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INTRODUCCIÓ

Amb el document 30 anys de VIH/sida: 30 anys de lluites SIDA STUDI vol 
contribuir a commemorar, coincidint amb el Dia Mundial de Lluita contra la 
Sida, que fa 30 anys que lluitem per eradicar aquesta malaltia. En aquest 
sentit, volem retre homenatge a totes les lluites que s’han dut a terme tant 
des del món associatiu com des del científic i del polític durant aquests 
anys.  

Malauradament, però, tot i els èxits aconseguits al món hi ha més de 33 
milions de persones infectades per el VIH i el 2009 es van produir 2,6 mi-
lions de noves infeccions segons dades d’Onusida, per això considerem 
que encara queda molta feina a fer. 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, per a eliminar la discriminació que pa-
teixen les persones que viuen amb aquesta malaltia.

Des de SIDA STUDI volem continuar aportant el nostre granet de sorra a 
la lluita de la millor manera que sabem fer: informant.  El document que us 
presentem a continuació ha estat elaborat pel Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics, CDRP, de SIDA STUDI a partir dels documents de 
referència ressenyats al final d’aquest document. 

L’objectiu del document és mostrar els principals esdeveniments que han 
marcat la història del VIH/sida en el món, a l’Estat espanyol i a Catalunya 
tant des del punt de vista mèdic com social en aquests 30 anys. Els ítems 
senyalats es mostren en forma de cronologia i any per any, des del 1981 
fins al 2011 en tres columnes que representen tres nivells: el mundial, 
l’estatal i  el català.  

No es tracta d’un document exhaustiu sinó que la tria dels esdeveniments 
destacats s’ha fet a partir dels documents del CDRP. Així, la majoria dels 
fets s’acompanyen d’enllaços directes a documents que es troben al CDRP 
i que són consultables a través de la nostra biblioteca online  i també en 
forma de préstec. En aquest sentit, SIDA STUDI recull des de l’any de la 
seva creació, el 1987, i fins a l’actualitat tota la documentació relacionada 
amb el VIH/sida publicada tant a nivell nacional com internacional amb 
l’objectiu d’oferir un fons documental obert al públic que mostri la història 
d’aquesta malaltia. 

La biblioteca de SIDA STUDI disposa actualment de més de 32.000 re-
gistres bibliogràfics, amb documents en diferents tipus de formats (llibres, 
revistes, CD’s, DVD’s, cartells, fulletons..) i llengües publicats per adminis-
tracions, entitats i altres actors relacionats amb el VIH/sida. El Centre de 
Documentació i Recursos Pedagògics vol, en primer lloc,  ser una eina de 
suport a la docència, a l’estudi i/o a la investigació del VIH/sida de qual-
sevol persona que ho sol·liciti, independentment de la seva localització 
geogràfica, en segon, contribuir en la distribució d’informació i/o documen-
tació en aquest àmbit i facilitar-ne l’accés als serveis i recursos i, per últim, 
esdevenir un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en 
VIH/sida a l’Estat espanyol.  

Per acabar, volem agrair al Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH 
(gTt) la seva colaboració en l’elaboració d’aquest recull cronològic. 

Cartell promocional del Dia Mundial 
de Lluita contra la Sida de SIDA 
STUDI realitzat per la il·lustradora 
Clara Herreros

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
http://www.sidastudi.org/ca/departamento/documentacion
http://www.sidastudi.org/ca/departamento/documentacion
http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
http://www.gtt-vih.org/
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      ABANS 
DEL

 1981

L’origen de la pandèmia suscita un gran de-
bat entre la comunitat científica. Algunes 
fonts apunten que les primeres evidències 
científiques de la sida es remunten als anys 
30 i situen en l’any 1959 el primer cas d’una 
persona morta a causa del virus al Congo. 

1982

5 de juny. El butlletí mèdic 
nord-americà MMWR :Mor-
bidity and mortality weekly 
report publica un article on 
es descriu una síndrome 

Primers casos de sida per transfusions de 
sang i ús de drogues injectades.

L’activista homosexual Bruce Voeller propo-
sa anomenar la malaltia amb el nom de SIDA 
(Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida).

El metge francès Luc Montag-
nier aïlla per primera vegada el 
Virus de Immunodeficiència Hu-
mana (VIH).

   1981
d’immunodeficiència en cinc homosexuals 
amb una estranya pneumònia. Posteriorment 
es considerarà la primera menció de la sida.
Primera ressenya del diari de San Francisco

3 de juliol. El diari The New York Times publi-
ca una noticia sobre un càncer rar. Es consi-
dera una de les primeres notícies publicades 
sobre la sida.

1983 La premsa nacional comença a fer-se ressò 
de l’aparició d’una nova malaltia.

Davant les primeres víctimes mortals i l’apa-
rició de nous casos sospitosos, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo crea la Comisión 
Nacional de Trabajo sobre el Sida. A finals 
d’octubre havia estudiat 17 casos sospitosos 
de presentar la síndrome, encara que fins lla-
vors només 6 s’havien confirmat.

