
 

 1

Argumentari del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida 

Què és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida? 
 
El Dia Mundial de la Lluita contra la Sida es el dia escollit per recordar i donar a conèixer al món 
l’epidèmia global de la sida causada per la extensió de la infecció del VIH.  

Per què se celebra el dia 1 de desembre? 
 
El primer cas de sida del món es va diagnosticar l’1 de desembre de 1981. És per això que el Dia Mundial 
de la Lluita contra la Sida se celebra aquest dia. Des d’aleshores hi ha hagut més de 25 milions de morts 
relacionades amb el VIH/sida a tot el món convertint-se en una de les epidèmies més destructives de la 
història.   

Qui organitza el Dia Mundial de la lluita contra la sida? 
 
La idea de dedicar un dia a la lluita contra la sida va néixer en la cimera mundial de ministres de sanitat 
de l’any 1988, dins els programes de prevenció de la sida. Fins l’any 2004 ONUSIDA (UNAIDS) s’ha 
encarregat d’organitzar el dia mundial, escollint un tema per cada any després de consultar-ho amb 
diferents organitzacions. A partir del 2005 la responsabilitat d’organitzar el Dia Mundial recau sobre una 
organització independent, la Campanya Mundial contra la sida (WAC, World AIDS Campaign).  
Trobaràs més informació i materials a http://www.worldaidscampaign.org  
 

Quin és el lema del Día Mundial de la Lluita contra la sida? 
 
El lema de la Campanya Mundial contra el SIDA en 2001-2010 és “Atura la sida. Manté la promesa” 
(“Detén el SIDA. Mantén la promesa”, “Stop AIDS. Keep the Promise”). L’any 2008 es va commemorar el 
20è aniversari del Dia Mundial i el 2009 la campanya se centra en els drets de les persones a la salut i a 
l’accés als tractaments. En aquest enllaç pots veure el comunicat conjunt del Dia Mundial del 2009.  

Què és el llaç vermell? 
 
El llaç vermell és el símbol utilitzat a tot el món per expressar la solidaritat amb els/les malalts/es a causa 
de la sida. El color vermell del llaç representa el vincle entre la sang i la passió i es remunta a una tradició 
nord-americana d’honorar i recordar els/les morts/es amb una cinta lligada a un arbre com a símbol 
d’amor i afecte per la persona desapareguda. Va néixer l’any 1991 quan un grup d’artistes de Nova York,  
"Visual AIDS Artists Caucus", buscaven un símbol per expressar la seva solidaritat amb les persones amb 
VIH/sida.  

Quines són les principals activitats que es desenvolupen durant aquesta jornada? 
 
Cada país i cada entitat organitza les activitats que vol englobades dins el lema internacional.  
A Catalunya el Comitè 1 de desembre i la Federació Catalana d’ONG’s de Sida organitzen actes unitaris 
durant tot el dia. Trobaràs més informació en el següent document.  

Quina són les dades epidemiològiques del VIH/sida? 
 

El següent quadre mostra les principals dades relacionades amb el VIH/sida a Catalunya, Espanya i al 
món (dades actualitzades a 24 de novembre de 2009) . Per més informació i actualitzacions  consulta els 
enllaços.  

 
 

http://www.worldaidscampaign.org/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1994/manifsida.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/091123-programacio-activitats-commemoratives-6483248727334152881.pdf
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1Informe 2009 Situación de la epidemia de sida de Onusida.  
2 Registre Nacional de casos de sida, situació a 31 de desembre  del 2008, Secretaria Nacional sobre Sida. Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Març 2009. 
3 Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya primer semestre 2009. CEESCAT
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 33’4 milions de persones viuen amb el VIH 
 2,7 milions de noves infeccions ( incidència 

mundial del VIH ) el 2008 
 2 milions de morts relacionades amb el 

VIH/sida el 2008 
 En els darrers 8 anys les noves infeccions per 

el VIH s’han reduït un 17%.  
 

des de 

El número de defuncions relacionades amb la 
sida ha disminuït més del 10% en els últims 
cinc anys, a mesura que més persones 
accedien al tractament. Es calcula que 
1996, any en que estava disponible un 
tractament eficaç, s’han salvat unes 2,9 milions 
de vides. 

