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 (DMS) és 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. Des del primer diagnòstic, fet l’any 1981, hi ha més de 25
milions de persones que han mort per malalties relacionades amb el sida a tot el
món convertint-se en una de les pandèmies més mortals de la història.
Per què cal dedicar una jornada a la sida?
Malgrat que els progressos científics i l’accés al tractament per al VIH han
avançat molt en aquests 30 anys d’història de la malaltia, el cert és que encara
es necessita millorar el coneixement i la prevenció del VIH/sida. Les dades
epidemiològiques 1 a l’estat espanyol, així ho demostren:
• Es calcula que 130.000 persones viuen amb el VIH i des de l’inici de l’epidèmia a Espanya s’han notificat
un total de 79.363 casos de sida
• Es calcula que el 30% de les persones que tenen VIH no ho saben
• El 20% dels nous diagnòstics són dones
• La principal via de transmissió són les relacions heterosexuals no protegides
• Un 31% de persones demanarien que canviessin de lloc al seu company de treball en cas que aquest fos
seropositiu
• Un 34% de persones pensen que el VIH es pot transmetre amb una picada d’un mosquit
És per això que considerem que s’ha de dedicar una jornada a parlar del VIH/sida però s’ha d’anar més enllà. Els
mitjans de comunicació, les administracions i les entitats relacionades hem de seguir transmetent missatges a la
societat per donar a conèixer el VIH/sida i les vies de transmissió per contribuir a eradicar-la i també a eliminar la
discriminació que pateixen les persones que viuen amb aquesta malaltia.
Per què se celebra el dia 1 de desembre?
El DMS va ser concebut per primera vegada l'agost de 1987 per James W. Bunn i Thomas Netter, del Programa
Mundial sobre la Sida de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra, Suïssa (ONUSIDA). Bunn i Netter van
portar la seva idea al director del programa, Jonathan Mann, li va agradar el concepte i el va aprovar.
Bunn va suggerir la data del primer de desembre per assegurar la cobertura dels mitjans de comunicació
occidentals, en especial els dels Estats Units, fet que considerava vital per assegurar l'èxit de la jornada. El 1988
havia estat un any electoral als Estats Units i Bunn pensava que els mitjans necessitarien un tema nou per cobrir
després de les eleccions. Bunn i Netter creien que l’1 de desembre era una data prou allunyada de les eleccions i
de les vacances de Nadal, un punt mort en el calendari de notícies i per tant el moment perfecte per celebrar al
Dia Mundial de la Sida.
Qui organitza el Dia Mundial de la lluita contra 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
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Dades extretes de: Registre Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio del 2010 Secretaria Nacional sobre Sida,
Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Junio 2009 i Informe Fipse Creencias y actitudes de la población española
hacia las personas con VIH, Mª José Fuster.
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Quin és el lema del Dia Mundial de la Lluita contra la sida?
Enguany s’inaugura la campanya Getting to zero (arribar a zero) que es durà a terme fins el 2015. El lema és fa
ressó de l’objectiu d’Onusida: zero infeccions, zero discriminacions, zero morts. Pots consultar la resta de lemes
del DMS des del 1989 fins al 2010 en aquest enllaç
La Generalitat de Catalunya a través del departament de salut cada any també duu a terme un comunicat oficial.
Aquest any, el lema del Dia Mundial de Lluita contra la Sida és 30 anys d’avenços, 30 anys de reptes. El
comunicat vol reconèixer els avenços que s’han fet en aquests 30 anys en el coneixement i el tractament de la
infecció i també els reptes pendents en relació amb la prevenció, el diagnòstic precoç, la vacuna, la cronicitat, la
discriminació i l’abordatge social.
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 nordamericana 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 1r de desembre organitza actes unitaris durant tot el dia. Trobaràs més informació en la pàgina del Comitè.
També pots consultar les activitats que realitza SIDA STUDI en la pàgina dedicada al DMS
Quines són les principals dades epidemiològiques del VIH/sida?
El següent document mostra les principals dades relacionades amb el VIH/sida a Catalunya, l’Estat espanyol i al
món (dades actualitzades a 21 de novembre de 2011) . Per més informació i actualitzacions consulta els enllaços
que trobaràs en el mateix document.
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