir. A Barcelona, i gracies 
a la transformació deis serveis municipals i a la col.laboració deis serveis de sanitat 
penitenciaria, disposem de places de metadona per a un 20% deis actuals usuaris 
de opiacis, una oferta superior a la de Fran<;a, comparable a la de Nova York, i molt 
superior a l'assolida a la resta de Catalunya o a altres grans ciutats espanyoles com 
Madrid, pero probablement encara inferior a la desitjable. Seria convenient que 
altres centres que no son de titularitat municipal incorporessin també aquests 
programes, ampliant les places existents i a més dispersant als usuaris en unitats 
més petites, més facilment integrables: tant Creu Roja com Sant Pau van en 
aquesta direcció, i esperem que els altres serveis existents segueixin aquest camí. 

Hi pot haver unes 3.600 persones sense contacte estable amb el sistema. lnclou 
grups molt diferenciats: persones que sois fan us esporadic i recreacional de 
hero"ina; persones molt joves que encara no han anat a un CAS; persones molt 
marginals; persones que han tingut contacte amb un CAS peró l'han interromput; 
persones transeünts (poden viure a Barcelona sense estar registrats) ; antics 
toxicómans que ara estan abstinents. Per als que encara utilitzen drogues s'han 
desenvolupat programes de reducció de risc amb organitzacions no governamentals 
adre<;ats a evitar la sida o la sobredosi en usuaris de drogues que no tenen relació 
amb els dispositius assistencials. Hi ha programes en curs a Ciutat Vella, i estan a 
punt d'establir-se programes d'aquesta mena a Nou Barris i a Montjuic-Zona Franca. 

La transmissió heterosexual com a problema 

Els casos de sida relacionats amb la transmissió heterosexual son els únics que 
mostren tendencia a créixer. Aixó planteja una certa por a que la sida es converteixi 
en una malaltia de transmissió sexual que afecti a tots els grups de població, com 
passa a I'África Central. De fet, els joves plantegen problemes, per qué canvien més 
sovint de parella (en un esquema basicament de monogamia successiva), el que 
permetria la difusió. 

L'analisi deis casos de sida de transmissió heterosexual de Barcelona permet una 
aproximació a aquesta problematica. Es comprova que la majería afecten a 
persones que saben que han mantingut relacions sexuals amb un usuari de 
drogues per via parenteral (31%) o amb una persona amb sida (39%). Pocs casos 
corresponen a persones que hagin canviat molt de parella i s'hagin infectat per 
aquesta via. Sois algun cas esta relacionat amb la prostitució. Malgrat que moltes 
prostitutes que s'injecten drogues estan infectades, com la població general 
d'usuaris de drogues (un 50%), entre les prostitutes que no utilitzen drogues la 



infecció es relativament baixa, de l'ordre del 3%. Per tant en aquest moment no es 
pot parlar d'una extensió epidémica de la transmissió per via heterosexual, que 
queda confinada als contactes íntims de les persones afectades que s'han infectat 
per altres vies. Malgrat tot aquest perill potencial existeix, i hi han casos d'infecció 
atribu"ibles a una relació heterosexual ocasional en persones que no han tingut 
altres practiques de risc. 

El problema entre els joves 

La situació deis joves demana analitzar a fons el seu comportament sexual. Hi ha 
molt poca informació valida de base poblacional sobre la sexualitat. Aixo pero, 
dades d'una enquesta molt recent mostren que la iniciació sexual deis adolescents 
de Barcelona no es gaire preco9, i que es produeix en general amb persones del 
seu propi ambient i d'edat similar. Aquestes dades concorden amb altres indicadors, 
com el fet de que l'embaras en adolescents a Barcelona es molt baix en comparació 
internacional, i a més segueix baixant (3,5 anual per 1000 dones de 15 a 19 anys). 
El 1992, el 21% deis joves de 18 anys han mantingut una relació sexual amb 
penetració. A més, l'ús de preservatius amb finalitat anticonceptiva es relativament 
ampli: el 64% deis joves de 15-24 anys que han mantingut relacions sexuals amb 
penetració utilitza habitualment preservatius. 