Les autoritats sanitàries impulsen la cre-
ació d’una comissió assessora sobre la 
sida, integrada per metges epidemiò-
legs, hematòlegs i clínics.

Un grup d’activistes elabora a la 

Octubre. Apareix el primer cas  a  l’Estat espanyol a l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. En aquell moment encara no es parlava de sida sinó que l’equip mèdic ho 
relaciona amb un brot estrany de sarcoma de Kaposi i altres infeccions oportunistes que 
havien aparegut recentment entre la població homosexual dels Estats Units.

ciutat nord-americana de Denver els principis 
que recullen els drets bàsics de les persones 
afectades pel VIH/sida, coneguts com a The 
Denver Principles.

http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44e9da65725 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44e9da65725 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444d84646c4
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444d84646c4
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801338ed47ade059c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801338ed47ade059c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013050ea12de00cb
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013050ea12de00cb
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013068df8ad700f3
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013068df881000f2 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801338ed45a5f0593
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013068df84ec00f1
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133a65c76d805a8
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133a65c76d805a8


MÓN ESPANYA CATALUNYA

30 ANYS DE VIH/SIDA, 30 ANYS DE LLUITES
1er DESEMBRE – DIA MUNDIAL DE LLUITA CONTRA LA SIDA2

1984 El metge nord-americà Ro-
bert Gallo anuncia el des-
cobriment del virus. Entre 
Gallo i Montagnier es pro-
dueix una llarga disputa 
sobre qui n’és l’autèntic 
descobridor. Robert Gallo 
i el seu equip patenten les 

1985 I Conferència Internacional de la Sida a At-
lanta amb la participació de 2.000 persones 
i organitzada per la OMS, el US Department 
of Health and Human Service i els principals 
centres d’investigació.

Mor l’actor nord-americà Rock 
Hudson, la primera figura pública 
mundialment famosa que anunci-
ava que patia sida.

Es comença a utilitzar el test 

Es posa en marxa a Madrid el primer telèfon 
a Espanya d’informació sobre la sida.

Es declara obligatòria la prova de detecció 
del HTLV-III en les donacions de sang.

1986 Identificació a París d’una variant del virus, 
que s’anomena VIH-2.

II Conferència Internacional de la Sida a amb 
la participació de 2.800 persones a París. Les 
conferències inaugurals van a càrrec del des-
cobridor del virus del VIH, Luc Montagnier, i el 
cap de medicina interna de Kinshasa, al Zai-
re, Bila Kapita. Kapita és una de les primeres 
persones a parlar de la greu situació de l’epi-
dèmia a l’Àfrica. El seu discurs el sentencia a 
la presó però gràcies a la pressió internacio-
nal Kapita és alliberat.

Primers casos de discriminació a les escoles 
cap a nens nascuts amb VIH.

Instauració de la notificació obligatòria 
dels casos de sida.

S’aprova una ordre per realitzar la prova 
de detecció del VIH en les donacions de 
sang.

Elisa la primera prova de detecció del VIH. 
Permetrà començar a fer proves als produc-
tes sanguinis que es fan servir a les transfus-
sions.

primeres proves que mesuren els anticossos.

http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d401c5559
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d401c5559
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013050ea177b00cc
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133927670d805a3
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80130da1f0f6f01fe
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80130da1f0f6f01fe
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801339276754f05a4
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013334c163ab04e8
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013334c163ab04e8
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http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80133875191c10575
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801339276784e05a5
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80132ecb958f40470
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013387517b88056e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013387517b88056e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013387517b88056e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801339276754f05a4
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013050ea177b00cc
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1987 S’aprova el primer antiretro-
viral (AZT). Dos anys més 
tard la pressió activista obli-
garà a les farmacèutiques a 
abaixar-ne el preu.

L’activista Cleve Jones fa el primer tapís del 
Memorial de la Sida.

L’activista Larry Kramer crea als Estats Units 
l’associació ACT UP, (the AIDS Coalition to 
Unleash Power), una associació líder durant 
els anys 90 en les protestes contundents 
contra la sida i amb filials a molts països com 
França o Espanya.

Els Centres per al Control i Prevenció de Ma-
lalties dels Estats Units (CDC) revisen la defi-
nició de cas sida.

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la 
Comisión Nacional de Coordinación y Se-
guimiento de Programas de Prevención del 
sida.
S’accentuen els casos de discriminació de 
les persones afectades pel VIH i el desconei-
xement de la malaltia per part de la població.

Primera campanya de pre-
venció adreçada a la pobla-
ció penitenciària i als usu-
aris i usuàries de drogues 
amb el lema No te piques 
el sida. Haz sexo seguro 
realitzada pel Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

Neix el Programa per a la Prevenció i 
el  Control de la Sida del departament 
de salut de la Generalitat de Catalunya.

Apareixen les primeres ONG de lluita 
contra la sida a Catalunya, com SIDA 
STUDI.

La Generalitat crea el telèfon d’informa-
ció confidencial de la sida.