  les noves infeccions per el VIH El 48% de
correspon a dones i el 40% a joves 

 08 2’1 milions d’infants viuen amb el VIH. Al 20
s’han produït 430.000 noves infeccions i 
280.000 morts relacionades. 

 eccions noves a 

ntal, 
ït 

Des de 2001,  el número d’inf
l’Âfrica subsahariana ha disminuït prop d’un 
15%, cosa que representa unes 400.000 
infeccions menys en 2008.  A l’Àsia orie
les noves infecciones per el VIH han disminu
gairebé un  25% i a l’Àsia meridional i sud-
oriental, el 10% durant el mateix període. 

 en A Europa Occidental, 850 mil persones viu
amb VIH, s’han produït 30 mil noves infeccions 
i 13 mil persones han mort  a causa del 
VIH/sida. 

Registre Nacional :  
 Al 2008 es van diagnosticar 1.283 casos de sida, un 

descens del 80% respecte al 1996.  
 Respecte al 2007, hi hagut un descens del 17’1% en 

homes i un 11’6% de dones.  
 Notificació de 807 casos diagnosticats VIH + en 

2008. D’aquests:  
 El 77’4% dels diagnòstics són en homes 
 L’edat mitjana dels diagnòstics es manté als 41 

anys.  
 La proporció de casos pediàtrics (menors de 13 

anys) se situa en el 0,5%.  
 

 Transmissió:  
 La transmissió sexual suposa el 50% dels nous 

casos diagnosticats el 2008.  
 Un 31’8% de les persones van contraure la 

infecció per relacions heterosexuals no protegides 
i en números absoluts continua sent més freqüent 
en homes que en dones. 

 Tot i això, un 61’8% de les dones 
diagnosticades de sida notificats 
relacions heterosexuals no protegides 

en 2008 són per 

 El 37’1% de las persones que han desenvolupat 

5’8% 
la sida en 2008 van contraure la infecció per 
compartir material d’injecció ( 40’3% homes, 2
dones) 

 La tercera via de transmissió més freqüent són 
les relacions sexuals entre homes, que suposa el 
18’1% de tots els casos i el 23’4% dels que 
afecten al total d’ homes.  

 El 27’9% dels casos del 2008 son persones 
a d’origen estranger. Un 42% provenen d’Amèric

Llatina i el 36% d’Àfrica.  
 D

Es

es de l’inici de l’epidèmia a Espanya s’han notificat 
un total de 77.231 casos de sida.  

A panya es calcula que el 30% de les persones que 
tenen VIH no ho saben . 

 
 
Des del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2009 s’han declarat 
al registre: 
 

 16.247 casos de sida residents a Catalunya. 
 D’aquests, 13.067 són homes ( 80’4%) i %) i 

3.180 són dones (19’6%)  
 

Des del 01/01/2001 fins al dia 30/06/2009 s’han declarat 
al registre: 
 

 5.495 casos de VIH residents a Catalunya.  
 D’aquests, 4.260 són homes ( 77’5%) i 1.173 

dones (22’6 %), 
 
El número de morts relacionades amb el VIH/sida des 
del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2009 ha estat: 
 

 10.144 defuncions, un  63’7% d’homes i un 
57’3 de dones 

 
Les principals vies de transmissió a l’any 2008 són: 
 

 44’8% per relacions heterosexuals, de les 
quals el 74’5% són dones i el 36’2 homes 
23’8%  per relacions heterosexuals i usuaris 
de droga per via parenteral (17% dones, 
36’2% homes) 

 

 cions homo o bisexuals 
 

22’4% per rela

 
 

http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/2009epidemic_update.asp
http://www.isciii.es/htdocs/pdf/InformeVIHNoDiagnosticado.pdf

	Argumentari del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida
	Què és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida?
	Per què se celebra el dia 1 de desembre?
	Qui organitza el Dia Mundial de la lluita contra la sida?
	Quin és el lema del Día Mundial de la Lluita contra la sida?
	Què és el llaç vermell?
	Quines són les principals activitats que es desenvolupen durant aquesta jornada?
	Quina són les dades epidemiològiques del VIH/sida?