El nivel! d'informació general sobre la sida i els mecanismes de transmissió entre els 
joves son correctes i molt elevats. Estudis realitzats des de l'lnstitut Municipal de la 
Salut en instituts i en centres privats ho corroboren. Els joves tenen malta 
informació, probablement més que els adults, i saben prou bé qué es la sida, quins 
son els mecanismes de transmissió, i també que el virus no es pot transmetre de 
forma casual. La qüestió per tant va més enlla deis coneixements, per que davant 
d'una situació concreta pot ser que el comportament comporti risc, malgrat que els 
coneixements siguin apropiats. Per tant, a més de donar informació als adolescents 
(com en el programa "Sida: saber ajuda" desenvolupat per la Fundació La Caixa) 
cal abordar les actituds i les habilitats socials precises per a desencadenar els 
comportaments apropiats. 

Noves intervencions entre joves 

El programa PRESSEC, basat en la teoria cognitiva social, es un modul educatiu 
creat a Barcelona mitjan9ant la col.laboració entre l'associació CEPS i l'lnstitut 
Municipal de la salut. El modul, de 7 hores lectives de durada, esta adre9at a 
estudiants de secundaria (de 2on de BUP o FP o de 4rt d'ESO, d'uns 16 anys). 
lnclou elements d'informació, pero sobre tot de modelatge, entrenament en presa de 
decisions i entrenament per a l'adquisició d'habilitats de comunicació i assertivitat. 
Un estudi pilot realitzat en 1. 708 estudiants de 17 centres educatius, comparant la 
situació deis estudiants que rebien el modul amb un grup de control que va rebre 
classes amb informació sobre la sida, ha mostrat millares significatives en el grup 



d'intervenció. Les millores cobrien tant els aspectes deis d'informació menys 
coneguts, com les actituds i les expectatives de comportament futur relacionades 
amb situacions de risc potencial de transmissió del virus per vía sexual. Aquest es 
un deis primers programes educatius d'aquest tipus a nivel! mundial que ha 
demostrat la seva utilitat en una avaluació rigorosa, i el primer a Espanya. N'estem 
molt orgullosos, i ha estat premiat amb el Premi Ferran Salses de Salut 
Comunitaria. Aquest curs el programa PRESSEC ha estat iniciat en una 
cinquantena de centres de la ciutat, amb el suport deis Centres de Recursos 
Pedagógics i les Divisions de Serveis Personals de I'Ajuntament als Districtes. 

Els joves de major risc 

Ens hem plantejat que els joves de major risc ja no estan a l'escola: l'han deixat. Per 
arribar-hi amb missatges de prevenció hem iniciat un projecte inspirat en el 
PRESSEC i en els programes de prevenció de drogues que venim fent de fa anys, 
que hem estat provant amb recursos educatius i socials en barris de risc. Varem 
presentar una proposta d'acció amb l'lnstitut de Salut Pública de Catalunya, i hem 
rebut finan9ament de la Unió Europea per a provar aquest programa, que suscita 
molt interés internacional. Com a material de suport, hem realitzat un vídeo molt 
explícít pel que fa al sexe segur entre joves, que no es per aplicar als centres 
educatius, on podria ser inapropiat, sinó amb aquests col.lectius de major risc. 
L'acollida inicial entre educadors de carrer i centres d'inserció ocupacional, 
estructures de contacte amb aquests grups de joves que han deixat l'escola, ha 
estat molt favorable. 



