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MESURA DE GOVERN 

ADHESIÓ AL DIA 1 DE DESEMBRE.COM A DIA MUNDIAL DE LA SIDA 

Davant la propera celebració del día 1 de desembre com a Día Mundial de la 
SIDA, declarat per la OMS, I'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a aquesta 
commemoració en solidaritat amb les persones afectades per l'esmentada 
malaltia, enguany sota el lema "La fon;a del canvi: els joves contra la SIDA". 

L'Ajuntament de Barcelona donara suport als actes que per aquesta diada 
promogui la societat civil i que vagin encaminats a la sensibilització social i a la 
lluita contra qualsevol tipus de discriminació o exclusió de les persones 
afectades pel VIH , de respecte envers els qui han mort i fer la divulgació deis 
recursos i serveis existents. 

Catalunya i la resta de I'Estat espanyol tenen la tasa més alta de persones 
infectades en relació al nombre d'habitants d'entre tots els paí'sos europeus. 
L'Ajuntament de Barcelona considera que es fa imprescindible sensibilitzar i 
prevenir la ciutadania sobre aquesta epidemia que s'ha cobrat desenes de 
milions de persones. 

Enguany, encara amb més motiu al commemorar-se el 50é Aniversari de la 
Declaració Universal deis Drets Humans, es fa del tot necessari educar la 
població per tal de combatre actituds de rebuig i estigmatització a les que es 
veuren sotmeses les persones infectades. Els drets de les persones infectades 
pel VIH entren de pie en una qüestió de Drets Humans. Els malalts i malaltes de 
SIDA pateixen greus i intolerables discriminacions, com ara impossibilitat 
d'accedir als transplantaments d'organs, concorrer a oposicions públiques de la 
Unió Europea o veure restringida la lliure circulació entre les fronteres d'alguns 
pa"lsos. 

Es relacionen diferents actes de suporta les entitats i grups: 

ACTES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 1998 

DIA MUNDIAL DE LA SIDA 

• Col·locar llagos vermells a les faganes de l'edifici consistorial, així com a 
les seus deis districtes i d'altres centres municipals. 

• Col·locar a la fagana principal de l'edifici consistorial una secció del Quilt 
Memorial de la SIDA. 



+ Un distintiu amb el lla9 vermell mostrara a tots els autobusos deis 
transports metropolitans. 

+ Facilitar l'exposició deis stands de les entitats especialitzades, al centre de 
la ciutat. 

L'objecte del Quilt Memorial és cridar l'atenció sobre el fet que les estadístiques 
que parlen de morts són alguna cosa més que xifres, i el del lla9 com a símbol 
universal de solidaritat amb les persones afectades per la SIDA 