1988 Se celebra per primera vegada l’1 de desem-
bre com a Dia Mundial de la Lluita contra la 
sida.

Neix la Internacional AIDS Society (IAS) per 
organitzar les conferències internacionals. 
Per primer cop a la IV Conferència Internaci-
onal de la Sida , celebrada a Estocolm amb la 
participació de 7.500 persones, les persones 
que viuen amb VIH i la societat civil s’incor-
poren als debats a través del fòrum Face of 
AIDS.

Es publica el llibre de Susan 
Sontag El sida y sus metáforas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la 
primera campanya informativa adreçada al 
públic general amb el lema Si da, no da.

La Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya 
crea el primer programa d’intercanvi de xe-
ringues de l’Estat espanyol.

http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb443a6d14493?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb443a6d14493?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43eaf543603
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43eaf543603
http://www.sidastudi.org/ca/search?text=&title=&autor=ACT+UP+%28Estados+Unidos%29&tipus=&format=&lleng=&signatura=&search=advanced 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80133467fcfdd051a?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80133467fcfdd051a?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013334c166d504e9
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43d91262f75
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43d91262f75
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43868110861
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43868110861
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed45e3a0594 
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed45e3a0594 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb437dea80011
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb437dea80011
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4380de602fb?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4380de602fb?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012486f0fbf90025
http://www.sidastudi.org/ca/monografico/090313-spots/registro/2c9391e41fb402cc011fb449c3ad4fdc
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb438a2540b74?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb438a2540b74?
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1989 V Conferència Internacional de la Sida a Mon-
treal, amb la participació de 12.000 persones. 
Durant la Conferència el president de Zàmbia 
Kenneth Kaunda revela que el seu fill va morir 
a causa de la sida el 1986. Es el primer líder 
africà que parla obertament d’aquesta malal-
tia en el si de la família.

1990 Frank Moore crea el llaç 
vermell per recordar les 
persones mortes i s’adopta 
com a símbol del Dia Mun-
dial de Lluita contra la Sida.

La revista Life publica una foto de David Kir-
by, víctima de la sida en els darrers moments 
de la seva vida. La foto, feta per l’estudiant 
de postgrau Teresa Frare es converteix en un 
símbol de l’epidèmia als Estats Units i esdevé 
polèmica quan el fotògraf de Benetton Olivie-
ro Toscani la fa servir per a una campanya 
publicitària d’aquesta marca.

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la 
campanya de promoció de l’ús del preserva-
tiu Póntelo Pónselo, que genera polèmica 
per part dels sectors més conservadors.

El cas del rebuig per part de pares i mares 
al fet que una nena malaguenya portadora 
del VIH assisteixi a classe genera tensió en-
tre pares d’alumnes, autoritats educatives i 
judicials.

El Parlament acorda que la prova de la 
sida sigui confindencial

http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44c834a544a?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43efa8937b6
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43efa8937b6
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43f03d237ee?
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb43f03d237ee?
http://www.sidastudi.org/ca/monografico/090313-spots/registro/2c9391e41fb402cc011fb44847034d4b
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801329234d4bd03c1
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4595104643e 
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4595104643e 
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1991 L’actor Jeremy Irons es converteix en una 
de les primeres celebritats a posar-se un llaç 
vermell durant un acte públic, en la presenta-
ció dels premis Tony de teatre, i crea un gran 
rebombori a Hollywood. 

El 7 de novembre el jugador 
de la NBA Magic Johnson 
anuncia que és portador del 
VIH i que es retira del bàs-
quet professional. Malgrat 
això, posteriorment va parti-

Mor el cantant de Queen, 
Freddy Mercury, d’una bron-
copneumònia complicada per 
la sida el 24 de novembre, 
només un dia després de co-
municar oficialment que patia 
aquesta malaltia.

Un miler d’hemofílics s’infecten a França des-
prés d’unes transfusions amb sang contami-
nada pel virus. L’afer va posar de manifest la 
sanitat pública francesa i es va portar als tri-
bunals als responsables del govern, inclòs el 
mateix primer ministre Laurent Fabius

Espanya es converteix en el país europeu 
amb la taxa més elevada de sida, i el tercer 
després de França i Itàlia amb més casos.

Es constitueixen les unitats funcionals de 
sida als hospitals amb un abordatge multidis-
ciplinari.

El Tribunal Suprem reconeix per primera ve-
gada el dret a indemnització d’un infectat per 
una transfusió de sang.

Se celebra el primer Congreso Nacional so-
bre el Sida organitzat per SEISIDA.

Creació de la Federació Catalana d’ONG 
de Servei en Sida.

La Generalitat crea el Programa d’Inter-
canvi de Xeringues (PIX).

Un jutjat de Barcelona condemna l’Insti-
tut Català de la Salut a pagar 25 milions 
de pessetes a la família d’una persona 
que va morir de sida després d’haver es-
tat infectada en una transfusió de sang 
a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
El 1998 el Tribunal Superior ratifica la 
sentència.