3. Grup de Benestar Social: Recomanacions 
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• Ajuntament de Barcelona 
Consell Municipal de Benestar Social 

INTRODUCCIÓ 

El grup de treball sobre SIDA neix a partir d'un acord de la Pennanent del Consell 
Municipal de Benestar Social. La proposta de creació del grup es va basar en la 
necessitat de fer operatiu un abordatge més integral de la política municipal envers la 
SIDA (en aquest sentit l'Ajuntament des de l'any 1995 ha creat un grup intersectorial 
municipal) i al mateix temps en la necessitat de construir un espai de trabada i 
comunicació -inexistent fins el moment- amb altres institucions implicades i amb les 
entitats i organitzacions ciutadanes més actives en aquest camp. 

La creació del grup de SIDA del Consell Municipal de Benestar Social ha permes 
aplegar diversos representants de les entitats membres del Consell i representants 
d'altres entitats actives en el camp de la SIDA a la ciutat. 

Les sessions de treball d'enguany han pennes centrar els objectius del grup i concretar 
algunes tematiques d'interés pera ser aprofundides en un futur. 

OBJECTIUS 

Els objectius que s'ha plantejat el grup es concreten en: 

Fomentar el coneixement mutu i l'intercanvi d'informació entre els part1c1pants, de 
manera informal i formal, per tal de garantir un majar coneixement de la situació de la 
SIDA, de la xarxa d'entitats i institucions que actuen, i de les iniciatives en curs a la 
ciutat. 

Coneixer la situació de la SIDA i la infecció per VIH a la ciutat i les seves tendencies, a 
partir de les dades existents en el registre de casos de l'IMS i deis diversos estudis en 
curs. 

Rebre informes d'experts sobre diferents temes d'interes, sigui convocant a persones 
concretes per coneixer de forma aprofundida qualsevol assumpte, sigui rebent 
informació encara no disponible. De forma preliminar, es jutja que en properes sessions 
convé rebre informació sobre la situació a les presons, les intervencions preventives, els 
nous tractaments, l'atenció sociosanitaria, la premsa, la discriminació, el voluntariat i els 
menors. 

Propiciar !'existencia de mecanismes de resposta social entorn de les dates clau en una 
estrategia de comunicació, de manera coordinada: Día Mundial (desembre) i Memorial 
(maig). 

Analitzar la necessitat de disposar d'un inventari de recursos socials i de prevenc10 
enfront a la SIDA a la ciutat, de titularitat i finanr;ament públic o privat. Plantejar la 
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possible publicació i actualització periódica, de manera que servís de referencia a 
professionals, entitats i voluntariat. 

Coneixer i valorar les iniciatives i projectes de l'Ajuntament de Barcelona entom a la 
SIDA, i en concret !'informe i la proposta del Pla sobre la SIDA a presentar al Consell 
Plenari. 
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4. lnventari d' activitats municipals 

Rafael Manzanera i López 



Revisió de les activitats realitzades entorn a la sida 

des de diferents Serveis i Unitats de 1' administració municipal 

lnstitut Municipal de la Salut: 

Es porta el registre confidencial de casos de sida a la ciutat (es tracta d'una 
malaltia de declaració obligatoria), i es publiquen els butlletins trimestrals 
d'indicadors. Aixo comporta actualment el registre i seguiment d'uns 500 
casos nous anuals. 

Es realitzen intervencions preventives, centrad es sobretot en el me di escolar. 
En col.laboració amb l'associació CEPS s'ha creat, provat i avaluat un modul 
educatiu de prevenció per a l'escola secundaria (PRESSEC), basat en 7 
activitats pautades. Actualment es desenvolupa en unes 40 escoles, amb 
uns 5.000 joves. 

Per als joves de major risc, que probablement han deixat l'escola, s'ha iniciat 
el treball de prospecció per a un modul similar, en col.laboració amb els 
serveis personals d' alguns districtes (projecte PRESSEX). 

Es manté el contacte amb les organitzacions ciutadanes implicades, 
col.laborant amb elles en determinades actuacions. 

Pla Municipal d' Acció sobre les Drogodependencies 

Es treballa amb els pacients atesos als sis CAS municipals (4.800 pacients 
actius a 1' any) per evitar que l'ús de drogues sigui una font de difusió de la 
infecció. Es fan les proves de detecció als pacients, se'ls informa per evitar 
el risc d'infecció, i s'han implantat programes de manteniment amb 
metadona per reduir riscos (1.200 pacients diaris). 

