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Actualitat

Castellar organitza diferents activitats per a commemorar el Dia
Mundial de la Sida

Dilluns 26 de novembre de 2007
La Comissió sobre sexualitat i afectivitat del Programa Municipal Sociosanitari
(PMS) de Castellar del Vallès ha elaborat un extens programa en relació al Dia
Mundial de la Sida, que se celebra l'1 de desembre. Els actes estan adreçats a
sensibilitzar especialment els joves, de tal forma que s'han organitzat tallers,
xerrades i representacions teatrals específiques per aquest col·lectiu. Des de la
segona quinzena d'aquest mes i el mateix dia 1 de desembre, alguns grups d'alumnes
de 1er d'ESO de l'IES Castellar i Puig de la Creu i de l'Escola El Casal, triats per
cadascun dels centres, assisteixen als tallers d'afectivitat i sexualitat Tu pots decidir.
Demà, 27 de novembre, es faran tres representacions de l'obra Que sí vida! a la Sala
Blava de l'Espai Tolrà adreçada als alumnes del 3er i 4rt d'ESO. A més, el 30 de
novembre, els dos IES i l'Escola El Casal tindran estands informatius sobre la sida
amb pòsters i díptics informatius, llacets vermells i còpies del manifest del Dia
Mundial de la Sida, entre d'altres materials. A partir de les 19 hores, l'Escola
d'Adults celebrarà la conferència Vincula't contra la Sida a càrrec de Pere Ducet L'1
de desembre es repartiran 2.000 llacets vermells a la població en general.
Paral·lelament a aquestes activitats concretes, hi haurà dues exposicions. Des d'avui
i fins a l'1 de desembre a l'Escola d'Adults es podrà veure una exposició de frases
relacionades amb la Sida. La biblioteca municipal Antoni Tort acollirà des d'avui i
fins al 4 de desembre un espai bibliogràfic sobre la malaltia. Dins d'aquestes
mateixes dates, equipaments municipals com l'Ajuntament i el Punt d'Informació
Juvenil, els instituts de secundària i l'Àrea Bàsica de Salut lluiran llaços vermells
gegants. La SIDA és una malaltia que al juny de 2001 va ser catalogada pels
governs de tot el món reunits a les Nacions Unides com una crisi mundial.
Precisament, l'objectiu actual del Dia Mundial és avançar en els compromisos que
es van prendre en aquella data en el marc de l'ONU per tal d'actuar contra la
malaltia. Són unes mesures que només s'han complert de forma parcial. La
declaració de compromís comportava un pla per prevenir la propagació del VIH i
assegurar el tractament, l'atenció i el respecte per a les persones que viuen amb el
VIH i la SIDA. Aquest any, el departament de Salut vol aprofitar per fer una crida
sobre la necessitat d'evitar l'estigma i la discriminació de les persones amb aquesta
afecció en el món laboral. Amb els actes que es duen a terme arreu del món amb
motiu de l'1 de desembre es vol implicar els governs en la dotació de recursos i el
desplegament d'accions globals per lluitar contra la SIDA. També es vol donar
suport a un ampli moviment de defensa de la societat civil als afectats i es pretén fer
incidència en la responsabilitat de tothom per a prevenir aquesta malaltia. A més, es
vol actuar per garantir l'accés als medicaments dels afectats, protegir els drets
humans, fomentar la igualtat entre gèneres, promoure la participació i millorar la
qualitat de vida de les persones que conviuen amb el virus de la SIDA.
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