1992 El doctor Semprini i els seus col·laboradors 
desenvolupen la tècnica de rentat de semen 
que permet a parelles serodiscordants poder 
tenir fills o filles minimitzant el risc d’infectar la 
dona i el fetus.

Al febrer l’Insalud és condemnat a pagar 25 
milions de pessetes per haver transmès el 
VIH a un pacient.

Se celebra la I Reunió Nacional sobre la 
Sida, del 19 al 21 de març, a Sevilla.

La Generalitat demana silenciar els 
noms dels infants amb VIH per evitar 
l’alarmisme social, el rebuig escolar i per 
protegir el/la nen/a afectat/ada.

cipar als Jocs Olimpics de Barcelona i anys 
més tard va continuar jugant a la NBA.
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1993 El CDC amplia la definició de sida per inclou-
re altres infeccions oportunistes, així com els 
adults VIH positius amb un recompte de CD4 
de menys de 200.

La FDA (Food and Drug Adminsitration) dels 
Estats Units aprova l’ús del condó femení.

Per primera vegada des del principi de la 
pandèmia a Espanya el nombre de casos 
declarats no és superior al de l’any anterior.

El Consell de ministres aprova una partida 
de 7.129.000 de pessetes per abonar indem-
nitzacions a hemofílics infectats amb VIH.

L’associació espanyola Fundación Anti-Sida 
de España (FASE) presenta la campanya 
Pajaritos, un dels espots espanyols més im-
pactants i recordats en la prevenció del VIH/
sida.

El 5 de novembre el Palau Sant Jordi 
acull el concert Lluitem tots junts contra 
la sida amb la presència d’artistes com 
Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Sang-
traït, Marc Parrot, Lax’N’Busto, Compa-
nyia Elèctrica Dharma, los Manolos, los 
Sencillos, Sopa de Cabra, els Pets, Sau 
i Los Rebeldes.

S’estrena Philadelphia, 
la primera pel·lícula de 
Hollywood on s’aborda el 
VIH/sida, la discriminació 
de les persones que vi-
uen amb aquesta malaltia 
i l’homofòbia. Nominada 
als Oscar el 1994 en 6 ca-
tegories,  finalment en va 

Primer Memorial de la Sida a Catalunya 
i Espanya.

guanyar 2, un per a Tom Hanks al millor ac-
tor pel seu paper protagonista i un altre per a 
Bruce Springsteen per la seva cançó Streets 
of Philadeplhia.

S’estrena la pel·lícula 
En el filo de la duda, ba-
sada en el best-seller 
de Randy Shilts And the 
band played on publicat 
al 1987. La pel·lícula, 
premiada en el Festival 
de Cine de Montreal, nar-
ra amb detall els primers 
anys del descobriment del sida, les reaccions 
socials i el treball dels investigadors i metges. 
El film compta amb la participació d’actors 
destacats com Mathew Modine, Alan Alda i 
Ian Mckellen.
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1994 Es demostra l’eficàcia dels antiretrovirals per 
reduir la transmissió de VIH d’embarassades 
als seus fills.

L’ONG Stop Sida crea Cuídate, la primera 
campanya estatal de prevenció del VIH diri-
gida al col·lectiu homosexual. 

La sida esdevé la primera causa de mort 
a Catalunya entre els 20 i els 40 anys.

L’òpera rock Rent s’es-
trena a l’off-Broadway 
de Nova York. El musical 
és una adaptació de la 
Boheme de Puccini però 
substitueix la malaltia 
original pel VIH. L’obra 
s’estrena a Broadway on 
està 12 anys en cartelle-
ra i aconsegueix un pre-
mi Pulitzer per el millor 

Dos mandrils infectats amb el VIH es conver-
teixen en els primers animals que desenvo-
lupen símptomes clínics de la malaltia. És el 
primer pas per tal que els científics puguin as-
sajar fàrmacs i vacunes amb animals. 

Primer embaràs a l’Estat espanyol aconse-
guit amb la tècnica de rentat seminal que 
permet a un home seropositiu ser pare sense 
córrer el risc de transmetre el virus a la seva 
dona i a l’infant.

Es publiquen a Catalunya els resultats 
del primer estudi sobre pràctiques se-
xuals en HSH, (homes que tenen sexe 
amb homes) realitzat a l’Estat espanyol.

drama i un Tony al millor musical. Al 2005 va 
ser adaptada al cinema.

La iniciativa, que es repeteix 
anualment, té com a objec-
tius generals divulgar infor-
mació específica per a la 
prevenció del VIH entre els 
homes que tenen relacions 
sexuals amb homes (HSH), 
crear un entorn favorable 
per a l’adopció de compor-
taments preventius i afavorir 
la solidaritat amb els homes 
seropositius dins del col-
lectiu de gais i bisexuals.

1995 Aproven saquinavir (Invirase), el primer inhi-
bidor de proteasa per tractar la infecció del 
VIH. Comencen a utilitzar-se els inhibidors de 
proteasa combinats amb altres fàrmacs des-
prés dels primers assajos clínics de 1992.