S'han iniciat activitats de reducció del risc amb els usuaris de drogues que 
no estan en tractament. Es basen en experiencies d'intercanvi de xeringues, 
difusió de formes de reduir el risc d'infectar-se, i l'orientació a altres 
dispositius alternatius. A més de la tasca feta en col.laboració amb diverses 
entitats ciutadanes, destaca el treball conjunt iniciat amb el Col.legi de 
Farmaceutics, en el que participen 24 oficines de forma voluntaria. 

Es participa, amb financ;:ament de la Unió Europea, en la confecció d'una 
guia per a responsables de polítiques envers la sida i les drogues, amb 17 



ciutats més. Es tan diversos estudis de recerca amb finan<;:ament extern. 

Centres Municipals d'Orientació i Planificació Familiar (IMAS-CSB) 

Des del punt de vista de l'assistencia, als sis centres municipals es 
vehiculitzen demandes d'IVE formulades per dones infectades, i es fa 
assistencia a dones infectades, tant pel que fa a la patología cervical com 
a la contracepció. 

Quant a la prevenció, s'aborda el Consell Assistit a les dones que consulten 
sobre com protegir-se de la infecció. Es tracta d'una estrategia d ' intervenció 
preco<;: basada en informació de com es transmet el virus, sobre les mesures 
de prevenció, abordant els transtorns psicologics que es puguin produir per 
la por i el desconeixement, i informant sobre els recursos sociosanitaris 
disponibles. 

En el camp específic de la prevenció en joves, tots els centres ofereixen un 
programad' atenció als adolescents i en cinc centres s' ofereixen les 'tardes 
joves', coma espai exclusiu d'atenció per aquesta franja d'edat per facilitar 
la seva accessibilitat; la prevenció de la sida i altres malalties de transmissió 
sexual hi és un objectiu prioritari. 

Hospital del Mar (IMAS-CSB) 

El Servei de Medicina Interna i Malalties lnfeccioses porta permanentment 
30 malalts ingressats, amb un total de 573 a l'any 1994; el 95% són 
malalts infectats o amb sida. A més es tan consultes externes (451 primeres 
visites i 3.639 de seguiment el 1994) i es manté un hospital de dia (1.226 
visites el 1 994). Es fa una tasca basicament assistencial. La preven ció 
s' aborda poc, sois ocasionalment, segons el metge, i sen se una base 
metodológica. Es fa recerca activa de tuberculosi en aquests malalts. Es fa 
un estor<;: permanent de contacte amb els metges de cap<;:alera de la zona, 
per compartir la responsabilitat assistencial i millorar la seva formació i 
habilitats en aquest camp. 

El Servei de Ginecología i Obstetrícia ofereix una consulta monogratica de 
malalties de transmissió sexual, on es realitza el control i seguiment de la 
patología cervical o infecciosa de dones amb infecció pel VIH. La consulta 
d' obstetrícia atén gestants infectad es pel VIH fins al part. 

UO de Promoció Social 

Al Centre d'lnformació i Assessorament pera Joves, es disposa de divers 
material d' autoconsulta, que fa temps que no s'ha actualitzat. Es constata 
un augment continu de la demanda d'informació en aquest camp. Es difon 
material editat per altres entitats (Fundació la Caixa, passaport europeu 
sida . .. ). 

Es col.labora amb entitats ciutadanes que són actives en aquest camp amb 



convenís, en concret es fa amb Creu Roja, Associació Artis, Casal Lambda 
i Coordinadora Gai-Lesbiana. Creu Roja ofereix xerrades i tallers d'informació 
als centres públics d'educació secundaria. El 1996 se'ls ofereix l'exposició
taller "lmatges contra la sida" al Casal d' Associacions Juvenils. 