Els Estats Units admeten que és Luc Mon-
tagnier (Institut Pasteur, França), i no Robert 
Gallo (NIH, EUA) el descobridor del virus.

Creació del CEESCAT (Centre d’Estudis 
Epidemiològics sobre la Sida de Catalu-
nya).

Creació de la Fundació IrsiCaixa, labo-
ratori d’investigació per a la lluita contra 
el VIH/sida impulsat per la Fundació la 
Caixa i el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.
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1996 Es crea el Programa Con-
junt de les Nacions Unides 
sobre el VIH/sida (ONUSI-
DA). La seva missió global 
és dirigir, enfortir i donar 
suport a una resposta inte-
gral al VIH/sida.

El director Josep 
Maria Flotats inau-
gura el Teatre Na-
cional de Catalunya 
(TNC) amb l’obra  
Àngels a Amèrica, 
una peça teatral de 
Tony Kushner que 
és una metàfora de 

Es presenta la teràpia combinada altament 
activa (TARGA) per primera vegada a Van-
couver en la XI Conferència Internacional 
sobre la sida. La mortalitat i morbiditat dels 
pacients disminuirà dràsticament i permetrà 
passar del pronòstic de malaltia mortal a crò-
nica. La teràpia, però, posarà de manifest les 
diferències entre països ja que els costos del 
tractament fan que només sigui accessible 
als països desenvolupats.

la Nord-amèrica dels anys 80 vista des 
de la pandèmia de la sida, que ha rebut 
diversos premis i ha estat portada a la 
pantalla.

1997 Els Centres per al Control i Prevenció de 
Malalties dels Estats Units (CDC) anuncien 
que per primera vegada les morts a causa de 
la sida comencen a disminuir al país gràcies 
a l’èxit de la teràpia combinada.

L’eficàcia dels medicaments fa caure un 25% 
els nous casos de sida a España.

Es posa en marxa a la presó basca de Ba-
sauri el primer programa d’intercanvi de xe-
ringues per facilitar l’accés de la població 
penitenciària consumidora de drogues al 
material d’injecció.

Apareix el primer número 
de la revista Lo + Positivo 
una de les publicacions de 
referència de l’Estat espan-
yol per a les persones que 
viuen amb VIH. 
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1998 Segons ONUSIDA, uns 33,4 milions de per-
sones al món viuen amb el VIH.

El 28 de juny se celebra a Ginebra la XII 
Conferència Internacional sobre la Sida amb 
el lema Bridging the gap, tancant escletxes. 
La conferència fa esment al fet que prop del 
90% de les persones seropositives viu en pa-
ïsos en desenvolupament on pràcticament no 
s’han donat avenços en el tractament. 

Unes anàlisis de sang africana demostren 
que des de l’any 1959 s’havien produït casos 
no documentats de VIH en aquest continent.

Els nous casos de sida a l’Estat disminuei-
xen un 25%.

Creació del Comitè 
1r de desembre, Pla-
taforma d’ONG cata-
lanes que treballen 

1999

per donar resposta al VIH/sida al territori 
autonòmic de Catalunya.

Els casos declarats de sida disminuei-
xen per primera vegada des del 1990 a 
Catalunya en aplicar-se la teràpia antire-
troviral de gran activitat (TARGA).

Investigadors de la Universitat d’Alabama a 
Birmingham creuen que l’origen del virus po-
dria estar en una cepa d’un virus present en 
una subespècie de ximpanzé i teoritzen que 
caçadors humans podrien haver contret el vi-
rus en estar exposats a sang infectada.

Per primera vegada hi ha més dones vivint 
amb VIH a l’Àfrica que homes.

Continua el descens notable en el nombre de 
casos de sida.

Fins al 31 de desembre del 1999 es de-
claren 12.555 casos de sida residents a 
Catalunya. La sida cau al tercer lloc en-
tre les causes de mort dels joves.
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2000 Els Estats membres de 
les Nacions Unides jun-
tament amb diverses 
organitzacions interna-
cionals, estableixen els 
Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni, 
8 fites a assolir el 2015. 

Se celebra a Durban, Sudàfrica, la XIII Confe-
rència Internacional de la Sida, la primera que 
es duu a terme en un país en desenvolupa-
ment, en concret al país amb una prevalença 
del VIH més alta del món.  

Declaració de Durban: més de 5.000 cientí-
fics i 12 premis Nobel signen un document en 
què reafirmen que el virus del VIH és la causa 
de la sida.

Gallo i Monta-
gnier reben el 
Premi Príncipe 
de Asturias pel 
descobriment del 
virus del VIH.

El sisè objectiu pretén aconseguir l’accés uni-
versal al tractament per a totes les persones 
afectades pel VIH i reduir la propagació de la 
malaltia.

Constitució el mes de març de la Mesa Esta-
tal de Minusvalías del VIH com a resposta al 
Reial Decret 1971/1999 on es regulaven les 
qualificacions del grau de minusvalidesa de 
diferents patologies, entre elles la del VIH/
sida. 

2001 Les farmacèutiques abaixen els preus dels 
fàrmacs antiretrovirals per tractar el VIH/sida 
i el Brasil comença a produir genèrics.

S’aprova la creació d’un fitxer de dades ges-
tionat pel Ministerio de Sanidad y Consumo 
relatiu al Sistema de Información sobre Nue-
vas Infecciones (SINIVIH).

Un pacient de 48 anys es converteix en la 
primera persona seropositiva que rep un 
trasplantament renal a Espanya a l’Hospital 
Puerta del Mar de Cadis.

La Marató de TV3, un programa anual 
de 16 hores, dedica la seva desena edi-
ció a recaptar fons per a la investigació 
del VIH. Com a resultat, es recapten 
4.653.496 € que permeten impulsar 21 
projectes de recerca biomèdica sobre la 
sida.

Creació de la Red2002, actualment RedVIH, 
com a plataforma per canalitzar la participa-
ció de la comunitat VIH a la Conferència In-
ternacional del 2002 a Barcelona. 
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2002
Als Estats units s’aprova el primer test ràpid 
de VIH, que produeix resultats en menys de 
20 minuts.

Primer trasplantament hepàtic en un pacient 
VIH + coinfectat pel virus de l’hepatitis.

Es crea el Fons Mundial de Lluita contra el 
sida, la malària i la tuberculosi amb l’objec-
tiu d’incrementar radicalment els recursos de 
lluita contra les tres malalties més devastado-
res existents en el món i dirigir-los a les àrees 
més necessitades.

Neix CESIDA (Coordinadora Estatal del VIH/
sida). L’objectiu és aglutinar amb una sola 
veu, independent, alta, clara i forta, les di-
ferents entitats i institucions en l’àmbit de la 
comunitat VIH per reivindicar i exigir als go-
verns i institucions la seva implicació en la 
lluita contra el VIH/sida.

Se celebra a Barcelona la XIV Conferència Internacional de la Sida, amb una major participació de les dones i les persones dels països en 
desenvolupament d’Amèrica Llatina. La presència de líders com Bill Clinton o Nelson Mandela reflecteix el creixent compromís polític per 
respondre a la pandèmia després del 2000, efecte que permet la posada en marxa de programes per ampliar les intervencions del VIH.

2003 S’aprova el primer medicament d’una nova 
família contra el VIH, Fuzeon (també conegut 
com enfurtivida o T-20), un inhibidor de la fu-
sió dissenyat per impedir l’entrada del VIH en 
les cèl·lules humanes.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
llança la iniciativa 3 per 5, tractar 3 milions 
de persones que viuen amb el VIH en països 
en desenvolupament abans de finals de l’any 
2005.

S’estableixen les normes específiques de 
valoració d’incapacitat en les persones amb 
VIH.

Es crea l’HIVACAT, programa català per 
al desenvolupament d’una vacuna efec-
tiva pel VIH.

El Parlament de Catalunya aprova una 
resolució que insta el Govern a implan-
tar un programa d’intercanvi de xerin-
gues als centres penitenciaris.
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2004 Segons ONUSIDA la pandèmia afecta 40 mi-
lions de persones. La malaltia s’expandeix 
amb força amb 5 milions de nous casos. La 
sida es femininitza: el 47% de les persones 
que viuen amb VIH són dones.

L’Audiència Nacional anul·la la creació del 
SINIVIH, el fitxer de dades de caràcter perso-
nal amb informació sobre les persones amb 
VIH. La mesura, que va ser aprovada l’any 
2000 en una ordre ministerial, va ser molt cri-
ticada per les ONG d’afectats, que afirmaven 
que el fitxer no respectava l’anonimat. Un 
grup d’ONG la va recórrer, i una sentència 
de l’Audiència Nacional els dóna la raó.

L’Hospital Clínic de Barcelona comença 
a desenvolupar un pla de seguiment vir-
tual de les persones amb VIH a través 
de la xarxa.

2005 Per primera vegada l’Església catòlica accep-
ta l’ús del preservatiu dins el context de la llui-
ta contra la sida.

2006 S’aprova Atripla, un fàr-
mac que combina un 
règim antiretroviral com-
plet en un únic comprimit 
d’una sola presa diària. 

Es publica l’infor-
me FIPSE sobre la 
discriminació de les 
persones amb VIH 
a l’Estat espanyol. 
Els resultats posen 
de manifest la dis-
criminació, rebuig i 
dificultats que pa-
teixen les persones 
seropositives,en es-
pecial en l’àmbit la-

La Fundació FC 
Barcelona i UNI-
CEF signen un 
conveni per aju-
dar a combatre la 
sida a Swazilàn-
dia, el país amb 
la prevalença del 
sida més alta del 
món.