Aquest estiu s'han fet sessions de formació als monitors de la Campanya de 
Vacances, conjuntament amb l'IMS. 

UO d ' Atenció Social 

Els Equips d' Atenció a la Infancia i 1' Adolescencia (EA lA) valoren la situació 
deis infants de risc de cara a propasar intervencions de treball amb la família 
o de retirada de la tutela. Encara que fins recentment no es recollia 
sistematicament la variable sida en els registres, es constata que cada cop 
han d' afrontar més situacions on un o els dos progenitors estan afectats per 
la sida (ara és aproximadament un 20% deis casos atesos), i en molts casos 
es traben en fase terminal. Valorant la vinculació afectiva de la relació pares
fills, aixó els planteja dificultats per a ter propostes coherents i no 
perjudicials per als menors, recorrent sovint a la familia extensa i amb un 
seguiment intens, ja que els problemes d' addicció de molts afectats 
plantegen dificultats . L'EAIA col.labora amb entitats del teixit social que 
ajuden les famílies afectad es per ter el seguiment. També han d' afrontar 
situacions de nadons portadors del virus en risc de desamparament, que 
poden requerir ingrés en un Centre d' Acolliment i Urgencies. A més, s'ha 
donat resposta temporal en Acolliment Familiar a diversos menors que estan 
en situació de reorganització familiar després de perdre un progenitor per la 
sida (la demanda és aproximadament d'uns 20 menors/any actualment, que 
corresponen a unes 1 O famílies) . 

Hi ha hagut demandes d'informació des de I' Equip d ' Atenció a la Dona, i 
cada any hi ha algun cas de seropositivitat entre les dones acollides en la 
Casad ' Acolliment de Dones Maltractades. No hi ha hagut demandes des de 
el sector de Gent Gran . 

lnstitut Municipal d'Educació 

Des deis Centres de Recursos Pedagógics (CRPs) s 'ofereixen elements de 
formació i d ' introducció de propostes educatives mitjan<;:ant la difusió de 
propostes (projecte PRESSEC de I' IMS, maleta pedagógica SIDA-Saber ajuda 
del Departament d'Ensenyament i la Fundació La Caixa, Tardes Joves deis 
Centres Municipals d' Orientació i Planificació Familiar ... ) i ambles activitats 
de formació de professorat en educació de la salut del Departament 
d ' Ensenyament (PESE). Hi ha una bona acollida a les escales secundaries. 
Les escales primaries no disposen de material adequat. Al Servei de Prestec 
deis CRPs el professorat pot trabar material bibliogratic i audiovisual de 
su port . Cada CRP té curad' ampliar el se u fons, pero es traba amb dificultats 
per la manca de documents de qualitat. 

D ' altra banda, 1' escolarització de nens amb anticossos ha plantejat alguns 



problemes. Anys enrera hi havia una gran demanda d'informació plantejada 
pels mateixos claustres de professors, molt menor actualment. Els casos 
s' aborden de manera individualitzada pel Departament d'Ensenyament, des 
de les inspeccions de zona. 

Ambit de Descentralització 

Les Divisions de Serveis Personals deis districtes entren en contacte amb el 
tema per tres vies: salut escolar, educació, i sobretot serveis socials. En 
salut escolar i des d' educació les activitats i temes són els referits des de 
I'IMS i I'IME, jaque les accions són conjuntes i ben coordinades. Les UBASP 
assumeixen 1' atenció primaria en serveis socials, mitjan<;ant educadors de 
carrer , assistents socials i treballadors familiars. El coneixement que es té és 
menor del desitjable, i amb el cataleg de serveis sera possible elaborar llistats 
d' activitats més fiables. 

Es detecta de tota manera que el tema sida suscita una certa alarma, que 
porta als serveis socials d'atenció primaria a derivar-lo a altres nivells. Amb 
el procés d'informatització en curs de les fitxes d'usuaris sera possible 
conéixer millor la situació. La formació pot servir per a abordar aquesta 
problematica. Aquest any s'ha fet la formació generalista de les 132 
persones que treballen a 1' Ajuntament com a treballadors socials/ i ara es 
podran cobrir necessitats de formació específiques (per exemple/ sobre sida). 



5. Accions a realitzar des de 1' Are a de Salut Pública 

Rafael Manzanera i López 



1 . Disseny i edició targetó difusió recursos d' acollida i suport als afectats 
Objectiu: Suscitar resposta social envers sida: difusió de recursos. 
Resum: A la ciutat existeixen recursos d'acollida o suport, basats en general 
en ONGs amb les que 1' Ajuntament col.labora, mancades de recursos i quina 
existencia pot no ser coneguda per afectats que se'n poden beneficiar. 
L'any 1994 es va fer un material de difusió que va tenir bona acollida. Es 
proposa actualitzar aquest material, seguint recomanacions del Grup de 
SIDA del Consell de Benestar Social, editar-lo i difondre'l. 

2. Compra de profilactics per a distribuir gratuitament a usuaris de drogues 
per via parenteral desde serveis municipals i ONGs 
Objectiu: Evitar nous casos de sida. 
Resum: Facilitar canvi de comportament per evitar MTS i sida en persones 
UDVP de risc elevat, incloent persones quins ingressos depenen de la venda 
de serveis sexuals. Aquesta acció és un refon;: a programes de reducció de 
risc i a tallers de sexe segur en els CAS. Aquesta acció, que s'ha fet fins 
ara amb recursos municipals o donacions del SCS o el PO, no es podría 
mantenir per falta de material. 

3. Estudis sobre sida i tuberculosi segons cohort de neixement i barri/ABS. 
Objectiu: Coneixer la situació de la sida, documentant els canvis en curs i 
les zones que precisen majors serveis 
Resum: El volum de casos de sida sembla haver baixat en el darrer any. 
Aquest canvi pot estar relacionat amb canvis seculars, un artefacte a mig 
termini induit pels canvis en la definició del 1994 o per !'impacte de les 
polítiques preventives impulsades a la ciutat. Mitjan<;:ant una analisi per 
cohorts es preten poder distingir entre efectes periode i cohort per tal de 
coneixer i entendre millor el nou patró de sida i identificar factors que 
precisen un refor<;: en les accions a desenvolupar, segons grups de població 
o barris. Aquest estudi no es podría assumir sense un reforc:;: extern, donada 
la precarietat de recursos humans qualificats amb que ara funciona el 
registre de casos. Cal encarregar externament dos tasques, la codificació, 
gravació i verificació de dades d'una banda, i l'analisi i estimació estadística 
i epidemiológica de l'altra. 

4. lnventari de recursos didactics sobre sida per a 1' escota primaria i 
secundaria disponibles en centres docents i CPRs de la ciutat. ldentificació 
de necessitats i definició d'un paquet de material de suport. 
Objectiu: evitar casos de sida. Estimular una resposta social envers la sida. 
Resum: a banda del programa PRESSEC creat i avaluat desde I'IMS i 
impulsat ara pels CPRs de la ciutat pera l'escola secundaria (2on de BUP-FP 
o 4rt d'ESO, 16 anys), existeix divers material didactic d'altres 
procedencies. Encara que el modul PRESSEC cubreix les necessitats de 
formació preventiva deis adolescents escolaritzats, hi ha altres aspectes de 
coneixements i per altres grups d' edat que tenen importancia per configurar 



les actituds socials envers el tema. Aquest material té valor i accessibilitat 
erratics. Es proposa fer-ne un inventari, valorar a qui va dirigit, el seu valor i 
qualitat i la seva accessibilitat, i a partir d' aquí definir un paquet de material 
a posar a la disposició de centres i CPRs. 

5 . Compra de farmacs per quimioprofilaxi i quimioterapia antituberculosa 
oportunista en grups marginals infectats pel VIH 
Objectiu: Evitar casos de tuberculosi (i de sida) en infectats pel VIH i els 
seus convivents. 
Resum: La tuberculosi es la complicació més freqüent de la sida a 
Barcelona. La tuberculosi es molt més transmisible que la sida. Malgrat que 
la tuberculosi es pot curar, el tractament es llarg i moltes persones 
marginals no l'acaven. Es proposa aprofitar contactes diversos amb 
aquestes persones per a donar-los el tractament de forma oportunista. Així 
es reforc;:aran els programes iniciats darrerament amb el suport del Servei 
Catala de la Salut en aquesta direcció. També es proposa abordar la 
prevenció de la tuberculosi abans que es manifesti fent quimioprofilaxi en 
aquesta població . S'espera que després d'una fase inicial aquesta acció es 
pugui integrar quasi totalment en els pressupostos del ses. 

6. Estudi avaluació efectivitat i analisi cost-benefici de la quimioprofilaxi 
antituberculosa en usuaris de droga per via parenteral VIH + 
Objectiu: evitar casos de tuberculosi i de sida en aquesta població 
L'estudi d'Haiti va demostrar que en persones seropositives era possible 
disminuir el risc de presentar tuberculosi i sida fent quimioprofilaxi. Aixó 
exigeix un tractament llarg, que molts pacients de risc no saben o no poden 
mantenir. Es pro posa integrar-lo en els contactes que es tenen amb aquesta 
població en diversos dispositius i fer-ne l'avaluació rigurosa de l'efectivitat i 
una analisi cost benefici. Els resultats poden ser clau per a donar un impuls 
a aquesta política i aconseguir la seva integració més generalitzada en la 
xarxa assistencial en el futur. Cal encarregar externament dos tasques: la 
gravació, codificació i verificació d'enquestes, d'una banda, i la recollida i 
analisi de dad es de 1' altra. 

7. Preparació d'un acte de presentació de la situació actual de la sida a la 
ciutat entorn al Dia Mundial, les estrategies en curs per abordar-la, i les 
noves iniciatives en curs o aprovades en la darrera Comissió de Govern. 
Objectiu: Estimular una resposta social envers la sida, donant a coneixer la 
situació de la ciutat i les accions impulsades desde 1' Ajuntament. 
Resum: Organitzar un acte de presentació a les entitats presents al Grup 
SIDA del Consell de Benestar Social i a la premsa de la situació a la ciutat, 
deis grans trets de la política municipal envers la sida, i de les diverses 
accions en curs o tot just aprovades. 



6. Accions de sensibilització i solidaritat al voltant de 
la convocatoria del Dia Mundial: Units en l'esperanc;a 

- Banderetes als autobuses 
- Quilt 
- Parades 
- Concentració 
- Adhesió al manifest 

Agustí Soler i Regas 
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~ Davant la propera celebració del dia 1 de Desembre, coma dia mundial de la SIDA, 
declarat per la OMS, i convocat enguany sota el lema "Units per l'esperanya"; la 
Regidoria de Drets Civils propasa: 

Que l'Ajuntament es faci ressó d'aquesta crida de la OMS i que, com a resposta a Ja 
mateixa, i a la consigna de les Organitzacions no Governamentals de la nostra ciutat que 
treballen en aquest ambit, ordenara la col.locació de lla~os vermells en les facanes de 
l'edifici Consistorial així com a les seus deis Districtes i d'altres centres municipals 

També lluira en la seva fayana principal una secció del Quilt Memorial de la SIDA, i un 
distintiu amb el llay vermell es mostrara en tots els autobuses deis transports 
metropolitans. 

Vobjecte del Quilt Memorial és cridar l1atenció sobre el fet que les estadístiques que 
parlen de morts són alguna cosa més que xifres, i el del llac; com a simbo! universal de 
solidaritat amb les persones afectades per la SIDA 

El consistori també es compromet a recalzar i participar a la concentració unitAria que es 
celebrara al Portal de !'Angel 