Líbia condemna a mort cinc infermeres i un 
metge palestí acusats d’infectar més de 400 
infants amb el virus del VIH, 56 dels quals 
van morir. Després de 8 anys de presó i de 
diferents judicis, són alliberats gràcies a les 
gestions internacionals.

boral i sanitari.
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http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f7cfd5855
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f7cfd5855
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4498db04f80
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4498db04f80
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb453a4d15d7e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb453a4d15d7e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042f4e26a6012f967753410069
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042f4e26a6012f967753410069
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f4dab5818
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f4dab5818
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2007 Les farmacèutiques comencen a vendre me-
dicaments per a la sida més barats en països 
en desenvolupament. Amb aquesta acció vo-
len frenar l’augment de les vendes dels me-
dicaments genèrics en països com l’Índia i el 
Brasil i la mala opinió pública contra les grans 
corporacions.

Primeres evidències de l’efecte de la circum-
cisió masculina en la prevenció de la trans-
missió del VIH.

La FDA aprova raltegravir (Isentress), primer 
fàrmac de la famÍlia dels inhibidors de la in-
tegrasa.

La FDA aprova maraviroc (Celsentri), primer 
fàrmac de la familia dels inhibidors dels core-
ceptors CCR5.

Després del recurs presentat per algunes 
associacions en contra del registre de perso-
nes portadores de VIH (SINIVIH), el Tribunal 
Suprem falla a favor i s’aprova la llei perquè 
es crei el registre. Malgrat tot, el registre en-
cara no existeix a nivell estatal. Moltes auto-
nomies ja l’estan fent i d’altres acaben d’in-
corporar-se. 

La Generalitat 
llança la campa-
nya Amb la sida, 
fem la nostra fei-
na que pretén 
combatre l’estig-
ma i la discrimina-
ció que pateixen 
les persones amb 
VIH a la feina. 

2008 Luc Montagnier i Françoise Barre-Sinoussi 
reben el premi Nobel de Medicina per haver 
descobert el VIH.

Un estudi suís demostra que en parelles hete-
rosexuals on la persona VIH+ té càrrega inde-
tectable no es produeix transmissió del virus.

http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44fec4558e0
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44fec4558e0
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44fec4558e0
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4571b71616c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4571b71616c
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb45a5933653a
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb45a5933653a
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f0125054e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f0125054e
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb458f87d63f9
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb458f87d63f9
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb451b3a25b5a
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2009 La condemna a una cantant alemanya a dos 
anys de presó per no dir a tres parelles que 
tenia VIH reobre el debat entre el dret a la 
privacitat i a la salut.

Es produeix el major increment en la història 
de persones amb VIH al món que segueixen 
un tractament. Segons ONUSIDA, s’ha incre-
mentat en un 25% les persones que reben 
tractament. Tot i així, encara hi ha 10 milions 
de persones al món que no reben cap medi-
cament.

Comença l’accés a la reparació facial per 
tractar la lipoatròfia en el sistema sanitari de 
salut públic.

Catalunya es converteix en la primera 
comunitat autònoma que declara els ca-
sos d’infecció per VIH.

2010 Estats Units, la Xina i Namíbia aixequen el 
veto a les persones amb VIH. La prohibició, 
però, es manté en 51 països més, territoris 
i àrees.

Primers resultats prometedors en la investi-
gació sobre els microbicides. El gel CAPRISA 
mostra com es redueix un 40% el risc d’una 
dona a ser infectada pel VIH.

Una tercera fase d’un assaig de profilaxi pre-
exposició (PrEP) revela que els medicaments 
utilitzats per tractar el VIH també poden ser 
eficaços en la prevenció de la infecció. Les 
persones que van prendre una pastilla anti-
retroviral un cop al dia tenien un 44% menys 
de probabilitats de ser VIH positiu després de 
mantenir relacions.

Benet XVI diu que és acceptable utilitzar el 
condó, per exemple, en el terreny de la pros-
titució, però insisteix que no és l’autèntica 
solució per frenar l’avanç de la sida. És la pri-
mera vegada que un cap d’Estat de l’Església 
Catòlica admet que l’ús del preservatiu està 
justificat en alguns casos. 

La Generalitat activa un nou Pla d’Ac-
ció de la sida  2010-2013 davant l’aug-
ment de la relaxació en la prevenció de 
la transmissió. El pla s’adreça especial-
ment als joves, el col·lectiu homosexual 
masculí i a la població migrant per les 
seves mancances educatives, relaxa-
ment en l’ús del preservatiu i vulnerabi-
litat social.

http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e356012af095206604ff?s
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e356012af095206604ff?s
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128da9bd4d602ab
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128da9bd4d602ab
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/ca/monografico/090303-documentales/registro/d25f08042482367a01259493c71b0286
http://www.sidastudi.org/ca/monografico/090303-documentales/registro/d25f08042482367a01259493c71b0286
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f10160552
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f10160552
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042c167fce012c83ffc6860079
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042c167fce012c83ffc6860079
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
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2011 La crisi econòmica i les 
retallades socials com-
porten l’eliminació o rees-
tructuració orgànica dels 
programes de la sida en 
algunes comunitats autò-
nomes. 

La vacuna terapèutica de la sida disse-
nyada pel HIVACAT redueix significa-
tivament la càrrega viral en la majoria 
dels pacients.

Investigadors del CSIC aconsegueixen de-
senvolupar una vacuna contra el VIH exitosa 
en la primera fase d’investigació.

Es fan públics els resultats de l’assaig HTPN 
052 amb parelles heterosexuals serodiscor-
dants. Les dades evidencien que el fet que la 
persona amb VIH iniciés abans el seu tracta-
ment antiretroviral permetia reduir en un 96% 
el risc de transmissió del virus a la seva pare-
lla habitual. Aquest fet suposa un reconeixe-
ment al concepte denominat “tractament com 
a prevenció”, en què la teràpia antiretroviral 
es considera una eina més per prevenir la 
transmissió de noves infeccions.

La Campanya Mundial contra la Sida (WAC, World AIDS Campaign) 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 noves infeccions, zero discriminacions, 
zero morts relacionades. Les activitats relacionades es duen a terme en tots els països a través d’administracions i entitats 
locals. 

http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042eda0058012efc74c44a004b
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042eda0058012efc74c44a004b
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80132c98f300b040b
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80132c98f300b040b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/dms/monografico/091106-dia-mundial-de-l
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Per saber-ne més: documents i cronologies de 
referència 

30 años del virus de la Sida 
RTVE ha preparat un arxiu cronològic amb les notícies i documentals més 
rellevants d’aquests 30 anys.   

30 años de Sida 
El diari El Mundo recull una cronologia del VIH/sida per anys i temàtiques 
amb les principals dades. 
 
Cinco momentos clave en la historia del Sida 
Article publicat a la revista científica Jano on es repassa la història de la 
sida ressaltant els primers casos a Espanya, la mort de Rock Hudson, 
l’anunci de Magic Johnson de la seva seropositivitat i l’aparició dels retro-
virals
 
Cronología de acontecimientos mundiales relacionados con el sida
Cronologia realitzada pel Banc Mundial on es detallen els esdeveniments 
dividits en els següents apartats: internacionals, món industrialitzat, món 
en desenvolupament, tecnologia i epidemiologia. 
 
Especial 30 años de Sida
Reportatge especial del diari El Mundo on es repassa la història de la sida 
a través de diferents articles: les xifres, els supervivents, les campanyes, 
els casos famosos o els avenços mèdics.
 
Sida als països rics
En el bloc Donant dades, Oriol Canosa analitza l’estat del VIH/sida als 
països rics i la discriminació que pateixen les persones amb VIH especial-
ment en àmbits de la salut com les assegurances de vida. 
 
Sida: Treinta años de miedo, discriminación y lucha
Notícia publicada en el diari 20 minutos on es reflexiona sobre l’evolució 
del VIH/sida i es destaquen els principals fets dels 30 anys de la seva 
existència. 

El sida en los medios de comunicación: análisis comparativo de El País, 
La Vanguardia y The New York Times en los 20 años de historia de la 
enfermedad
L’estudi de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat 
Pompeu Fabra que ajuda a conèixer millor la representació que del VIH/
sida ha tingut, i continua tenint, la nostra societat. Ajuda també a entendre 
la situació en què ens trobem actualment, en què es tendeix a una dismi-
nució del nombre de notícies sobre sida en els mitjans.

http://www.rtve.es/noticias/sida-30-anos/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2011/05/30sida/30sida.html
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb450999659c9
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a0121795fcbd60140
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013049f5bec700bd
http://www.donantdades.com/2011/08/la-sida-als-paisos-rics.html
http://www.20minutos.es/noticia/1080019/0/sida/30/claves/
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
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Documents en anglès 
30 years of AIDS moments to remember
Cronologia realitzada per la CNN amb els fets més rellevants per anys.
 
30 Years In, We Are Still Learning From AIDS
Article en anglès publicat al New York Times en motiu dels 30 anys on 
s’explica la història dels primers casos i l’evolució de la malaltia.

A brief history of HIV/AIDS
Elaborada per AEGIS, separa per anys els fets mèdics i polítics dels soci-
als des de la perspectiva dels Estats Units.
 
The Global HIV/AIDS timeline 
Cronologia per anys realitzada per la Kaiser Family Foundation. També 
es pot veure el número estimat de persones que viuen amb el VIH al món 
cada any. 

Timeline of AIDS
Completa cronologia des dels anys 30 fins a l’actualitat realitzada per Wi-
kipedia amb els primers casos i les fites aconseguides.

 

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/05/25/aids.timeline/index.html?eref=rss_health
http://www.nytimes.com/2011/05/31/health/31aids.html?_r=3&pagewanted=all
http://www.aegis.com/topics/timeline/
http://www.kff.org/hivaids/timeline/hivtimeline.cfm
 http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_AIDS
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També ens trobaràs a: 

Amb el suport de: 
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida i Departament de Benestar Social 
i Família

http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf
http://twitter.com/#!/sidastudi
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI

