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SIGLES

BOPC

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

CCRTV

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

DSPC-C

Diari Oficial del Parlament de Catalunya (sèrie comissions)

DSPC-P

Diari Oficial del Parlament de Catalunya (sèrie Ple)

HIV

vegeu VIH

SIDA

síndrome de la immunodeficiència adquirida

VIH

virus de la immunodeficiència humana
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I

PRESENTACIÓ

El Parlament de Catalunya és i ha estat sensible al problema de l’epidèmia de la sida, i per això, a
partir de la tercera legislatura, ha anat creant una comissió d’estudi perquè esdevingui un fòrum en
què tinguin veu totes les institucions i totes les persones que hi puguin fer aportacions significatives
sobre el tema. En aquestes comissions, sens perjudici de l’activitat d’altres òrgans parlamentaris, com
són el Ple i la Comissió de Política Social, han comparegut professionals de diversos àmbits i associacions l’objectiu principal dels quals és lluitar contra la sida.
Aquest segon volum de la col·lecció «Activitat Parlamentària» recull les iniciatives dutes a terme al
Parlament relacionades directament amb la problemàtica de la sida. El llibre ordena cronològicament,
agrupades per tipologies documentals, és a dir, pels diversos procediments parlamentaris seguits, totes
les iniciatives parlamentàries plantejades al Parlament que fan referència a aquesta qüestió, des de
la constitució d’aquest fins al 31 de desembre del 2002. S’ha atribuït un número d’ordre a cada iniciativa parlamentària i, de cadascuna, s’indica el número, la pàgina i la data del Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya (BOPC) o del Diari de Sessions, del Ple (DSPC-P) o de la comissió corresponent (DSPC-C), on es pot trobar.
En el segon apartat es detallen les comissions d’estudi sobre la problemàtica de la sida creades pel
Ple del Parlament en cada legislatura, els diputats que les han integrades i les persones i les entitats
que hi han comparegut per fer-hi llurs aportacions.
En el tercer apartat es relacionen totes les iniciatives parlamentàries substanciades, com és el cas de
les preguntes, bé orals, tant en el Ple com en comissió, com per escrit; les interpel·lacions al Govern;
les sessions informatives de consellers de la Generalitat i les compareixences de persones i entitats
especialitzades en la lluita contra la sida. També s’hi detallen les sol·licituds d’informació formulades pels grups parlamentaris al Govern. Tant la documentació lliurada pels compareixents en les
sessions informatives i les compareixences com la que el Govern ha tramès en resposta a les sol·licituds d’informació que se li han adreçat són a disposició dels usuaris a l’àrea d’Arxiu de la Direcció d’Estudis Parlamentaris. Aquest apartat també conté la referència de la part dels informes que el
Síndic de Greuges presenta anualment al Parlament relacionada amb la problemàtica de la sida.
En el quart apartat es detallen i es transcriuen els textos aprovats, que són les declaracions institucionals, les resolucions i les mocions, l’anàlisi dels quals posa de manifest la posició del Parlament en
relació amb la qüestió de la sida. La Comissió d’Estudi sobre la Sida ha estat constituïda durant la
tercera, la quarta, la cinquena i aquesta sisena legislatures. La comissió constituïda durant la cinquena
legislatura va aprovar un dictamen les conclusions del qual el Ple va acordar de difondre. Aquestes
conclusions també s’hi transcriuen.
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En el cinquè apartat hi ha la relació de les iniciatives parlamentàries que han estat rebutjades o retirades, o que han decaigut, que poden donar, eventualment, una indicació de les polítiques que sobre
aquest tema proposen els grups parlamentaris.
En l’apartat sisè hi ha la referència de les iniciatives parlamentàries en curs, tancada en data 31 de
desembre de 2002, pendents de substanciació en els propers períodes de sessions.
L’apartat setè és una bibliografia, feta des del vessant jurídic, referent a la problemàtica de la sida,
que conté publicacions en diversos suports documentals. Atesa la ràpida evolució en el tractament
jurídic de la qüestió s’ha optat per relacionar-hi només la documentació en suport paper a partir de
l’any 1995. D’altra banda, la vigència de la documentació en suport electrònic relacionada ha estat
comprovada durant el mes de gener de 2003. La documentació electrònica sobre la sida a Internet és
tan nombrosa que s’ha optat per donar la referència, a banda de determinats documents electrònics
que es consideren d’interès, només de les pàgines web sobre la sida de determinades institucions a
partir de les quals es pot obtenir una informació més específica.
El vuitè i darrer apartat conté l’índex temàtic sobre l’activitat parlamentària relativa a la sida. Aquest
apartat remet cada tema concret tractat pel Parlament al número d’ordre que s’ha atribuït a cadascuna de les iniciatives parlamentàries que s’hi refereixen, i permet conèixer també el nombre de vegades que s’ha tractat un aspecte concret.

FRANCESC PAU I VALL
Lletrat director d’Estudis Parlamentaris
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II

COMISSIONS D’ESTUDI

III Legislatura
Resolució de creació
1
Núm.
Resolució 39/III del Parlament de Catalunya, de Constitució d’una
Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida (exp. III 02555)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Grup Mixt
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
19
Text aprovat (BOPC)
41

Pàg.

Data

937
2794

08.02.89
20.02.89

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida
GP Convergència i Unió
Sra. M. Gràcia Bosch i Agustí (secretària)
Sr. Jaume Padrós i Selma
Sr. Esteve Orriols i Sendra (vicepresident)
Sr. Enric Renau i Folch
Grup Socialista
Sra. Pilar Ferran i Hernández
Sr. Daniel Font i Cardona
Sra. M. Teresa Utgés i Nogués
GP Iniciativa per Catalunya
Sr. Ignasi Riera i Gassiot (substituït per la Sra. Rosa Maria Fabian i Martínez el
02.05.89)
Sr. Joan Saura i Laporta
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Grup Parlamentari Popular
Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca (substituït pel Sr. Sebastián Lorente Ubanell
l’11.10.91)
GP Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Àngel Colom i Colom (president)
Grup Mixt
Sr. Juan Martín Toribio (substituït pel Sr. Celestino Andrés Sánchez Ramos el
12.12.89)
AP CDS
Sr. Armand Ròdenas i Barrera (04.12.89 a 25.05.90)
Lletrat de la Comissió: Sr. Francesc Pau i Vall
Compareixents
Sessió

Compareixents

19.04.89

Dr. Josep M. Gatell, adjunt de malalties infeccioses, de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Dr. Antoni Mirabet, president de Sida-Studi
Dr. Andreu Segura, director del Programa per a la prevenció i el
control de la sida a Catalunya, del Departament de Sanitat i Seguretat Social

05.10.89

Dr. Bonaventura Clotet, del Servei de Medicina Interna de
l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona
Dr. Ramon Salinas i Argenter, del Servei d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona
Dr. Xavier Gómez i Batiste, director del Programa «Vida als
Anys», del Departament de Sanitat i Seguretat Social

22.05.90

Sr. Antoni Mirabet i Mullol, president de l’Associació Sida-Studi
Sr. Remigi Fabra i Vilà, representant de la Coordinadora de Gais
per la Salut
Sr. Carlos Cendoya López, representant del Comitè Ciutadà de
Lluita contra la Sida
Sr. Raúl Azzarini Pareto i Sra. Carme Bosch i Font, representants
de l’Associació Anti-Sida de Catalunya
Sr. Josep Lluís Bimbela Pedrola, representant de l’Equip Prevenció Sida
12
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IV Legislatura
Resolució de creació
2
Núm.
Pàg.
Resolució 131/IV del Parlament de Catalunya, per la qual es crea la
Comissió d’Estudi sobre la Sida (exp. IV 14596)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
77
4041
Text aprovat (BOPC)
182 11851

Data

23.12.93
30.12.93

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Sida
GP Convergència i Unió
Sr. Jaume Padrós i Selma
Sra. M. Concepció Tarruella i Tomàs (substituïda per la Sra. Araceli Vendrell
i Gener el 27.09.94) (vicepresidenta)
Sr. Enric Renau i Folch (secretari)
Grup Socialista
Sr. Daniel Font i Cardona
Sr. Antoni Noguer i Carvellada
Sra. Maite Utgés i Nogués
GP Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Ernest Benach i Pascual
Sr. Xavier Bosch i Garcia
GP Iniciativa per Catalunya
Sra. Imma Mayol i Beltran
Grup Parlamentari Popular
Sr. Julio Ariza Irigoyen (president)
Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré
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Grup Mixt
Sr. Josep M. Reguant i Gili
Lletrada de la Comissió: Sra. Esther Andreu i Fornós
Compareixents
Sessió

Compareixents

27.04.94

Sr. Jordi Casabona i Barbarà, director del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya, del Departament de
Sanitat i Seguretat Social

11.05.94

Sra. Rosa Maria Bonet i Llunas, responsable del Programa social
de la sida, del Departament de Benestar Social
Sr. Vicenç Soriano, autor del Manual de la sida

25.05.94

Sr. Josep M. Gatell i Artigas, cap de la Secció de Malalties Infeccioses, de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

03.03.95

Sr. Lluís Reverter i Gelabert, responsable del programa «Sida a
l’escola» de la Fundació La Caixa
Sra. Isabel Martínez i Torralba, directora de projectes de la Fundació La Caixa

19.09.95

Sr. Jaume Tort i Bardolet, president de la Comissió Directiva del
Programa d’educació per a la salut a l’escola
Sr. Jordi Casabona i Barbarà, director del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya
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V Legislatura
Resolució de creació
3
Núm.
Resolució 21/V del Parlament de Catalunya, per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre la Sida (exp. 252-00009/05)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
8
Text aprovat (BOPC)
32

Pàg.

Data

231
2513

13.03.96
25.03.96

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Sida
GP Convergència i Unió
Sra. Meritxell Borràs i Solé
Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt (substituïda pel Sr. Josep Lluís Fernández i Burgui
el 15.05.96)
Sra. Eva Palau i Gil (secretària)
Grup Socialista
Sr. Manuel Bustos i Garrido
Sra. Carme Figueras i Siñol (vicepresidenta)
Sra. Marina Geli i Fàbrega
Grup Parlamentari Popular
Sr. Josep Maria Francàs i Porti
Sr. Daniel Sirera i Bellés
GP Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Sra. Maria Olivares i Usac
Sr. Ignasi Riera i Gassiot (president)
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GP ERC
Sr. Jordi Ausàs i Coll
Sr. Ernest Benach i Pascual (alta el 22.10.96)
Sr. Xavier Bosch i Garcia (baixa el 08.10.96)
Grup Mixt
Sr. Xavier Bosch i Garcia (alta l’11.10.96)
Lletrat de la Comissió: Sr. Francesc Pau i Vall

Compareixents
Sessió

Compareixents

30.05.96

Sr. Eduard Rius i Pey, conseller de Sanitat i Seguretat Social
Sr. Lluís Monset i Castells, director general de Recursos Sanitaris
Sr. Jordi Casabona i Barbarà, coordinador del Pla sanitari de la
sida i director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la Sida
a Catalunya (CEESCAT)
Sr. Albert Gimènez i Massat, director del Programa per a la prevenció i l’assistència de la sida

12.09.96

Sr. Jaume Angelats i Morató, president de la Federació Catalana
d’Organitzacions no Governamentals de Servei en Sida (ONG/
Sida) i de l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS)
Sr. Raúl Azzarini Pareto, president de l’Associació Ciutadana
Anti-Sida de Catalunya
Sra. Núria Barberà i Rubió, representant de l’Associació AntiSida de Lleida
Sr. Francesc Xavier Garcia i Floris, representant de l’Associació
Sida-Studi
Sr. Xavier Tamarit i Tamarit, representant de l’Associació SidaStudi
Sra. Laura Mitrani i Bernad, representant del Centre d’Estudis i
Prevenció de la Sida (CEPS) i de l’Institut de Reinserció Social
(Ires)
Sra. Teresa Sirgado i Bassó, representant del Comitè Ciutadà de
Lluita contra la Sida de Barcelona
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Sessió

Compareixents

27.09.96

Sr. Salvador Alsius i Clavera, representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Sr. Xavier Foz i Sala, representant del Col·legi de Periodistes de
Catalunya
Sra. Milagros Pérez Oliva, representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Sr. Francesc Xavier Garcia i Floris, representant de Sida-Studi
Sr. Jorge Cornado i Jordado, representant de Sida-Studi

22.11.96

Sr. Joan Aixàs i Obiols, director mèdic de l’Hospital de la Seu
d’Urgell
Sr. Bonaventura Clotet i Sala, cap de la Unitat de la Sida, de
l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona
Sr. Josep Mallolas i Masferret, representant del Servei de Malalties Infeccioses, de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Sr. Albert Nogué i Font, director gerent de l’Hospital de la Seu
d’Urgell
Sra. Imma Ocaña i Rivera, representant del Servei de Malalties
Infeccioses, de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona
Sr. Josep Vilaró i Pujals, cap clínic del Servei de Medicina Interna, de l’Hospital General de Vic

21.02.97

Sra. Imma Balaguer i Llorens, representant del grup Dona i Sida
Sra. Basília García i Malagón, representant del grup Dona i Sida
Sra. Jennifer L. Johnson, coordinadora del programa Actua
Dona de l’associació Actua
Sra. Júlia Baquero i Navarra, del Comitè Coordinador d’Actua
Dona
Sra. Isabel Canudas i Cusidó, responsable del Servei de Counseling VIH en el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i representant del programa Actua Dona
Sra. Montserrat Pineda i Lorenzo, counselor i responsable de
l’espai infantil del programa Actua Dona
Sra. Milagros García de las Bayonas Martínez, facilitadora del
Grup d’Ajuda Mútua, del programa Actua Dona
Sra. Pilar Zubiaga i García, facilitadora del Grup d’Ajuda Mútua del
programa Actua Dona

17

Activitat parlamentària, 2. SIDA

Sessió

Compareixents

18.03.97

Sra. Esther Busquets i Bou, directora del Programa sanitari a les
presons del Departament de Justícia
Sra. Isabel Canudas i Cusidó, responsable del Servei de Counseling VIH en el Centre Penitenciari de Dones
Sra. Victòria Humet i Matella, cap de secció de Programes de
Prevenció i Formació de la Salut, del Departament de Justícia
Sr. Andrés Marco i Mouriño, responsable del Programa sanitari
del Departament de Justícia al Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona
Sr. Antoni Mirabet i Mullol, president de la Fundació Dimensió
Sida
Sr. Ramon Llorens i Ibarz, vicepresident primer de la Fundació
Dimensió Sida
Sr. Jaume de Caso i Cabezas, vicepresident segon de la Fundació
Dimensió Sida

29.04.97

VI Legislatura
Resolució de creació
4
Núm.
Resolució 12/VI del Parlament de Catalunya, per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre la Sida (exp. 252-00006/06)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
8
Text aprovat (BOPC)
23

Pàg.

37
7

Data

09.02.00
21.02.00
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Composició de la Comissió d'Estudi sobre la Sida
GP Convergència i Unió
Sra. Meritxell Borràs i Solé (secretària) (substituïda pel Sr. Josep Maria Matas
i Babon el 08.03.00, secretari des del 10.04.02)
Sr. Josep Lluís Fernàndez i Burgui
Sr. Frederic Gené i Ripoll (alta el 13.11.00)
Sra. M. Concepció Tarruella i Tomàs
G. Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Sra. Marina Geli i Fàbrega
Sr. Juan Manuel Jaime Ortea
Sra. Caterina Mieras i Barceló (vicepresidenta)
GP Popular
Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas
Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
GP Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Ernest Benach i Pascual
Sra. Carme Porta i Abad (presidenta)
GP Iniciativa per Catalunya Verds
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Lletrat: Sr. Francesc Pau i Vall

Compareixents
Sessió

Compareixents

08.11.00

Sra. Maria Rosa Pous i Bruguera, presidenta de l’Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Sra. Isabel Iserte Hernández, membre de la Junta de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Sra. María José Montero Corominas, presidenta de la Federació
de Planificació Familiar d’Espanya i directora del programa
«Desenvolupament sostenible i salut reproductiva»
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Sessió

Compareixents

28.02.01

Sr. Josep Maria Gatell i Artigas i Sr. Jordi Casabona i Barbarà,
copresidents de la XIV Conferència Internacional sobre la Sida
Sr. Joan Tallada i Martínez, coordinador comunitari local de la
XIV Conferència Internacional sobre la Sida
Sra. Georgina Fabrés i Saburit, assistenta de la Coordinadora
Comunitària Local de la XIV Conferència Internacional sobre la
Sida.

21.03.01

10.04.02

Sr. Joan Colom i Farran, director general de Drogodependències
i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social
Sr. Albert Giménez Masat
Sra. Rosa Mansilla Lou
Sra. Júlia Casarrubio Cámara
Sr. Oriol Illa i Garcia, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Sra. Yolanda Olmos i Andreu, vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Sr. Marina Jarque Fernàndez, directora de projectes i programes
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Sr. Jordi Bosch i de Borja

23.10.02

Sra. Mercè Meroño, representant d’Àmbit Prevenció

20.11.02

Sr. William Mejías Navarro, representant del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH
Sr. Craig McClure, representant de IAVI, International AIDS
Vaccine Initiative
Sra. Carla Ros i Tusquets, representant de IAVI, International
AIDS Vaccine Initiative
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III

INICIATIVES SUBSTANCIADES

Preguntes orals al Govern a respondre en el Ple
5
Núm.
Pregunta al Govern sobre les residències per a malalts de la sida (exp.
III 03743)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)
23

Pàg.

Data

1117

15.03.89

6
Pregunta al Govern sobre el compliment de la Resolució 103/III del
Parlament de Catalunya de garantia de la intimitat personal i de la confidencialitat en les proves diagnòstiques de la sida (exp. III 29943)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)

108

5446

24.10.91

7
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions
dutes a terme per a assegurar la repetició de les anàlisis serològiques
efectuades amb el test IMX –HIV1-HIV2– del laboratori Abbott (exp.
310-00081/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)

11

520

10.05.96

8
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nombre i el
tipus de determinacions serològiques efectuades a Catalunya amb el
reactiu IMX –HIV1-HIV2– del laboratori Abbott (exp. 310-00082/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)

11

520

10.05.96
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9
Núm.
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la identificació del mes de maig com el mes de la sida a l’Agenda de la Salut 1998
(exp. 310-00459/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)
96

Pàg.

Data

6611

11.11.98

45

48

21.02.01

11
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes de prevenció de la sida impulsades l’any 1998 (exp. 311-00831/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

452

15

12.05.99

12
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes de prevenció de la sida impulsades l’any 1997 (exp. 311-00832/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

452

15

12.05.99

10
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació del Programa d’intercanvi de xeringues als centres penitenciaris
catalans (exp. 310-00137/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Debat en el Ple (DSPC-P)

Preguntes orals al Govern a respondre en comissió
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13
Núm.
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incidència de la sida a Catalunya en comparació dels altres països de la Unió
Europea (exp. 311-00833/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
452

Pàg.

Data

15

12.05.99

14
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incidència de la sida a Catalunya en relació amb les altres comunitats autònomes de l’Estat (exp. 311-00834/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

452

15

12.05.99

15
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició de la Comissió assessora del programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya (exp. 311-00835/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

452

15

12.05.99

16
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com valora el funcionament de la Comissió assessora del programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya (exp. 311-00836/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

452

15

12.05.99
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17
Núm.
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre
de reunions fetes per la Comissió assessora del programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya (exp. 311-00837/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
452

Pàg.

Data

15

12.05.99

452

15

12.05.99

19
Pregunta al Govern sobre la destinació dels diners recollits en una festa en benefici dels malalts de la sida (exp. II11817)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

212
218

10940
11180

13.07.87
29.09.87

20
Pregunta al Govern sobre les transfusions de sang portadora d’anticossos de la sida (exp. II13676)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

245
254

12919
13511

08.02.88
21.03.88

18
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible
creació d’una agència autònoma de prevenció de la sida (exp. 31100838/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

Preguntes per escrit al Govern
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21
Núm.
Pregunta al conseller de Justícia sobre el contagi de la sida a les presons (exp. III 00340)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
9
Resposta (BOPC)
12

Pàg.

Data

207
413

30.07.88
27.09.88

22
Pregunta al conseller de Justícia sobre el nombre de reclusos de la presó Model que pateixen la sida (exp. III 00341)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

9
12

208
413

30.07.88
27.09.88

23
Pregunta al Govern sobre l’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (exp. III 01025)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

14
21

609
1297

10.10.88
14.11.88

24
Pregunta al Govern sobre el centre de rehabilitació de drogoaddictes i
de malalts de la sida situat a Conill (exp. III 04594)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

52
64

3384
3995

21.03.89
25.04.89
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25
Núm.
Pregunta al Govern sobre la no-atenció a un malalt de la sida a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona (exp. III 04685)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
52
Resposta (BOPC)
64

Pàg.

Data

3399
4008

21.03.89
25.04.89

26
Pregunta al Govern sobre la no-assistència a un malalt de la sida al servei d’urgències de la Vall d’Hebron, de Barcelona (exp. III 04740)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

57
66

3646
4151

05.04.89
03.05.89

27
Pregunta al Govern sobre un programa psicosocial de la sida (exp. III
05013)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

9
71

3743
4507

11.04.89
18.05.89

28
Pregunta al Govern sobre despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III 06486)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

79
89

5172
5867

07.06.89
19.07.89
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29
Núm.
Pregunta al Govern sobre el pressupost del programa per a la prevenció i el control de la sida (exp. III 06833)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
71
Resposta (BOPC)
82

Pàg.

Data

4573
5486

18.05.89
23.06.89

30
Pregunta al Govern sobre les subvencions a entitats de lluita contra la
sida (exp. III 06834)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

71
82

4574
5486

18.05.89
23.06.89

31
Pregunta al Govern sobre la prevenció del rebuig social envers les persones afectades per la sida (exp. III 06959)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

75
82

4769
5495

24.05.89
23.06.89

32
Pregunta al Govern sobre despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida a càrrec de
la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III 10143)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

109
121

7011
7853

14.11.89
19.12.89
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33
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida, a càrrec de
la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III 11992)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
131
8539
Resposta (BOPC)
170 11172

Data

14.02.90
25.05.90

34
Pregunta al Govern sobre les mesures preses per evitar el contagi de la
sida en els hospitals de Catalunya (exp. III 12977)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

116
128

7574
8275

05.12.89
23.01.90

35
Pregunta al Govern sobre el tractament mèdic dels reclusos malalts de
sida (exp. III 13893)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

129
170

8347
11189

30.01.90
25.05.90

36
Pregunta al Govern sobre despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida a càrrec de
la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III 14669)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

148
179

9470
11855

28.03.90
13.06.90
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37
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre la situació dels pacients terminals de sida
ingressats en hospitals catalans (exp. III 16424)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
157 10215
Resposta (BOPC)
184 12183

Data

25.04.90
26.06.90

38
Pregunta al Govern sobre els reclusos morts i els excarcerats a causa
de la sida el 1989 (exp. III 16591)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

157
184

10220
12187

25.04.90
26.06.90

39
Pregunta al Govern sobre el nombre de malalts de sida controlats a
Catalunya durant l’any 1989 i el primer trimestre del 1990 (exp. III
18003)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

170
191

11242
12631

25.05.90
24.07.90

40
Pregunta al Govern sobre mesures de prevenció contra la sida (exp. III
18061)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

170
191

11243
12632

25.05.90
24.07.90
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41
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre una publicació informativa sobre la sida que
el Departament de Sanitat i Seguretat Social ha editat només en llengua catalana (exp. III 18619)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
179 11907
Resposta (BOPC)
196 12921

Data

13.06.90
18.09.90

42
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres a càrrec del programa de control i prevenció de la sida
a càrrec de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp.
III 19182)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

192
198

12679
13191

27.07.90
26.09.90

43
Pregunta al Govern sobre l’atenció sanitària a malalts de la sida en la
presó Model, de Barcelona (exp. III 20247)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

194
204

12831
13547

12.09.90
17.10.90

44
Pregunta al Govern sobre presos afectats per anticossos de la sida (exp.
III 22235)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

219
231

14463
15262

27.11.90
24.01.91
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45
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre presos malalts de sida en fase terminal (exp.
III 22236)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
219 14463
Resposta (BOPC)
231 15263

Data

27.11.90
24.01.91

46
Pregunta al Govern sobre en quins centres sanitaris són atesos els presos malalts de sida (exp. III 22237)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

219
231

14463
15263

27.11.90
24.01.91

47
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres del Programa de control i prevenció de la sida a càrrec
de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III
22836)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

237
246

15732
16391

12.02.91
12.03.91

48
Pregunta al Govern sobre el control i la prevenció del contagi de la sida
als professionals sanitaris en els hospitals públics (exp. III 23740)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

231
239

15314
15901

24.01.91
19.02.91
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49
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres del Programa de control i prevenció de la sida, a càrrec
de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III
24265)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
257 17280
Resposta (BOPC)
266 17910

Data

09.04.91
07.05.91

50
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres del Programa de control i prevenció de la sida, a càrrec
de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària (exp. III
25241)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

275
285

18622
19293

11.06.91
16.07.91

51
Pregunta al Govern sobre l’evolució del percentatge de persones portadores de sida, tuberculosi i hepatitis B (exp. III 25899)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

239
254

15938
17138

19.02.91
04.04.91

52
Pregunta al Govern sobre els malalts de sida que l’han contret a causa
de transfusions de plasma sanguini (exp. III 26254)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

244
257

16313
17266

07.03.91
09.04.91
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53
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida
a càrrec de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària
(exp. III 29209)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
292 19968
Resposta (BOPC)
301 20390

Data

19.09.91
15.10.91

54
Pregunta al Govern sobre la relació de despeses de material, subministrament i altres a càrrec del Programa de control i prevenció de la sida
a càrrec de la Direcció General d’Ordenació i Panificació Sanitària (exp.
III 31208)
Presentada per: Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

309
321

21234
22379

05.11.91
29.11.91

55
Pregunta al Govern sobre les drogodependències i la sida a les presons
catalanes (exp. IV 03585)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

42
54

1924
3124

06.10.92
17.11.92

56
Pregunta al Govern sobre les mesures preses i previstes per tal d’evitar
que els malalts de sida siguin discriminats en els centres hospitalaris
(exp. IV 14764)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

180
187

11459
12211

22.12.93
01.02.94
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57
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre els reclusos i recluses malalts de la sida, de
tuberculosi pulmonar o d’hepatitis aguda (exp. IV 15876)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
189 12323
Resposta (BOPC)
200 12899

Data

09.02.94
09.03.94

58
Pregunta al Govern sobre els registres de malalts afectats per estats
demencials i de malalts afectats per la sida (exp. IV 17269)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

206
222

13392
14292

22.03.94
03.05.94

59
Pregunta al Govern sobre el tractament de la sida a les presons (exp.
IV 19320)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

232
243

14789
15425

25.05.94
22.06.94

60
Pregunta al Govern sobre la raó per la qual la Direcció General de la
Joventut no va col·laborar en la campanya Europa contra la Sida, impulsada per la Unió Europea (exp. IV 21952)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

265
280

16681
17941

11.10.94
29.11.94
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61
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre la incidència de la sida en els reclusos l’any
1994, en relació amb l’any 1993 (exp. IV 25842)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
306 20530
Resposta (BOPC)
323 21552

Data

28.02.95
11.04.95

62
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del
Departament de Sanitat i Seguretat Social a entitats ciutadanes per a la
prevenció de la sida i la conscienciació respecte a aquesta (exp. 31400538/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

17
29

1519
2209

14.02.96
19.03.96

63
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de caràcter psicosocial i assistencial destinades al col·lectiu de dones companyes de persones seropositives (exp. 314-01028/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
48

2711
3453

01.04.96
08.05.96

64
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre ajuts destinats a les
organitzacions no governamentals dedicades a la problemàtica generada
per la sida (exp. 314-01314/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

43
52

3204
3737

23.04.96
21.05.96

35

Activitat parlamentària, 2. SIDA

65
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’associació Sidatuberculosi en els centres penitenciaris catalans durant la darrera legislatura (exp. 314-01448/05 i 311-00077/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
35
Resposta (BOPC)
52

Pàg.

Data

2686
3763

01.04.96
21.05.96

66
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la casuística de portadors del virus HIV entre la població reclusa (exp. 314-01450/05 i 31100079/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2686
3763

01.04.96
21.05.96

67
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de malalts de
sida que hi havia als centres penitenciaris de Catalunya en data 29 de
febrer de 1996 (exp. 314-01451/05 i 311-00080/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2687
3764

01.04.96
21.05.96

68
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els circuits assistencials en els diferents centre penitenciaris per als malalts de sida (exp. 31401452/05 i 311-00081/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2687
3764

01.04.96
21.05.96
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69
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions amb els
hospitals públics respecte a la població reclusa catalana pel que fa a la
sida (exp. 314-01453/05 i 311-00082/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
35
Resposta (BOPC)
52

Pàg.

Data

2688
3764

01.04.96
21.05.96

70
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclusos catalans amb sida que reben medicació antiretroviral (exp. 314-01454/05 i
311-00083/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2688
3764

01.04.96
21.05.96

71
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la població reclusa
participa en protocols d’assaigs clínics de fàrmacs antiretrovirals (exp.
314-01455/05 i 311-00084/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2689
3765

01.04.96
21.05.96

72
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política sanitària en
els centres penitenciaris per a la prevenció de la sida (exp. 314-01457/05
i 311-00086/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

35
52

2690
3765

01.04.96
21.05.96
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73
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els malalts de sida dels
centres penitenciaris de Catalunya que s’han acollit a la llibertat condicional per malalties molt greus o incurables (exp. 314-01825/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
61
Resposta (BOPC)
86

Pàg.

Data

4216
5681

11.06.96
23.07.96

74
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de prevenció de riscs d’infecció de malalties de transmissió sexual adreçades als joves (exp. 314-01872/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

61
86

4234
5684

11.06.96
23.07.96

75
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de publicitat institucional dutes a terme pel Departament de Sanitat i Seguretat Social els darrers quatre anys (exp. 314-02071/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

74
90

4890
6296

03.07.96
13.09.96

76
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’incidència de
la retallada pressupostària del Departament de Benestar Social en les
ONG implicades en la lluita contra la sida, i la constitució del Consell
Assessor proposat en el Pla sanitari de la Sida de Catalunya del 1995
(exp. 314-02384/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

97
110

7299
7981

08.10.96
12.11.96
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77
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l’estudi realitzat al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) sobre educació sexual en els centres docents (exp. 314-03174/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
131 10113
Resposta (BOPC)
146 11045

Data

31.12.96
04.03.97

78
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies i les institucions sense finalitat de lucre que han rebut transferències corrents
provinents de la partida corresponent a l’article 48 del capítol 4 del
pressupost del Departament de Sanitat i Seguretat Social per al 1996
(exp. 314-03399/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

135
148

10400
11274

30.01.97
11.03.97

79
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social per a reduir el nombre
de malalts de sida contaminats per drogodependència, a la regió sanitària Costa de Ponent (exp. 314-03848/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

143
158

10923
12233

25.02.97
08.04.97
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80
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Programa d’intercanvi de xeringues, per als drogodependents (exp. 314-04261/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
148 11328
Resposta (BOPC)
160 12448

Data

11.03.97
15.04.97

81
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dos presos en fase
terminal de la sida de la presó de Can Brians (Baix Llobregat) s’han
acollit a l’article 196 del Reglament penitenciari (exp. 314-04303/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

152
163

11547
12627

18.03.97
22.04.97

82
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que fa el
Centre d’Estudis Epidemiològics del balanç sobre la sida presentat pel
Ministeri de Sanitat el 1996 (exp. 314-04913/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

169
187

13085
14282

09.05.97
17.06.97

83
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les estratègies de prevenció de la sida als canvis produïts en els grups de risc
(exp. 314-04922/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

169
187

13087
14282

09.05.97
17.06.97
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84
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució durant els
darrers quatre anys dels conceptes pressupostaris que es destinen a la
lluita contra la sida a Catalunya (exp. 314-04939/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
169 13091
Resposta (BOPC)
187 14284

Data

09.05.97
17.06.97

85
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones
tractades per sida a Catalunya durant els darrers quatre anys (exp. 31404940/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

169
187

13091
14284

09.05.97
17.06.97

86
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures a prendre
per a obtenir dades reals de la incidència de la sida a Catalunya i els
plans previstos per a informar sobre la malaltia (exp. 314-08278/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

262
282

21282
22924

10.03.98
30.04.98

87
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident produït al pati
d’un col·legi públic de Premià de Mar (Maresme) en què una nena va
resultar ferida en punxar-se amb una xeringa (exp. 314-08321/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

262
313

21295
25042

10.03.98
21.07.98
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88
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics
destinats durant l’any 1997 al suport de les organitzacions no governamentals que lluiten contra la sida (exp. 314-08942/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
281 22875
Resposta (BOPC)
294 23662

Data

28.04.98
28.05.98

89
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics
previstos de destinar aquest any per al suport de les organitzacions no
governamentals que lluiten contra la sida (exp. 314-08943/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

281
294

22875
23663

28.04.98
28.05.98

90
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que triga a pagar
les subvencions atorgades a les organitzacions no governamentals que
lluiten contra la sida (exp. 314-08944/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

281
294

22875
23663

28.04.98
28.05.98
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91
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de signar convenis amb les organitzacions no governamentals que lluiten
contra la sida (exp. 314-08945/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
281 22876
Resposta (BOPC)
294 23664

Data

28.04.98
28.05.98

92
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de campanyes de prevenció de la sida dutes a terme en els centres d’ensenyament
(exp. 314-08946/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

281
294

22876
23664

28.04.98
28.05.98

93
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de prevenció de la sida als centres d’ensenyament previstes per als propers
mesos (exp. 314-08947/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

281
294

22876
23664

28.04.98
28.05.98

94
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per
a fer efectiva la lluita contra la sida a les presons (exp. 314-08948/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

281
294

22876
23664

28.04.98
28.05.98
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95
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la modificació de les directrius sobre la lluita contra la sida i les drogodependències (exp. 314-09086/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
284 23074
Resposta (BOPC)
305 24542

Data

06.05.98
25.06.98

96
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aparició del VIH en
un full d’alta mèdica (exp. 314-09852/05)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

304
319

24522
25372

23.06.98
09.09.98

97
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un cens de
malalts de la sida a Catalunya (exp. 314-10434/05)
Presentada per: Grup Mixt
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

319
341

25409
26744

09.09.98
12.11.98

98
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un programa d’intercanvi de xeringues a les presons catalanes (exp. 314-10489/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

319
330

25428
26166

09.09.98
20.10.98
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99
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha dut a terme en
algun centre penitenciari català cap programa de prevenció de contagi
de la sida mitjançant intercanvi de xeringues (exp. 314-13097/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Pregunta (BOPC)
396 32598
Resposta (BOPC)
403 33000

Data

05.05.99
03.06.99

100
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació dels
programes de prevenció del contagi de la sida a tots els centres penitenciaris de Catalunya (exp. 314-13098/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

396
403

32599
33000

05.05.99
03.06.99

101
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un programa d’ajut
domiciliari a pares de nens malalts de sida (exp. 314-00283/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

6
43

35
11

15.12.99
11.04.00

102
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones
internes afectades pel VIH o que tenen el virus de la sida en evolució
(exp. 314-01041/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

22
52

54
20

15.02.00
04.05.00
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103
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on es fa la
determinació de la càrrega viral del virus de la immunodeficiència humana (exp. 314-01175/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
24
Resposta (BOPC)
65

Pàg.

Data

50
11

22.02.00
30.05.00

104
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’estudi
relatiu al projecte d’intercanvi de xeringues a les presons (exp. 31401302/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

26
52

91
25

29.02.00
04.05.00

105
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una subvenció del Govern de l’Estat als programes derivats del Pla nacional sobre la sida (exp.
314-01934/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

52
91

44
28

04.05.00
13.09.00

106
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Pla d’intercanvi de xeringues a les presons catalanes (exp. 314-04388/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

143
153

61
57

31.01.01
27.02.01
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107
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compartició de xeringues utilitzades per al consum de substàncies estupefaents als centres penitenciaris (exp. 314-05381/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Pregunta (BOPC)
162
Resposta (BOPC)
224

Pàg.

Data

170
9

20.03.01
16.10.01

108
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i la concessió de subvencions per a les tasques de prevenció, recerca sobre la
sida i suport a les persones infectades pel VIH durant els anys 1999, 2000
i 2001 (exp. 314-06664/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

195
215

73
151

13.06.01
18.09.01

109
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport donat a les
entitats que treballen en la prevenció de la sida pel que fa a llur participació en la conferència internacional que tindrà lloc a Barcelona el juliol de 2002 (exp. 314-06665/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

195
215

74
152

13.06.01
18.09.01
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110
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats fetes per
l’entitat Associació Comunitària Anti-Sida (ACAS) al Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà) (exp. 314-06716/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Pregunta (BOPC)
195
Resposta (BOPC)
211

Pàg.

Data

90
32

13.06.01
31.07.01

111
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del programa d’intervenció en delictes amb violència, del programa d’acollida dels
interns primaris, del programa de suport emocional a persones seropositives al VIH i del programa d’intervenció psicosocial en unitats psiquiàtriques penitenciàries en diversos centres penitenciaris de Catalunya (exp. 314-06724/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

195
215

92
159

13.06.01
18.09.01

112
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives en matèria d’ocupació en l’Administració de la Generalitat per a la inserció laboral d’aturats exdrogodependents, seropositius i dones majors de 45 anys
amb fills a llur càrrec, en el període 1997-2001 (exp. 314-07107/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

208
219

200
68

17.07.01
02.10.01
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113
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de
Sanitat i Seguretat Social té un registre de persones portadores del VIH
o malaltes de sida (exp. 314-07635/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Pregunta (BOPC)
219
Resposta (BOPC)
281

Pàg.

Data

75
20

02.10.01
09.04.02

114
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes del Departament de Sanitat i Seguretat Social de lluita contra la sida (exp. 31407830/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

221
303

57
8

09.10.01
28.05.02

115
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què es
troba el Programa d’intercanvi de xeringues (PIC) (exp. 314-08712/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

250
281

55
22

18.12.01
09.04.02

116
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de la
instal·lació de màquines expenedores de preservatius en els centres d’ensenyament secundari (exp. 314-08914/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

258
333

50
10

29.01.02
10.09.02
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117
Núm.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius concrets
del Departament de Sanitat amb la instal·lació de màquines expenedores de preservatius en els centres d’ensenyament secundari
Presentada per: Grup Parlamentari Popular (exp. 314-08915/06)
Pregunta (BOPC)
258
Resposta (BOPC)
333

Pàg.

Data

50
11

29.01.02
10.09.02

118
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
d’ESO i de batxillerat que han estat infectats pel virus de la sida els darrers tres anys (exp. 314-09324/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

271
333

105
13

12.03.02
10.09.02

119
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la XIV Conferència
Internacional de la Sida (exp. 314-10365/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

303
313

57
28

28.05.02
18.06.02

120
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la confidencialitat de les dades dels diagnòstics d’infecció pel virus de la sida (exp. 314-10971/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

323
344

149
32

11.07.02
22.10.02
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Preguntes orals al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV)
121
Núm.
Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre els motius pels quals es va sotmetre al Consell d’Administració l’emissió de l’anunci de promoció de l’ús de preservatius (exp.
III 22350)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
CCRTV i de les Empreses Filials (DSPC-C)
189

Pàg.

Data

3693

30.11.90

122
Pregunta oral al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió sobre el tractament banalitzador i frívol donat a la sida en el
programa «Solvència contrastada» (exp. 312-00147/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat en la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
CCRTV i de les Empreses Filials (DSPC-C)

97

2887

18.10.96

123
Pregunta oral al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió sobre els motius pels quals es va emetreuna entrevista en el
programa «Solvència contrastada», que provocà l’alarma d’un sector
de la societat (exp. 312-00160/05)
Presentada per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat en la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
CCRTV i de les Empreses Filials (DSPC-C)

97

2887

18.10.96
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124
Núm.
Pregunta oral al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió sobre la possible programació especial emesa per Catalunya
Ràdio i Catalunya Informació commemorant el Dia Mundial de la Sida
(exp. 312-00200/05)
Presentada per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat en la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
CCRTV i de les Empreses Filials (DSPC-C)
126

Pàg.

Data

3776

13.12.96

Preguntes per escrit al director general de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV)
125
Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre les raons per les quals TV3 no informà de la festa de solidaritat amb els afectats de VIH\sida, celebrada a Barcelona el dia 28 de
novembre de 1993 (exp. IV 14552)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)
126
Pregunta per escrit al director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió sobre les accions a prendre respecte els responsables
de l’emissió de determinats programes que poden provocar alarma en
molts sectors socials (exp. 315-00021/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Pregunta (BOPC)
Resposta (BOPC)

180
189

11448
12289

22.12.93
09.02.94

105
113

7770
8513

29.10.96
19.11.96
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Interpel·lacions al Govern
127
Núm.
Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a assegurar que els bancs
de sang fan la prova detectora d’anticossos de la sida (exp. II10789)
Presentada per: Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Debat en el Ple (DSPC-P)
93

Pàg.

Data

4308

02.04.87

128
Interpel·lació al Govern sobre la política de lluita contra la sida (exp.
300-00357/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Debat en el Ple (DSPC-P)

79

5430

13.05.98

129
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut pública (exp. 30000043/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Debat en el Ple (DSPC-P)

78

8

14.02.02

140

1901

29.04.87

Sessions informatives i compareixences
130
Sessió informativa amb el conseller de Sanitat i Seguretat Social sobre
els programes especials empresos pel seu Departament (exp. P-948)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

53

Activitat parlamentària, 2. SIDA

131
Núm.
Sessió informativa sobre la tasca del Consell Assessor i Coordinador
de Protecció de Menors (exp. P-1919)
Debat en laComissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (DSPC-C) 166

Pàg.

Data

2288

24.11.87

132
Sessió informativa amb el conseller de Benestar Social sobre el desenvolupament i la trajectòria de la gestió feta pels seu Departament en els
darrers sis mesos, i els objectius i les fites a assolir en el futur (exp. III
3582)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

50

1012

29.03.89

133
Compareixença informativa del Dr. Josep M. Gatell, adjunt de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i del Dr.
Antoni Mirabet, president de Sida-Studi
Debat en Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida (DSPC-C)

59

185

09.04.89

134
Compareixença informativa del Dr. Andreu Segura, director del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya, del Departament de Sanitat i Seguretat Social
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida
(DSPC-C)

59

1185

19.04.89

135
Compareixença del Dr. Bonaventura Clotet, de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona; del Dr. Ramon Salinas i Argenter, de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, i del Dr. Xavier Gómez Batiste, director del Programa «Vida als Anys», del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, per a informar sobre els aspectes clínics i d’atenció
mèdica de la sida
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida
(DSPC-C)

82

1561

05.10.89
54
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136
Núm.
Compareixença de l’Associació Sida-Studi, de la Coordinadora de Gais
per la Salut, del Comitè Ciutadà de Lluita contra la Sida, de l’Associació Anti-sida de Catalunya i de l’Equip Prevenció Sida (exp. IIIZ00467)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la SIDA
(DSPC-C)
144

Pàg.

Data

2905

22.05.90

137
Sessió informativa amb el conseller de Benestar Social per a informar
de les actuacions del seu Departament durant el 1990 (exp. III 20071)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

168

3296

03.10.90

138
Sessió informativa amb el conseller de Sanitat i Seguretat Social sobre
el Programa de prevenció i control del càncer i de cures pal·liatives, que
porta a terme el Departament de Sanitat i Seguretat Social (exp. III
21651)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

183

3588

14.11.90

139
Sessió informativa amb el conseller de Sanitat i Seguretat Social sobre
la política en l’àmbit de les drogodependències que porta a terme el seu
Departament (exp. IV 1917)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

8

121

17.06.92

140
Compareixença del director de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació
perquè informi sobre la política penitenciària i la situació actual en els
centres penitenciaris de Catalunya (exp. IV 10590)
Debat en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (DSPC-C)

108

2524

13.10.93
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141
Núm.
Compareixença del director del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya (exp. IVZ00801)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)
172

Pàg.

Data

4141

27.04.94

142
Compareixença de la Sra. Rosa Maria Bonet i Llunas, responsable del
Programa social de la sida, del Departament de Benestar Social (exp.
IVZ00801)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

183

4349

11.05.94

143
Compareixença del Sr. Vicenç Soriano, autor del Manual de la sida (exp.
IVZ00801)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

83

4349

11.05.94

144
Compareixença del Sr. Josep M. Gatell i Artigas, cap de la Secció de
Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
(exp. IVZ00801)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

189

4487

25.05.94

145
Compareixença de representants de la Junta de Govern de la Coordinadora Gai-Lesbiana perquè informin sobre les seves activitats i propostes d’actuació (exp. IV 18989)
Debat en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

203

4789

28.09.94

146
Compareixença del Sr. Lluís Reverter del programa «Sida a l’escola»
de la Fundació la Caixa (exp. IVZ01096, IV 20026, IV 24534)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

260

6295

03.03.95
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147
Núm.
Compareixença del Sr. Jaume Tort i Bardolet, president de la Comissió Directiva del Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola (exp.
IVZ01096, IV 20026, IV 24534)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)
323

Pàg.

Data

7823

19.09.95

148
Compareixença del Sr. Jordi Casabona i Barbarà, director del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya (exp. IVZ01100,
IV 20026, IV 24534)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

323

7831

19.09.95

149
Compareixença del conseller de Sanitat i Seguretat Social (exp. 35700097/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

53

1491

30.05.96

150
Compareixença dels representants de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals de Servei en Sida (ONG/sida) (exp. 35700123/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

78

2280

12.09.96

151
Compareixença dels representants del Col·legi de Periodistes de Catalunya (exp. 357-00128/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

88

2695

27.09.96

152
Compareixença de representants de l’Associació Sida-Studi (exp. 35700133/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

88

2695

27.09.96
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153
Núm.
Compareixença dels representants de les unitats funcionals de sida de
diversos hospitals (exp. 357-00150/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)
116

Pàg.

Data

3392

22.11.96

154
Compareixença dels representants d’Actua, Associació de Persones que
Vivim amb VIH-sida, i d’altres especialistes perquè informin de la relació entre la dona i la sida (exp. 357-00179/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

138

3

21.02.97

155
Compareixença dels responsables del Programa sanitari a les presons
catalanes perquè informin del programa en relació amb la sida (exp.
357-00189/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

158

3

18.03.97

156
Compareixença de la responsable del Servei de Counselling VIH en el
centre penitenciari de dones de Barcelona perquè informi sobre la dona,
la sida i la presó (exp. 357-00198/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

158

7

18.03.97

157
Compareixença del president de la Fundació Dimensió (exp. 357-00217/05)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

182

3

29.04.97

158
Compareixença dels representants del Comitè Comunitari Local de la
XIV Conferència Internacional sobre la sida, que se celebrarà a Barcelona el mes de juliol del 2002 (exp. 356-00147/06 i 357-00087/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

139

3

28.02.01
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159
Núm.
Compareixença dels responsables a Catalunya del programa «Cara a
Cara», campanya mundial sobre salut i drets sexuals i reproductius
perquè informin sobre les activitats previstes en la campanya (exp. 35600148/06 i 357-00088/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)
99

Pàg.

Data

3

08.11.00

160
Compareixença del Sr. Joan Colom i Farran, director general de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social
(exp. 356-00266/06 i 357-00126/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

153

3

21.03.01

161
Compareixença del Sr. Oriol Illa i Garcia, president del Consell Nacional de Joventut de Catalunya perquè informi sobre la valoració de les
campanyes de prevenció de la sida adreçades als joves, així com de
l’augment d’infecció de VIH en els joves d’entre quinze i vint-i-quatre
anys (exp. 356-00358/06 i 357-00258/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

317

4

10.04.02

162
Compareixença dels representants de la International Aids Vaccina
Initiative (IAVI) perquè informin sobre les recerques i els avenços per
a establir la vacuna de la sida (exp. 356-00490/06 i 357-00259/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

403

3

20.11.02

163
Compareixença de representants d’Àmbit Prevenció perquè informin
sobre l’experiència i la intervenció en el barri del Raval (exp. 35600491/06 i 357-00260/06)
Debat en la Comissió d’Estudi sobre la Sida (DSPC-C)

384

3

23.10.02
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Sol·licituds d’informació
164
Sol·licitud d’informació i documentació sobre la memòria-anàlisi detallat del Programa d’atenció a les drogodependències i Pla sanitari de
la sida de l’any 1998 (exp. 320-00608/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Presentació de la sol·licitud al Registre
Resposta

Data

02.02.99
19.05.99

165
Sol·licitud d’informació i documentació sobre l’avaluació dels programes de reducció de danys dels darrers cinc anys, en especial als programes d’intercanvi de xeringues i programes de manteniment amb
metadona (exp. 320-00068/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Presentació de la sol·licitud al Registre
Resposta

14.01.00
19.04.00

166
Sol·licitud d’informació i documentació sobre els objectius, composició i pressupost del Pla Interdepartamental de la sida del Consell Executiu (exp. 320-00069/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Presentació de la sol·licitud al Registre
Resposta

14.01.00
18.04.00
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167
Sol·licitud d’informació i documentació sobre el seguiment al llarg dels
deu darrers anys de les malalties de declaració obligatòria (exp. 32000173/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Presentació de la sol·licitud al Registre
Resposta

Data

16.06.00
12.09.00

168
Sol·licitud d’informació i documentació sobre la reordenació de l’Òrgan Tècnic de Drogodependència i de la Sida en una única direcció
general (exp. 320-00207/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Presentació de la sol·licitud al Registre
Resposta

12.09.00
04.04.01

Informes del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya
169
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1988
(exp. III 4563) (BOPC)

Núm.

Pàg.

Data

54

3475

31.03.89

170
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1989
(exp. III 16436) (BOPC)

149

9539

29.03.90

171
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1990
(exp. III 26551) (BOPC)

250

16770

22.03.91

61

Activitat parlamentària, 2. SIDA

172
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1991
(exp. III 34671) (BOPC)

Núm.

Pàg.

Data

4

113

15.04.92

173
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1992
(exp. IV 8994 i IV 9347) (BOPC)

99

6111

31.03.93

174
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1993
(exp. IV 17006) (BOPC)

203

13106

16.03.94

175
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1994
(exp. IV 26501) (BOPC)

313

20898

17.03.95

176
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1995
(exp. 360-00001/05) (BOPC)

30

2334

21.03.96

177
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1996
(exp. 360-00002/05) (BOPC)

153

11697

21.03.97

178
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1997
(exp. 360-00003/05) (BOPC)

266

21613

20.03.98

179
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1998
(exp. 360-00004/05) (BOPC)

380

31218

19.03.99
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180
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 1999
(exp. 360-00003/06) (BOPC)

Núm.

Pàg.

Data

34

139

24.03.00

181
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 2000
(exp. 360-00005/06) (BOPC)

165

123

27.03.01

182
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya. Any 2001
(exp. 360-00006/06) (BOPC)

275

343

22.03.02
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IV

INICIATIVES APROVADES

Declaracions institucionals
183
Dia mundial de la sida: declaració institucional
Lectura de la declaració en el Ple (DSPC-P)

Núm.

Pàg.

Data

72

3530

01.12.93

Text de la declaració institucional
Ara fa dotze anys es van descriure els primers casos de l’anomenada síndrome
d’immunodeficiència adquirida, sida, malaltia que poden arribar a desenvolupar
les persones portadores del virus de la immunodeficiència humana, VIH. Des de
llavors, i segons l’Organització Mundial de la Salut, arreu del món uns 13 milions
d’homes i dones i nens han estat infectats pel VIH, dels quals s’estima que uns 2
milions i mig ja han desenvolupat la malaltia.
Catalunya, igual que la resta dels països del sud d’Europa, es troba sota el fort
impacte d’aquesta epidèmia, i es calcula que hi ha una xifra de 22.000 persones
infectades actualment; però el temps no s’atura i la malaltia tampoc. Així, l’any
2000 es preveu que hi haurà un total que oscil·larà entre 30 i 40 milions de persones a tot el món que podrien estar infectades pel VIH. Davant d’aquestes xifres és
obvi que cal actuar urgentment.
L’Organització Mundial de la Salut, per planificar les activitats del Dia Mundial de
la Sida 1993, s’ha inspirat un cop més en la tasca que desenvolupa la gent dedicada a alentir la propagació del VIH, a donar suport i a tenir cura de les persones
afectades. D’altra banda, vol transmetre aquest caire d’urgència a tothom amb el
lema d’enguany: «És hora d’actuar».
Ha quedat clar en el decurs dels anys que la infecció afecta individus pertanyents
a tots els estaments de la societat; per tant, tots els individus que la conformem
hem de prendre mesures per tal d’aturar-la. Se sap també que les mesures que
parteixen del si de la comunitat tindran una efectivitat molt més elevada que les
que vinguin imposades des de l’exterior, ja que sortiran com el resultat d’una vivència directa de les seves necessitats.
És hora d’actuar, i actuar vol dir, primer, reflexionar sobre el tema, parlar-ne obertament en tots els àmbits i d’aquesta manera col·laborar a crear entre tots un clima
favorable perquè es produeixi una resposta social constructiva davant de tots els
aspectes que comporta aquesta epidèmia, tant la prevenció de la infecció com la
convivència amb les persones afectades, per així consolidar una acció efectiva
davant d’aquest problema que ens afecta a tots.
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184
Commemoració del Dia Mundial de la Sida
Lectura de la declaració en el Ple (DSPC-P)

Núm.

Pàg.

Data

107

5729

01.12.94

33

2123

29.11.96

Text de la declaració institucional
Senyories, avui és el Dia Mundial de la Sida. Aquest Parlament, com ha fet en anteriors ocasions, vol fer constar la seva solidaritat amb tots els que pateixen l’epidèmia i amb els que lluiten per la seva eradicació. Al mateix temps, s’esforçarà
perquè aquesta solidaritat sigui assumida per tots els sectors de la societat catalana.

185
Comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 1996 «Units en l’esperança» (exp. 401-00017/05)
Lectura de la declaració en el Ple (DSPC-P)
Text de la declaració institucional
El primer de desembre de 1996 es durà a terme per novena vegada el Dia Mundial
de la Sida. El recentment creat programa conjunt de les Nacions Unides sobre el
VIH/sida (UNAIDS) ha escollit el lema «Units en l’esperança» com una crida per
a una veritable resposta global a aquesta epidèmia. UNAIDS estima que arreu del
món existeixen al voltant de 20 milions de persones que viuen amb la Sida i que
cada minut que passa se n’infecten cinc persones més. De seguir aquest ritme de
progressió, l’any 2000 l’epidèmia arribaria a 40 milions. A Catalunya es calcula
que hi ha més de trenta mil persones infectades pel virus de la sida. El VIH/sida és
un problema de salut greu que afecta tot el món, amb independència de les diferències racials, ideològiques i socials que hi ha entre els pobles. Per tant, cal que
tothom treballi de forma coordinada en la lluita contra aquesta epidèmia, amb la
finalitat de reduir al màxim el nombre de persones que s’infecten per la sida i
garantir els drets dels afectats a ser tractats sense cap discriminació. Malgrat els
efectes devastadors de la sida en alguns països i sectors de la societat, on la mort
de persones joves fa que es perdin llocs de treball, els fills dels afectats quedin
orfes i aflorin episodis de rebuig social, cal que mantinguem l’esperança en els
nous avenços tant en medicació com en estratègies comunitàries de prevenció i
sensibilització de la societat. Tots ens hem d’esforçar per tal de lluitar units i aconseguir que l’esperança mundial de vèncer la sida es faci realitat al més aviat possible.
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186
Núm.
Declaració institucional sobre el Dia Mundial de la Sida (exp. 40100028/05)
Lectura de la declaració en el Ple (DSPC-P)
64

Pàg.

Data

4356

17.12.97

3

02.12.98

Text de la declaració institucional
El dia primer de desembre es commemorà el Dia Mundial de la Sida, dia marcat
tant per la inquietud com per l’esperança arreu del món; inquietud, per l’abast
mundial d’aquesta epidèmia, i esperança, tant pels avenços medicofarmacològics
per trobar una vacuna, com per l’actitud de les persones i de les institucions mitjançant plans d’informació i prevenció de la malaltia.
Més de 20 milions de persones arreu del món viuen sota la síndrome de la immunodeficiència adquirida, epidèmia que podria afectar, l’any 2000, prop de 40
milions de persones. A Catalunya, la incidència de la sida, sobretot entre els adults
joves, entre vint i trenta-cinc anys, és d’efectes devastadors per les morts que ja
ha provocat i per les distorsions socials i personals que comporta. D’acord amb
les dades del sistema de vigilància epidemiològica, les persones afectades a Catalunya passen de trenta-cinc mil.
La sida és un problema de salut greu i que pot afectar tothom, amb independència
de les diferències racials, ideològiques i socials. Per tant, cal treballar de forma
coordinada en la lluita contra aquesta epidèmia amb la finalitat de reduir al màxim
el nombre de persones que s’infecten, garantir els drets dels afectats a ser tractats
sense cap discriminació i evitar que aflorin episodis de rebuig social. Tots ens hem
d’esforçar a lluitar units per aconseguir que l’esperança mundial de vèncer la sida
es faci realitat al més aviat possible.

187
Declaració institucional sobre la commemoració del Dia Mundial de la
Sida (exp. 401-00046/05)
Lectura de la declaració en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

393

Text de la declaració institucional
Comunicat conjunt Dia Mundial de la Sida, 1998: «La força per canviar. Amb els
joves en campanya contra la sida.» Aquest 1 de desembre de 1998, XI Dia Mundial de la Sida, el programa conjunt de les NacionsUnides ha escollit com a lema de
reflexió: «La força per canviar. Amb els joves en campanya contra la sida»,que té
la intenció de posar de manifest de quina manera aquesta malaltia afecta els joves,
per tal de motivar el canvi d’actituds, l’adopció de comportaments saludables i la
incorporació de mesures preventives, ja que malgrat els avenços terapèutics actu67
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alment no hi ha cap tractament curatiu per aquesta malaltia. És per això, que la
prevenció segueix sent l’eina més eficaç per frenar aquesta epidèmia. Una tercera
part dels 30 milions de persones que viuen en el món amb la infecció pel virus de
la immunodeficiència humana són joves de deu a vint-i-quatre anys. A Catalunya,
la sida, tot i que hi ha una tendència a la disminució de nous casos, segueix afectant principalment les persones de vint-i-cinc a trenta-nou anys, la qual cosa significa que la major part d’infeccions es produeixen al voltant dels vint anys. Des
del 1993, la sida s’ha convertit en la primera causa de mort en persones d’aquestes edats, per davant dels accidents de trànsit. Al nostre país, la utilització compartida de xeringues i agulles en la injecció de drogues continua sent la principal
conducta implicada en la transmissió del HIV. Però és en les persones no usuàries de drogues i que mantenen relacions heterosexuals, on la infecció per sida està
augmentant més en els darrers anys. L’adolescència es caracteritza per la recerca
de la pròpia identitat, per la curiositat d’experimentar, per la dificultat en la percepció del risc i per la capacitat d’aprenentatge. Per tant, és responsabilitat de
l’adult saber aprofitar aquesta etapa de la vida, tant en el si de la família com a
l’escola o la comunitat en general, per proporcionar al jove un entorn on trobi
suport i pugui créixer en un ambient favorable a l’adopció d’actituds i comportaments saludables, que ajudin a aturar la propagació de l’epidèmia de la sida. Tots
els joves i adolescents, sense cap distinció de religió, raça, orientació sexual o
capacitat mental i física, tenen el dret a expressar-se lliurement i prendre les
sevesdecisions, el dret a l’educació, a un lloc de treball, a cercar i a rebre informació sobre el sexe i l’ús de lesdrogues, sobre com protegir-se i protegir els altres,
dret a no ser discriminats per raó de l’estat serològicrespecte al HIV, a ser responsables de les pròpies accions i de les que puguin afectar altres persones i dret a
prendre part activa en la planificació de programes per tal d’incidir favorablement en l’aprenentatge d’altres joves.
És per això que tots tenim el deure i la responsabilitat de potenciar aquelles accions que estiguinencaminades a formar els joves en hàbits saludables, i per altra
banda les institucions governamentals en col·laboració amb les organitzacions no
governamentals han de facilitar-los l’accés a l’educació per a la salut i afavorir la
utilització del preservatiu i altres materials de prevenció necessaris per evitar la infecció per la sida.
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Resolucions
188
Núm.
Resolució 103/III del Parlament de Catalunya, sobre la garantia de la
intimitat personal i de la confidencialitat en les proves diagnòstiques
de la sida (exp. III 12546)
Presentada per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Esmenes presentades per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
109
Text aprovat (BOPC)
133

Pàg.

Data

2142
8635

07.02.90
19.02.90

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dictar, en el marc de les seves competències, les normes necessàries per a garantir que:
a) Les proves serològiques per a diagnosticar la síndrome d’immunodeficiència
adquirida (sida) no es practiquin d’una manera sistemàtica i indiscriminada.
b) Qualsevol activitat de garbellament, i particularment els exàmens de salut laboral, exclogui les proves de detecció de la sida i del virus d’immunodeficiència
humana (VIH), atès que no són un mètode apropiat de lluita contra la sida, si no es
respecten tots els requisits ètics i tècnics internacionalment acceptats:
Primer. Demanar prèviament l’autorització personal escrita de l’interessat.
Segon. Servar el compromís estricte de garantir la intimitat personal de l’afectat i
la confidencialitat dels resultats obtinguts.
Tercer. No limitar-se a una tramesa passiva dels resultats: és moralment obligat i
exigible de comunicar-los d’una manera adequada, oferint consell, orientació i suport mèdic i psicològic, si escau.
c) La detecció de la sida i del VIH no es pugui fer tampoc amb vista a la subscripció de pòlisses d’assegurança, a un estudi epidemiològic o a proves serològiques
a demanda de tercers si no és igualment garantit el compliment dels requisits fixats pels apartats primer, segon i tercer de la lletra b.
2. Evitar els perjudicis d’una prescripció innecessària de les proves serològiques
i incorporar als programes de salut laboral els apartats d’educació sanitària i per
a la salut referits a la prevenció i el control de la sida.
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3. Garantir que:
a) Cap afectat per la sida o infectat pel VIH no pugui ésser rebutjat o marginat, per
causa de la seva condició, en l’accés al treball, en l’exercici d’aquest o en la promoció i la selecció interna dins l’empresa. Per tant, i mentre el seu estat de salut
els ho permeti, els portadors de la sida o infectats per VIH siguin considerats i
tractats com a treballadors normals i aptes per al treball.
b) Els portadors del VIH que no manifesten símptomes patològics relacionats amb
la sida siguin considerats i tractats com a treballadors normals i aptes per al treball.
c) No s’obligui cap treballador infectat pel VIH a informar-ne l’empresa.
4. Fer arribar adequadament la normativa dictada en relació amb els punts 1, 2 i 3
i exigir el seu compliment a les organitzacions sindicals i patronals, les mútues
d’accidents, les empreses, els serveis mèdics, els comitès d’higiene i seguretat, els
laboratoris d’anàlisis clíniques i les companyies d’assegurances amb àmbit d’actuació a Catalunya.

189
Núm.
Pàg.
Resolució 163/III del Parlament de Catalunya, sobre la composició de
la Comissió Assessora del Programa per a la Prevenció i el Control de
la Sida a Catalunya (exp. III 19906)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
175
3435
Text aprovat (BOPC)
208 13723

Data

24.10.90
29.10.90

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a incloure, amb els criteris
d’eficàcia, agilitat i representativitat adients, representants de les organitzacions
no governamentals que es dediquin específicament a abordar la problemàtica de
la sida, en la Comissió Assessora del Programa per a la prevenció i el control de la
sida a Catalunya.
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190
Núm.
Pàg.
Resolució 176/IV del Parlament de Catalunya, de solidaritat amb les
víctimes d’actes d’inhumanitat (exp. IV 20338)
Presentada per: Grup Mixt
Debat i aprovació en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (DSPC-C)
211
5021
Text aprovat (BOPC)
269 16872

Data

13.10.94
24.10.94

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya fa manifestació pública de solidaritat amb totes les
famílies dels afectats per qualsevol acte orfe de sentit humanitari, i en concret amb
les dels presos J. Antonio R. i Esteve Poquet i Moix i de totes aquelles altres víctimes que romanen en l’anonimat.

191
Resolució 771/V del Parlament de Catalunya, sobre la difusió del programa de conscienciació sanitària de les persones que exerceixen la
prostitució (exp. 250-01693/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i aprovació en la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació
Dona - Home (DSPC-C)
Text aprovat (BOPC)
Compliment de la resolució (BOPC)

382
355
390

3
28049
32232

17.11.98
18.12.98
19.04.99

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a difondre el programa de conscienciació de les persones que exerceixen la prostitució i llurs clients, perquè prenguin
les mesures necessàries per a prevenir les malalties de transmissió sexual, especialment la sida, a les comarques en què s’hagi detectat la necessitat d’aquest tipus
d’intervenció i no s’estigui actuant.
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192
Núm.
Pàg.
Resolució 769/V del Parlament de Catalunya, sobre l’assumpció i la
difusió de les conclusions del Dictamen de la Comissió d’Estudi sobre
la Sida (exp. 250-01835/05)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Grup Mixt
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
97
6650
Text aprovat (BOPC)
345 27017

Data

12.11.98
23.11.98

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir les conclusions del Dictamen
de la Comissió d’Estudi sobre la Sida, publicat en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya núm. 320, del 10 de setembre de 1998, i a difondre-les com a mesura de prevenció de la infecció pel virus de la sida i com a mesura de suport a les
persones afectades.

193
Resolució 140/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de
recursos i la promoció de programes per a la prevenció de la sida (exp.
250-00062/06, 250-00147/06 i 250-00433/06)
Presentada per:
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
Text aprovat (BOPC)
Compliment de la resolució (BOPC)

46
73
135

4
13
87

31.05.00
19.06.00
29.12.00
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Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar donant compliment a les resolucions de la Comissió d’Estudi sobre
la Sida aprovades durant la V legislatura.
b) Continuar incrementant anualment els recursos destinats a projectes de cooperació i de solidaritat, per tal que gradualment es pugui destinar el 0,7% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a aquest tipus de projectes, fent una atenció
especial als programes de sida, població i salut reproductiva i reconeixent la tasca
feta per les ONG aquests darrers quinze anys.
c) Adherir-se a la campanya internacional de suport dels països pobres, a fi d’abaratir la medicació per a les persones infectades pel virus de la sida i donar suport
als programes de prevenció dels països amb risc de desenvolupament d’aquesta
malaltia.
d) Potenciar la participació dels països en vies de desenvolupament en la Conferència Internacional de la Sida, que tindrà lloc a Barcelona l’any 2002.
e) Promoure programes de prevenció, de suport sociosanitari de les persones infectades i de recerca en l’àmbit de la sida.
f) Continuar impulsant l’educació sexual en els programes escolars, específicament la informació sobre la sida i el virus d’immunodeficiència humana (VIH),
d’una manera sistematitzada, sense tabús i vetllant perquè no atengui exclusivament la sexualitat biològica.
g) Intensificar la promoció de les campanyes d’informació i sensibilització entre
els col·lectius de treballadors i treballadores del sexe.
h) Establir els criteris per a la profilaxi postexposició o del dia després per a la
població general i aplicar el tractament d’una manera sistemàtica a les dones víctimes d’agressions sexuals.
i) Continuar impulsant programes d’intercanvi de xeringues en l’àmbit penitenciari i reforçar els programes de prevenció i suport sociosanitari per a les persones
infectades pel virus de la sida de les presons de Catalunya.
j) Estudiar la possibilitat d’ampliar els actuals programes pilot d’instal·lació de
màquines dispensadores de xeringues i agulles i promoure la instal·lació de màquines dispensadores de preservatius i lubrificants en els locals en què es consideri pertinent.
k) Mantenir que la Marató de TV3 de l’any 2001 es dediqui a la infecció del VIH/
sida.
l) Promoure, en els mitjans de comunicació públics dependents de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, missatges relatius a la prevenció de la infecció pel
VIH.
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194
Núm.
Resolució 179/VI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla nacional de
joventut (250-00452/06)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Debat i aprovació en la Comissió de Política Cultural (DSPC-C)
60
Text aprovat (BOPC)
80
Compliment de la resolució (BOPC)
120

Pàg.

8
7
2

Data

15.06.00
03.07.00
01.12.00

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al document «Línies de política juvenil del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya».
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar elaborant, juntament
amb els ens locals i en diàleg amb l’associacionisme juvenil, i a aprovar, abans
que fineixi el primer període de sessions de l’any 2000, el Pla nacional de joventut, el qual ha de contenir, entre d’altres, accions concretes que cal dur a terme
tenint en compte les propostes i les consideracions del document «Línies de política juvenil del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya». El Pla nacional de
joventut s’ha de reflectir en la Llei de pressupostos per a l’any 2000.
3. La Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Catalunya, creada el 22
de desembre pel Ple del Parlament, ha d’ésser l’encarregada i el marc de referència ideal per a fer el seguiment, en seu parlamentària, del Pla nacional de joventut.
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195
Núm.
Resolució 311/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un
programa d’assessorament i ajut domiciliari a les famílies dels infants
infectats de sida per a garantir l’administració correcta de la teràpia
antiretroviral contra aquesta malaltia (exp. 250-00547/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
97
Text aprovat (BOPC)
115
Compliment de la resolució (BOPC)
173

Pàg.

Data

29
5
90

08.11.00
23.11.00
17.04.01

11
11
155

02.11.00
13.11.00
13.09.01

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar un nou impuls i desenvolupament al programa d’assessorament i ajut domiciliari per a les famílies de nens infectats per la sida, per a assegurar l’administració correcta de la teràpia antiretroviral contra aquesta malaltia.

196
Resolució 296/VI del Parlament de Catalunya, sobre programes específics
per a les presons, dins el Pla de salut de Catalunya(exp. 250-00867/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i aprovació en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (DSPC-C)
Text aprovat (BOPC)
Compliment de la resolució (BOPC)

92
111
214

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar, dins el proper Pla de salut
de Catalunya, programes específics per a les presons, que recullin els objectius
operacionals sobre consum de drogues no institucionalitzades, infecció pel VIH,
malalties susceptibles de ser previngudes mitjançant vacunacions, tuberculosi i
problemes de salut mental, i, per tant a executar la reconversió de les actuals infer75
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meries psiquiàtriques dels centres penitenciaris en unitats polivalents de salut
mental, tenint en compte la propera construcció de la unitat psiquiàtrica penitenciària.

197
Núm.
Resolució 379/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament
d’un pla d’educació i atenció pel que fa a la sexualitat infantil i juvenil
(exp. 250-01108/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
127
Text aprovat (BOPC)
152
Compliment de la resolució (BOPC)
223

Pàg.

20
13
87

Data

14.02.01
26.02.01
15.10.01

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar un pla d’educació i atenció
pel que fa a la sexualitat infantil i juvenil que inclogui els aspectes següents:
a) Fer estudis sobre la població juvenil que en permetin conèixer les actituds, les
opinions i les pràctiques sexuals.
b) Potenciar la formació de les famílies, els joves i els professionals que treballin
amb infants i joves sobre el tractament correcte de la sexualitat i la prevenció de
riscos associats.
c) Desplegar programes d’educació afectiva i sexual en l’àmbit escolar i fora
d’aquest.
d) Establir, en els serveis sanitaris, programes d’atenció i assessorament als joves
perquè tinguin conductes sexuals sanes.
e) Potenciar la coordinació entre les diverses organitzacions governamentals i no
governamentals que actuïn en aquest àmbit.
f) Potenciar xarxes d’informació juvenil que permeti a la població jove millorar
els seus coneixements i conèixer les possibilitats en relació amb l’atenció, l’assessorament i l’educació afectiva i sexual.
g) Augmentar la informació sobre sexualitat i desenvolupar campanyes de sensibilització destinades a la població adulta, juvenil i infantil, elaborant i editant
materials i publicacions a aquest efecte.
h) Promoure la creació de fons de documentació que disposin de materials educatius destinats tant als joves com als professionals.
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198
Núm.
Resolució 780/VI del Parlament de Catalunya, sobre els medicaments
genèrics per a la lluita contra la sida en els països en desenvolupament
(exp. 250-01573/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
202
Text aprovat (BOPC)
202
Compliment de la resolució (BOPC)
263

Pàg.

Data

14
13
74

06.06.01
25.06.01
18.02.02

24
16
121

20.02.02
04.03.02
25.11.02

Text de la resolució
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries a fi que
els països en desenvolupament puguin produir o importar medicaments genèrics
antiretrovirals per a la lluita contra la sida.

199
Resolució 1128/VI del Parlament de Catalunya, sobre el subministrament dels tractaments contra la sida en centres penitenciaris (exp. 25002164/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i aprovació en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
Text aprovat (BOPC)
Compliment de la resolució (BOPC)

288
268
361

Text de la resolució
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Potenciar els mecanismes que afavoreixin l’adherència al tractament antiretroviral i reforçar les mesures perquè els interns en centres penitenciaris afectats pel
virus d’immunodeficiència humana (VIH) prenguin consciència de la transcendència d’un compliment adequat del tractament, mitjançant entrevistes amb professionals sanitaris i converses informatives.
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b) Garantir l’administració dels tractaments en monodosi diària tutelada als pacients ingressats en unitats d’infermeria, als pacients psiquiàtrics i als pacients amb
faltes reiterades de compliment o que presenten característiques especials, com
l’addicció activa a opiacis.

Mocions
200
Núm.
Pàg.
Moció 108/V del Parlament de Catalunya, sobre la política de lluita
contra la sida (exp. 302-00174/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Debat i aprovació en el Ple (DSPC-P)
82
5671
Text aprovat (BOPC)
296 23792
Compliment de la moció (BOPC)
364 28987

Data

28.05.98
08.06.98
01.02.99

Text de la moció
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Trobar les fórmules organitzatives que millorin la coordinació necessària entre
els departaments de la Generalitat de Catalunya, garantint la col·laboració amb les
organitzacions no governamentals.
b) Estudiar la possibilitat de fer una campanya global i multisectorial d’informació sobre la sida.
c) Continuar incidint amb el màxim esforç en la implantació de mecanismes de
qualsevol tipus que impossibilitin la discriminació dels malalts o infectats pel virus d’immunodeficiència humana (VIH) en qualsevol àmbit social.
d) Garantir el suport psicològic als portadors del VIH i a llurs famílies reforçant
les estructures assistencials existents.
e) Avançar en els estudis epidemiològics que permetin crear un registre de casos
d’infecció per VIH per a tenir una visió més real de la situació i de la incidència
de la infecció a Catalunya, tot garantint la confidencialitat de les dades.
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f) Incrementar l’actuació preventiva a les escoles, incidint especialment en l’educació per a la salut.
g) Estudiar la possibilitat que els joves puguin accedir als preservatius per unitats
i a un preu assequible.

Conclusions del dictamen de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V Legislatura
201
Dictamen de la Comissió d’Estudi sobre la Sida
Debat i aprovació de les conclusions (DSPC-C)
Text aprovat (BOPC)

Núm.
341
320

Pàg.
3
25466

Data
23.06.98
10.09.98

Text de les conclusions
1. LA SIDA A CATALUNYA
Des de la III legislatura, i per acord unànime de tots els grups parlamentaris, el
Parlament de Catalunya va creure d’interès preferent la creació d’una Comissió
per a l’Estudi de la Problemàtica de la Sida a Catalunya.
Això vol dir que des de l’any 1989 fins ara el Parlament de Catalunya s’ha fet ressò de les dades, les opinions, els plans de treball, les iniciatives institucionals i la
complexitat social de la sida a Catalunya. Al mateix temps, els diferents grups
parlamentaris han fet un seguiment rigorós de l’acció del Govern de la Generalitat, en relació amb la sida.
Si bé la problemàtica de la sida continua essent present en el si de la societat internacional, i també, amb un grau d’incidència rellevant, en el si de la societat
catalana, els membres que integren la Comissió d’Estudi de la Sida han cregut
oportú elaborar un Dictamen que pugui aparèixer, públicament, com el resum de
les reflexions i de les valoracions que el Parlament de Catalunya fa sobre la realitat de la sida, i també sobre les actituds de les ciutadanes i els ciutadans envers les
persones afectades pel VIH/sida. Això no obstant, i tenint en compte que l’atenció
tant del Govern com de la resta de la societat per l’evolució de la sida continuaran
vigents, aquest Dictamen no vol ésser en cap cas una voluntat de tancar definitivament els treballs de la Comissió ni de considerar-la innecessària. Ben al contrari, som del parer que el seguiment de la sida centrarà una part notable de l’atenció
tant d’una sèrie de departaments, de diferents conselleries, pel que faa l’acció del
Govern, com de les diputades i els diputats del Parlament de Catalunya, pel que fa
a l’estímul i al control de l’acció del Govern, en aquest camp.
La magnitud de l’epidèmia de la sida a Catalunya, la resumia així el conseller de
Sanitat i Seguretat Social, Honorable Sr. Eduard Rius i Pey:
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«Catalunya és la tercera comunitat autònoma de l’Estat i un dels països europeus
amb una taxa d’incidència de casos de sida més alta, 163 per 100.000 habitants.
Fins al 31 de desembre de 1996, el nombre de persones diagnosticades de Sida
residents a Catalunya ha estat de 9.899, de les quals el 82% són homes i el 12%
dones.
»La sida afecta els adults joves: gairebé la meitat dels casos estan entre els 20 i els
35 anys. Tot i que compartir xeringues no estèrils entre els usuaris de drogues per
via endovenosa és la primera causa de transmissió de la infecció pel VIH, i ha representat un 59,4% en el nostre entorn, l’any1996, per primer cop, la via heterosexual ha constituït, amb un 21%, el segon grup més important de transmissió de
la malaltia.
»L’epidèmia té un especial dramatisme, perquè afecta les capes més joves de la
societat. Des de l’inici de l’epidèmia, la sida ha matat uns 6.000 catalans, i avui és
la primera causa de mort per a la població jove de 20-39 anys, per davant dels
accidents de trànsit.
»La infecció es concentra al voltant dels nuclis urbans més industrialitzats. Així
doncs, els casos de sida declarats a la ciutat de Barcelona representen gairebé el
50% dels casos de Catalunya, i en aquesta localització 4,5 de cada 1.000 dones
que porten a terme el seu embaràs estan infectades pel VIH.
»A més, mitjançant el Sistema de Vigilància Epidemiològica de la infecció pel
VIH (SIVES), podem estimar que hi ha al voltant de 35.000 persones infectades
pel VIH/sida, la qual cosa suposa una prevalença global de la infecció de 0,56% i,
més concretament, representa que 8 de cada 1.000 persones entre 15 i 65 anys
estan infectades pel VIH.
»D’altra banda, l’aparició de la infecció pel VIH en el nostre medi ha fet que la
tuberculosi, un problema sanitari que disminuïa en les darreres dècades, hagi tornat a aparèixer. Des de lainclusió de la tuberculosi pulmonar com a malaltia indicativa de la sida, l’any 1994, al voltant del 30% dels pacients presenten tuberculosi en el moment del diagnòstic».
Per la seva banda, en l’informe anual del «Sistema integrat de vigilància epidemiològica del VIH/sida a Catalunya (SIVES)», corresponent al 1996, presentat pel
director del Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya (CEESCAT),
Dr. Jordi Casabona, llegim:
«1. Malgrat que s’ha identificat una estabilització global en les taxes de nous casos de sida, que caldrà corroborar amb les futures dades de prevalença de la infecció, l’epidèmia de VIH/sida continua essent un problema de salut pública molt
important.
»2. La sida segueix representant la primera causa de mortalitat en la població jove
catalana.
»3. L’estimació de la prevalença actual de la infecció pel VIH en la població general i en col·lectius que realitzen pràctiques de risc per al contagi del VIH és alta, en
comparació amb els països de l’entorn europeu.
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»4. El col·lectiu d’UDVP* continua representant el sector de la població més afectat. La prevenció de la transmissió parenteral i sexual del VIH en aquesta població
és, doncs, una de les principals formes de reduir la futura propagació del virus a
Catalunya.
»5. La via de transmissió heterosexual és la que durant els darrers anys ha experimentat el major increment percentual. Cal generar informació addicional per
definir millor les característiques dels contagis produïts per aquesta via de transmissió.
»6. L’epidèmia del VIH en el nostre medi ha suposat un important increment en el
nombre de casos de tuberculosi. Aquesta infecció és la forma de presentació més
freqüent entre el conjunt de casos de sida.
»7. Malgrat que s’ha identificat una modificació en determinades conductes de
risc entre UDVP i HOM, la prevalença de pràctiques de risc en aquests col·lectius
continua sent alta.
»8. Amb les dades actuals podem afirmar que, independentment dels efectes de les
noves teràpies, l’impacte global de l’epidèmia continuarà sent important durant
els propers anys. Cal incrementar els esforços per modificar les conductes de risc
en l’ús de drogues i en les relacions sexuals per reduir el nombre de noves infeccions que en els propers anys es produiran a Catalunya.»
2. CARACTERÍSTIQUES DE L’EPIDÈMIA DE LA SIDA A CATALUNYA
Les dades sobre el VIH/sida, el març del 1998, segons el CEESCAT, eren les següents:
– El nombre de casos notificats que han estat diagnosticats des de l’any 1981 fins
al 31 de desembre de 1997 ha estat d’11.572. D’aquests, 432 (3,7%) són residents
afora de Catalunya.
– Un cop ajustat pel retard de notificació, l’any 1996 es van diagnosticar un 10%
menys de casos que l’any anterior.
– Fins al 31 de desembre de 1997 s’havien notificat 6.956 defuncions en malalts
amb sida (la causa bàsica de defunció pot haver estat la sida o una altra causa),
que representen el 62% dels casos (el 63% dels homes i el 59% de les dones).
– El nombre de morts en malalts amb sida ha augmentat progressivament. Dels 184
morts durant els anys 1981-1987 s’ha passat als 3.324 durant els anys 1994-1997.
– A Catalunya la sida continua sent la primera causa de mort en homes i dones de
20 a 39 anys des de l’any 1993.
– La taxa de letalitat, al cap de sis mesos de diagnòstic de la sida, s’ha mantingut
al voltant del 20% entre 1989 i 1994. Hi ha una tendència al descens d’aquesta
des de l’any 1994.
– Al desembre de 1997 s’estima que el nombre de casos de sida vius era de 4.184
(3.338 homes i 846 dones). El 60% d’aquests pertanyien al grup de transmissió
* Usuaris de drogues per via parenteral.
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UDVP i el 16% i el 15% als grups de transmissió heterosexual i homosexual respectivament.
– Els casos de sida s’han diagnosticat majoritàriament en persones que tenien 25
a 39 anys. El 82% dels casos eren homes, tot i que aquest percentatge disminueix
fins al 71% en el grup d’edat de 15 a 24 anys perquè l’impacte de la sida en les
dones és més important en edats més joves.
– La tuberculosi pulmonar o extrapulmonar és de llarg la malaltia indicativa de la
sida que es diagnostica amb més freqüència, i representa un 31% dels casos diagnosticats des de l’any 1996. Entre les dones, des de l’any 1994 s’han notificat 59
(6%) casos que s’han debatut amb un càncer invasiu de cèrvix.
– De forma acumulada, el grup de transmissió més nombrós, tant per als homes
com per a les dones, és el d’usuaris de drogues per via parenteral (UDVP), el qual
representa el 57% del total pels homes i el 62% del total per les dones. El grup
d’homes homosexuals o bisexuals representa el segon grup més important entre
els homes (24%), mentre que el segon grup entre les dones és el de transmissió
heterosexual (29%).
– El grup de transmissió heterosexual ha augmentat considerablement, i ha passat
del 4% l’any 1988 al 19% dels casos l’any 1996.
– El descens dels casos de sida diagnosticats l’any 1996 respecte a l’any anterior
s’ha produït sobretot a expenses del grup de transmissió homosexual (-35%) i, de
forma menys marcada, del d’UDVP (-5%). El grup heterosexual ha augmentat un
5%, i se situa en segon lloc en nombre de casos diagnosticats des de l’any 1996.
– Fins al desembre de 1997 s’han notificat 197 casos de sida (112 nens i 85 nenes) en menors de 13 anys. La majoria dels casos pediàtrics (92%) són infants
que han adquirit l’HIV per via vertical, i els principals grups de transmissió de les
mares d’aquests 181 nens són l’ús de drogues per via parenteral, en 90 mares, i la
via heterosexual, en 72 mares.
– La taxa d’incidència de sida l’any 1996 a l’Estat espanyol continua essent la
més alta d’Europa. Tot i que la mortalitat prematura dels malalts amb sida és molt
alta, l’increment de la prevalença de casos reflecteix una disminució de la taxa de
mortalitat i una estabilitat de la incidència de nous casos de sida.
Les compareixences i els debats subsegüents, en el marc de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida, han permès no solament obtenir dades més concretes i més contrastades sobre aquest marc genèric sinó, alhora, comptar amb eines per a avaluar les
dosis de sofriment, tant per a les persones afectades com per als seus familiars, al
llarg del procés de la malaltia.
Bàsicament, l’estratègia per a la lluita contra la sida a Catalunya s’ha de basar en
tres principis fonamentals:
• prevenir la infecció del VIH
• reduir l’impacte personal i social d’aquesta infecció
• mobilitzar i unificar els esforços nacionals i internacionals contra la sida
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I ha de tenir en compte les prioritats següents:
• educació sexual
• informació i promoció efectiva de pràctiques segures
• suport als infectats VIH/sida
• prioritzar els programes i els recursos que minimitzen l’impacte del VIH/sida a
la qualitat de vida de les persones, que tinguin en compte els aspectes psicosocials
• investigació mèdica, biològica i psicològica
• treball conjunt amb les ONG
• ajuts al desenvolupament dels països pobres
• valorar l’impacte econòmic del VIH/sida
• donar suport als professionals sociosanitaris i voluntaris que treballen en el
camp del VIH/sida.
I ha de dedicar una atenció específica als següents:
• toxicòmans via endovenosa
• homo i bisexuals, homes
• dones
• infants i joves
• treballadors i treballadores del sexe comercial i els seus clients
• població flotant, migratòria
• interns en serveis penitenciaris
3. EIXOS TEMÀTICS

ABORDATS A LES COMPAREIXENCES

Una trentena de professionals de diversos àmbits han comparegut, en el marc de
la Comissió d’Estudi sobre la Sida, en els treballs d’aquesta Comissió al llarg de la
V legislatura.
Es fa difícil resumir la riquesa de les seves aportacions, recollides en els diaris de
l’esmentada Comissió, i que passen a enriquir, conjuntament amb els materials
aportats, la recollida de dades i de punts de vista, d’un interès notable per al coneixement de la problemàtica de la sida.
Tot amb tot, en l’elaboració d’aquest Dictamen voldríem fer esment dels eixos temàtics següents:
1. El paper de les ONG en el tractament de la sida.
2. Els diferents nivells de l’atenció hospitalària aplicats a la malaltia, ara i avui a
Catalunya.
3. Les tècniques mèdiques de seguiment del malalt i la farmacologia aplicable per
als malalts de sida, amb referències específiques al cost d’aquesta atenció farmacològica.
83

Activitat parlamentària, 2. SIDA

4. La problemàtica específica de sida i presó.
5. La problemàtica específica de sida i dona.
6. La informació, els mitjans de comunicació i la sida.
3.1. ONG I SIDA
Aquest reconeixement de la funció de les ONG, en el context del treball sobre la
sida, en col·laboració amb les administracions però tractant d’aconseguir, al mateix temps, que les administracions reconeguin la tasca des de la base de les ONG,
té, com a primer objectiu, la prevenció, amb l’oferta d’informació i de missatges
que incideixin en canvis de conducta per tal d’aconseguir que la prevenció sigui
eficaç.
Informació amb llenguatges adequats. I, alhora, formació de formadors.
Algunes ONG aporten serveis d’atenció a domicili, pisos d’acollida, per a malalts
terminals, tallers de reinserció laboral i d’organització del temps lliure. Malgrat
que les ONG treballen amb molt pocs recursos econòmics, i amb aportacions personals voluntàries, els és indispensable enfortir les seves estructures organitzatives i funcionals, que els porta a demanar noves vies de finançament i d’accés a
les subvencions públiques.
Les ONG han aprofundit en el caràcter social de la sida: a més de malaltia a nivell
físic i biològic, la sida és una malaltia a nivell social, que requereix una atenció
integral.
Alhora, les ONG han ajudat a fer més clara i més justa la valoració social i cultural de la sida, fins i tot en àmbits molt específics com ara el de les diferents confessions religioses presents a Catalunya.
L’exigència d’una atenció a partir d’equips interdisciplinaris.
La peculiaritat de la malaltia de la sida requereix serveis confidencials i gratuïts;
per exemple, d’assessorament, mèdic, psicològic, social i jurídic.
3.2. VIH/SIDA I

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

La malaltia de la sida ha fet canviar una sèrie de conceptes en la medicina pràctica diària hospitalària, com pot ser la creació dels hospitals de dia o com pot ser
també l’assistència hospitalària, l’assistència domiciliària, els centres per a malalts crònics, la dispensació de medicaments pel servei de farmàcia als malalts o
l’adopció de mesures universals per al tractament de tots els productes de la sang
i d’altres productes a nivell de laboratori, pensant que tota persona que acudeix a
un hospital pot estar afectada per aquest virus. I és que el problema de la sida no
es resol només en centres pilot d’investigació.
La sida és una malaltia amb una elevada incidència a totes les regions sanitàries;
afecta, principalment, persones joves; té una alta letalitat. Sovint va vinculada
amb problemàtiques de marginació social; té conseqüències econòmiques, socials
i demogràfiques importants. Aquests aspectes, i d’altres, fan considerar la infec84
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ció del VIH/sida com un problema de salut públic, que exigeix intervencions que
es basin en la interdisciplinarietat i la coordinació de diferents recursos de prevenció, assistencials i de suport.
Els hospitals locals i comarcals detecten i identifiquen el malalt portador del virus: aquest malalt és derivat cap a l’hospital de referència per a fer-ne un control,
un seguiment, l’hospitalització i el tractament. I retorna als hospitals locals i comarcals en la fase terminal de la seva malaltia, que és quan se li dispensen cures i
atenció per a una mort digna.
Per a Albert Nogué, director-gerent de l’Hospital de la Seu d’Urgell:
«La voluntat dels hospitals comarcals és anar més enllà en l’atenció global dels
casos de sida, que no pas només en la fase terminal. La sida, com a malaltia crònica –actualment jo crec que es pot parlar de malaltia crònica–, necessita, a més
d’hospitals d’alta tecnologia, diagnòstics i tractaments, evidentment, i potser
aquests recursos s’haurien de potenciar, però, a més a més d’això, necessita cures
i atenció, i es fa necessari disposar de dispositius assistencials orientats a atendre
els malalts crònics pluripatològics amb moltes necessitats de cura i atenció. Entenem que caldria donar un to de normalitat a tot allò que gravita al voltant de la
sida, respectant la confidencialitat i evitant la marginalització de l’atenció assistencial i social. L’hospital comarcal entenem que pot ser l’eix vertebrador del procés assistencial de la sida consensuant protocols d’actuació amb hospitals de referència i establint el que en podríem dir derivacions “malalt car”, i és un malalt
car sobretot en la seva fase d’hospitalització pel que fa al seu tractament i especialment per les proves complementàries. L’actual sistema de finançament, basat en
unitats bàsiques assistencials, podria generar derivacions hospitalàries perverses,
però també afavoreix la creació de fórmules d’ambulatorització de la sida.
»Per als hospitals petits o mitjans, un dels problemes quotidians, en la seva relació amb els malalts de sida, neix de la dificultat de garantir la confidencialitat que
mereixen els pacients, dificultat que neix de la mateixa burocràcia, a l’hora de fer
els informes clínics i fins i tot en els certificats de defunció.
»Aspecte important per al professional de la medicina: la solitud en què es troba
pel fet que, en el cas d’un malalt de sida, s’han de prendre decisions importants
per al pacient o mirar d’accedir a les noves tecnologies.»
Josep Mallolas, del Servei de Malalties Infeccioses, de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, resumeix allò que, a parer seu, els professionals de la sanitat
entenen com a prioritari en l’atenció hospitalària al malalt de sida:
«Quins són els punts que probablement s’haurien de reclamar des dels professionals de la sanitat respecte al control i el tractament d’aquestes persones? Possiblement, i de forma general, jo diria que és necessari potenciar en el més ampli i més
gran sentit de la paraula cada un dels tres nivells assistencials que hi han a Catalunya, des de l’assistència primària, les tasques de prevenció, de control, de primeres visites, d’una persona infectada, etcètera, potser és el punt on socialment es
pot intervenir de forma més eficaç en el tema. Els hospitals secundaris, exacta-

85

Activitat parlamentària, 2. SIDA

ment el mateix, doncs, millorar-los en la seva tasca de control, tractament de les
infeccions i dels problemes que poden tenir aquests malalts, i finalment, el que jo
més conec, que són els hospitals de nivell terciari, clarament caldria potenciar de
forma molt important la recerca que per un altre costat de forma més o menys
encoberta o d’una forma no programada, per així dir-ho, val a dir que la majoria
d’hospitals de Catalunya i, per tant, estem implicats en assajos clínics i en tractaments d’absoluta primera línia a nivell mundial i que donen o que ens permeten
adquirir experiència en el tema i que les persones que controlen aquí a Catalunya
tinguin un nivell assistencial absolutament de primera línia i totalment superposable a qualsevol lloc d’arreu del món.
»Tots els professionals insisteixen en la necessitat de determinar la càrrega viral,
en tant que nova prova que ajuda a monitoritzar i a controlar l’evolució del malalt i l’eficàcia dels tractaments antivirals.
»En el cas de la sida, s’ha d’anar cap a un tractament precoç de la malaltia. Totes
les malalties infeccioses es tracten des del moment del seu diagnòstic, fet que no
ha estat possible amb la sida o perquè no hi havia fàrmacs d’eficàcia comprovada
o pel fet que el virus es resistia als tractaments més convencionals.»
3.3. ELS

FÀRMACS

La doctora Imma Ocaña i Rivera, cap de la secció del Servei de Malalties Infeccioses, de l’Hospital de la Vall d’Hebron, introduïa així la problemàtica dels nous
fàrmacs en la lluita contra l’epidèmia VIH-sida, en la compareixença en Comissió
el 22 de novembre de 1996:
«Fins ara tots el fàrmacs que s’havien anat desenvolupant havien estat dirigits a
una part del virus, una part que és la que li dóna nom: el virus té un enzim que és
la retrotranscriptasa, i els fàrmacs que s’havien desenvolupat fins ara, començant
per 1’AZT, que és la més coneguda, de la qual disposem des de l’any 87, han anat
dirigits a inhibir aquest enzim, importantíssim per al creixement del virus. Han
anat sortint fàrmacs en aquest sentit, sempre d’aquesta mateixa família, dirigits a
inhibir aquest enzim, i han estat, doncs, l’AZT, el ddI, el ddC, el 3TC i el d4T*.
Són els fàrmacs de què hem anat disposant darrerament.
»Però l’últim any ha sortit una altra família de fàrmacs molt importants, dels quals
se n’ha parlat moltíssim, sobretot a nivell dels mitjans de comunicació, que han
estat els inhibidors d’un altre enzim, que està localitzat en un altre punt del virus
i que pretén intentar atacar el virusper dues bandes: continuar inhibint aquest
enzim que he dit des del començament, la retrotranscriptasa inversa, que dóna
nom a aquesta família de virus –els retrovirus es diuen així perquè tenen aquest
enzim que és la retrotranscriptasa–, però, a més a més, afegir-hi un tercer fàrmac,
que inhibeix una altra part del virus, que són els inhibidors de la proteasa; d’aquests n’hi ha tres i són fàrmacs que encara no estan al nostre país, que accedim a
ells per assaigs clínics, pel que es diu, unes fórmules ministerials que es diuen “ús
* AZT: zidovudina; ddl: didanosina; ddC: zalcitabina; 3TC: lamivudina; d4T: estavudina.
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compassiu” o bé “medicació estrangera”. De fet, els nostres malalts estan tractats..., fa mesos que estan tractats d’aquesta manera, amb aquests inhibidors de les
proteases, per descomptat amb els altres, vull dir que disposem d’aquests fàrmacs,
però, ja dic, no d’una manera comercialitzada, sinó que hi accedim per aquestes
vies; són vies que representen un esforç important per part dels metges, dels facultatius, porten molta burocràcia i sobretot moltes despeses de cara als hospitals,
i és de les coses que penso que han tingut més impacte en l’últim temps, aquests
dos avenços, perquè realment són avenços: poder determinar la càrrega viral dels
malalts, saber exactament com està el virus, quanta quantitat de virus té, per poder
fer uns tractaments molt més racionalitzats, per poder-los monitoritzar d’una
manera molt més coherent i molt més raonable, per saber exactament què és el que
li està passant al malalt i veure com està exactament.»
Per la seva banda, el Dr. Bonaventura Clotet, cap de la Unitat de Sida, de l’Hospital Germans Trias i Pujol, afirmava el 22 de novembre de 1996:
«La sida va cap a un tractament precoç de la malaltia. Tot això a nivell polític a
vegades està molt bé dir: “No, no, si és que s’ha de demostrar, de moment ja ho
veurem, ho donaré”, però la realitat és que la lògica dinàmica del virus quan entra
i el seu comportament fa que ben aviat es constatarà la necessitat d’un tractament
precoç. Si m’equivoco en la predicció serà purament perquè fracassen els fàrmacs, però algun dia hi haurà fàrmacs que es donaran des d’un principi, per lògica. Aleshores, aquesta necessitat crea a la vegada una altra necessitat de previsió,
de cost econòmic elevat, perquè prop d’una de cada cent persones és seropositiva en el nostre medi.
»Tot amb tot, l’eficàcia dels nous fàrmacs rau en la insistència en la prevenció, ja
que l’actuació en la seva fase inicial pot alentir la progressió de l’epidèmia i pal·liar-ne els efectes. D’ací la recomanació explícita: «que es traslladi a qui pertoqui
la necessitat d’accelerar al màxim l’accés a nous medicaments, que les discussions a vegades internes de les administracions i indústria alenteixen d’una manera
molt significativa i sobrecarreguen d’una manera important el metge, que és l’encarregat de donar la cara dia a dia al pacient». Cal tenir en compte que les reticències polítiques davant la introducció dels nous fàrmacs deriven d’una evidència:
assumir l’eficàcia dels nous tractaments vol dir assumir-ne els seus costos.
»Entre les mesures de prevenció, és important potenciar les campanyes a favor de
l’ús del preservatiu, facilitant-ne la venda i abaratint-ne el preu.»
3.4. SIDA I PRESÓ
La problemàtica de la infecció VIH/sida a les presons catalanes és especialment
preocupant i això ha portat la Comissió a demanar el parer de les persones que treballen en aquest àmbit a l’interior de les presons catalanes. En resum, la situació
podria ser descrita en els termes següents:
1. L’índex d’infecció pel VIH a les presons catalanes –el primer trimestre del
1997– s’ha estimat dins de la població total en el 25-35% i s’ha arribat al 50 o 60%
en la població usuària de drogues per via parenteral. La variació depèn de tres fac87
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tors: un, de la localització geogràfica del centre penitenciari –evidentment, els
grans nuclis urbans tenen uns índexs d’infecció molt més alts–, de la presó estudiada i de les característiques de la població internada –si són homes, dones, joves,
proporció d’usuaris de drogues, etcètera.
2. Cap a la darreria del 1985 una Comissió interdepartamental Justícia-Sanitat va
elaborar un primer pla d’actuació en forma de Programa VIH/sida d’aplicació a les
presons de Catalunya; aquest tenia la finalitat de coordinar la prevenció i assistència de la infecció pel VIH en el medi penitenciari. Des del seu inici, el Programa
va dedicar una atenció especial a l’educació sanitària de les persones amb conducta de risc respecte a la infecció pel VIH, però també de la comunitat penitenciària en general.
3. Les activitats de prevenció i control de VIH/sida als centres penitenciaris de
Catalunya són: informació i educació sanitària; dotació d’elements de prevenció;
determinació serològica voluntària i consell assistit; atenció clínica; tractament i
control periòdic; programa d’atenció al malalt avançat; vigilància epidemiològica
i seguidament; formació especialitzada del personal sanitari i penitenciari. El programa inicialment dedica una atenció especial a la informació i a l’educació sanitària de les persones que ingressen en un centre penitenciari.
4. Un segon aspecte important és la dotació d’elements de prevenció, que inclou
el següent: material d’higiene personal, com són raspallet de dents, maquinetes
d’afaitar, entre d’altres; administració gratuïta de preservatius; administració de
material de desinfecció, i derivació a programes d’atenció a malalts drogodependents, com són, per exemple, el Programa lliure de drogues, el Programa de manteniment de metadona i altres.
(L’evolució dels casos de sida a les presons a Catalunya, des del segon semestre
de 1984, data en què es va detectar el primer cas de sida a les presons de Catalunya, fins al 31 de desembre de 1995, s’han declarat oficialment un total de 1.314
casos; 1.216 casos en homes i 98 en dones. Proporció home - dona: de 12 a 1.)
5. La majoria dels casos pertanyen al grup d’usuaris de droga per via parenteral,
amb 1.221 casos, que correspon al 93%. I si s’hi afegeixen els que, a més a més
d’usuaris de droga per via parenteral, han tingut relacions homosexuals o bisexuals, els casos en són 1.245, que correspon al 95%.
6. S’observa una disminució de l’índex d’infecció pel VIH en els ingressos penitenciaris nous, motivada bàsicament pels programes de reducció de risc i pels
canvis en els patrons de consum dels drogodependents. La taxa d’aquesta infecció
a les presons catalanes és del 25 al 35%, variabilitat que depèn de la localització
geogràfica i de les característiques de la població penitenciària. Cal destacar la
disminució observada en l’índex d’infeccions oportunistes associades a la infecció pel VIH, que respon a l’alta eficàcia dels tractaments quimioprofilàctics prescrits en els programes d’atenció d’aquests malalts.
La gran mobilitat del col·lectiu penitenciari fa que sigui necessària la col·laboració
i coordinació amb programes de serveis sanitaris extrapenitenciaris: VIH, sida,
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tuberculosi, hepatitis, drogodependències, malalties de transmissió sexual i d’altres. Des del punt de vista humanitari, és recomanable l’excarceració de malalts
de sida o d’altres malalties molt greus i inguaribles en un estat avançat.
7. Pel que fa a les dones, entre la població reclusa viure amb el VIH significa una
problemàtica complexa: la situació d’aïllament emocional en què es troba la dona
seropositiva que viu a la presó, la confusió que les internes tenen sobre el que és
ser seropositiva, l’impacte que pot comportar ser diagnosticada com a seropositiva un cop ingressada al centre, la dificultat que habitualment es presenta en enfrontar-se a una condemna de més o menys durada i saber que s’és seropositiva,
la necessitat d’adquirir certes habilitats que possibilitin la negociació de pràctiques sexuals protegides –no podem oblidar que algunes de les dones internes són
professionals del sexe, ni tampoc les reinfeccions que sovint es poden produir en
els vis-à-vis íntims–, i també la conveniència de donar o facilitar recursos a la sortida de la penitenciaria que n’afavoreixin laintegració social.
3.5. DONA I SIDA
Les dones pateixen la malaltia de la sida des de diferents aspectes: dones infectades amb VIH, dones amb familiars propers infectats i dones en situació de risc
d’infectar-se. A la dona infectada se li ha de donar el suport i la capacitació necessària a nivell físic, psíquic i sanitari, i també estimular-ne la integració social.
Les dades són esgarrifoses: 1’OMS estima que l’any 2000 hi haurà 13 milions de
dones infectades arreu del món. Espanya és el país europeu amb més incidència
de casos declarats de sida en dones, amb 6.348. I a Catalunya hi ha 1.366 casos,
amb un considerable augment respecte a l’any passat.
Una visió global de la situació de les dones seropositives ens condueix a la necessitat d’incidir més a:
– Publicar i difondre informació actualitzada i objectiva sobre la dona i el VIH.
– Organitzar fòrums, debats i establir diàleg amb dones, per a tractar les situacions que les exposen als riscos d’infecció i reinfecció.
– Finançar projectes específics per a dones, per complementar o cobrir les mancances, atesa la complexitat del VIH, dels programes empresos per l’Administració.
Pel que fa a missatges de prevenció, hi ha mancances en els actuals i, per tant,
hauríem d’aconseguir:
– Que les campanyes autonòmiques i estatals de prevenció identifiquin obertament el risc que té la dona d’infectar-se amb VIH.
– Que en l’atenció primària i en l’atenció ginecològica, quan es faci consell assistit (counselling), es tinguin en compte que els missatges preventius dirigits específicament a les dones han d’ésser clars i educatius.
– Que el preservatiu femení i el masculí siguin d’accés gratuït o estiguin inclosos
a la Seguretat Social, alhora que, a més a més d’indicar-ne l’ús, es pugui capacitar
les dones sobre la negociació sexual, incloent-hi els homes.
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Quant a l’assistència sanitària de les dones infectades amb VIH, en primer lloc
caldria efectuar canvis en la recollida i les anàlisis de les dades epidemiològiques,
per a poder descriure la complexitat del VIH en les dones i així fer que el control
del VIH sigui més efectiu. Després, caldria incidir en molts altres aspectes:
– Controls ginecològics periòdics, amb professionals degudament assessorats i
sensibilitzats sobre la salut i la problemàtica de les dones seropositives.
– Coordinació entre els diferents serveis mèdics i socials per a poder agilitar el
procés i millorar l’atenció sanitària que reben les dones seropositives.
– S’haurien de fer assaigs clínics per a determinar la progressió del VIH en les
dones i l’impacte dels tractaments en el cos.
– Ús de la informació de què es disposa sobre infeccions específiques de les dones, pelsprofessionals en l’estratègia per a combatre el VIH.
I en l’aspecte social:
– Elaborar estudis sobre la situació de les dones seropositives en l’àmbit econòmic
i laboral.
– Dotar de recursos econòmics que permetin que les dones seropositives tinguin
les necessitats cobertes, d’acord amb la realitat de cadascuna.
– Investigar en la prevenció de la transmissió del VIH de dona a dona.
– Finançar de grups d’autoajuda per a la dona seropositiva.
– Elaborar programes d’atenció, informació, prevenció i suport emocional per a
les dones infectades i/o afectades pel VIH i privades de llibertat.
3.6. VIH/SIDA

I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Al llarg de gairebé totes les compareixences, el rol dels mitjans de comunicació en
l’estratègia global de lluita contra la sida ha estat present tothora i ha estat objecte
de neguits, de recomanacions, d’advertiments, d’esperances.
El 27 de setembre de 1996 els representants del Col·legi de Periodistes de Catalunya, encapçalats pel seu degà, van comparèixer per donar compte de la feina feta
i per subratllar dificultats i paranys per portar a terme la seva funció.
La informació sobre el VIH/sida acostuma a quedar emmarcada pel sensacionalisme, per la tendència a l’alarmisme i per la possibilitat que creï falses expectatives.
Al mateix temps, els mitjans de comunicació se senten molt pressionats pels interessos de tota mena, relacionats amb el diagnòstic, les campanyes de prevenció i
les mesures terapèutiques en la lluita contra la sida.
No resulta gens senzill lluitar contra el sensacionalisme: el Codi deontològic aprovat el 1992 pel Col·legi de Periodistes de Catalunya alerta contra les conseqüències socials greus de tota informació tergiversada o poc contrastada, i més en àmbits
que podrien ésser qualificats com d’alt risc. Segons el representant de Sida-Estudi: «la repercussió social dels mitjans de comunicació és molt gran; en un tema
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com la sida potser s’agreuja, perquè les persones afectades s’hi estan jugant la
vida i una falsa expectativa de curar-se pot causar estralls».
A més, els mitjans de comunicació creen opinió tant en els afectats com en els seus
familiars, i fins i tot entre els poders públics. D’ací que preocupi el tractament que
els mitjans de comunicació poden fer de temes com l’ús del preservatiu, la relació
entre VIH i drogoaddicció, atès que el seixanta per cent de persones afectades pel
VIH a Catalunya són toxicòmans via parenteral, la taxa de progressió de l’epidèmia, el contagi sexual, en augment en relació amb el contagi per via sanguínia, la
incidència del VIH entre els joves, entre les dones, i a les presons. S’insisteix en la importància dels mitjans de la comunicació quant a la prevenció de la sida, en la
possibilitat que els mitjans de comunicació recullin les informacions i les opinions dels especialistes i contrastin opinions que tracten de minimitzar els afectes
de la sida o fins i tot el caràcter de l’epidèmia i, consegüentment, de les teràpies i
les mesures per a combatre-la.
En el cas del tractament de la sida, és important denunciar les tendències a l’espectacularització i, per tant, a la banalització.
Els professionals de la informació, en aquesta matèria, estan sotmesos a una quantitat ingent d’interessos en joc: «els periodistes estem al bell mig d’aquest conflicte d’interessos en joc: no tenim instruments per saber on comencen i on acaben els
interessos dels laboratoris, i sí que tenim motius per ser crítics i prudents a l’hora
de publicar dades i opinions sobre aquest tema. Tampoc no podem fer un periodisme compassiu cap als malalts de sida. Com que la sida és un problema tan agut,
i hi ha gent que s’està morint cada dia, en aquest cas s’han transgredit el que són
les normes de la investigació en els altres medicaments, que requereixen uns
assaigs clínics, un seguiment, haver estat provats en deu mil pacients durant cinc o
sis anys, haver-ne analitzat la toxicologia i els efectes adversos durant uns quants
anys», en paraules de la periodista especialitzada en temes de salut, Milagros Pérez Oliva.
4. RECOMANACIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI

SOBRE LA

PROBLEMÀTICA

DE LA

SIDA

4.1. LES ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ COM A PRIORITAT
Tot i que s’ha identificat una estabilització global en les taxes dels nous casos de
sida, que caldrà corroborar amb les dades futures de prevalença de la infecció,
l’epidèmia de VIH/sida continua essent un problema de salut pública molt important, raó per la qual la prevenció hauria d’ésser una prioritat.
La necessitat de basar-se en l’epidemiologia i en l’avaluació dels programes de
prevenció adreçats a la població en general i a subgrups específics ha esdevingut
una necessitat. Partim d’una manca de rigorositat en el coneixement bàsic de la
naturalesa de la societat, dels seus nombrosos grups, dels seus sistemes de reforç,
del comportament, que condicionen el manteniment de conductes de risc, clau en
el contagi del VIH.
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Reforçar els estudis científics en relació amb el comportament humà per a articular programes de prevenció eficaços, ja que sembla que darrerament s’ha demostrat que la via de contagi sexual està augmentant en relació amb el contagi per via
sanguínia, i passar de les opinions i de les actituds subjectives al coneixement
científic, per a instaurar o mantenir conductes saludables o de baix risc, tant en
l’àmbit del sexe com de l’ús compartit de material contaminat.
Per a la prevenció de la transmissió sexual del VIH/sida, cal buscar formes de comunicació més personals i interactives per a donar suport al canvi individual. La
suma de la informació, les habilitats i les actituds positives són l’element bàsic
per a les conductes saludables.
Cal generalitzar a tot l’àmbit educatiu la prevenció de la sida, que ha d’incloure la
formació dels professionals de l’ensenyament, i també, en programes específics i
obligatoris en l’ensenyament secundari obligatori (ESO).
Fora de l’àmbit educatiu, cal afavorir estructures de comunicació que permetin
arribar als joves homosexuals, a les treballadores i als treballadores del sexe i als
seus clients, i també a les persones que s’injecten drogues i a les seves parelles
sexuals. Cal aprofitar en tot moment les xarxes ja existents, fonamentalment aprofitant les experiències dels mateixos col·lectius d’homosexuals per a estendre les
pràctiques sexuals més segures.
En aquest sentit, doncs, és especialment recomanable que el preservatiu sigui especialment assequible per als joves, amb mesures concretes que en garanteixin el
fàcil accés, tant per qüestions de preu com també de presència en els llocs freqüentats per la gent jove.
Davant de la dificultat de trobar espais de contacte entre els usuaris drogodependents per via parenteral (UDVP), no sols per l’imperatiu legal, sinó per la seva
freqüent marginalitat, cal intensificar els esforços per a contactar-hi, i convé, per
raons similars, flexibilitzar els programes. Cal generalitzar els serveis oberts a l’ús
de tractaments substitutius i els programes de reducció de riscos (com ara l’intercanvi d’agulles i de xeringues), que han demostrat ja ésser útils per a la prevenció
del VIH/sida.
En l’àmbit de la prostitució, sorgeix una problemàtica sobreafegida: la manca
d’infraestructures de comunicació. Cal fer l’esforç des dels serveis socials i comunitaris.
Reforçar l’acció comunitària vol dir, en el camp de la sida, treballar amb els grups
identificables per a reforçar-ne la identitat pròpia com a grup i per a facilitar un
camí personal, ambiental o organitzatiu per a promoure la salut i prevenir la sida.
Cal reforçar i reorientar els programes de prevenció del VIH/sida entre la població femenina i augmentar la conscienciació col·lectiva en relació amb l’augment
de dones infectades pel VIH, sobretot per via heterosexual.
Amb independència del fet que cal continuar els programes que han demostrat la
seva eficàcia,cal incidir en altres aspectes preventius que fins ara no s’havien treballat de forma efectiva, com ara factors que afavoreixen les pràctiques de risc: el
92

Activitat parlamentària, 2. SIDA

consum d’alcohol i altres drogues de síntesi, relaxació de les conductes segures
com a conseqüència de la falsa percepció de control de la sida, manca de percepció de la possibilitat de reinfecció en el cas de les persones seropositives, baixa
consciència del risc entre els usuaris del sexe comercial (tant masculí com femení).
Cal incorporar en les estratègies de prevenció del VIH l’element del gènere.
La dona, molt més vulnerable a la infecció a través de relacions sexuals, no se l’ha
tinguda gaire en compte en la investigació, en la prevenció ni en la planificació
dels serveis, gairebé únicament com a mare transmissora o com a prostituta. Cal
promoure programes específics de prevenció per al gènere femení.
En l’àmbit dels serveis penitenciaris, cal continuar potenciant i avaluar els programes d’educació sanitària específica per a la prevenció del VIH, i la universalització de l’ús del preservatiu, tant masculí com femení, i els programes adreçats a la
població reclusa usuària de drogues via parenteral (oferta flexible: programes lliures de drogues, deshabituació, ús de substàncies substitutòries i replantejar
continuadament la necessitat de programes d’intercanvi de xeringues-agulles en
aquest àmbit).
Cal incentivar que tots els recursos educatius, tant formals i no formals, esdevinguin promotors d’estils de vida saludables, amb estratègies especifiques pel que
fa als mitjans de comunicació.
4.2. ASSISTÈNCIA A LES PERSONES INFECTADES PEL VIH/SIDA
– Cal continuar assegurant l’accés a les proves de diagnòstic, respectant la confidencialitat i el consentiment, amb una informació concreta, personalitzada, dels
circuits assistencials dels assaigs clínics i els tractaments.
– És indispensable assegurar equitat en la qualitat en l’atenció mèdica a tot el territori català, a més de revisar i actualitzar els criteris que impedeixen trasplantaments als seropositius i qualsevol altra restricció de tipus sanitari envers les persones seropositives.
– Convé seguir potenciant l’assistència primària sanitària com a nivell assistencial
bàsic de seguiment delspacients, assegurant la coordinació amb l’àmbit hospitalari, que és el que n’ha de garantir l’atenció especialitzada.
– Cal generalitzar el consell assistit (counselling) per a assegurar el suport psicològic davant el diagnòstic de la infecció i del curs crònic de la mateixa malaltia al
pacient i als seus familiars. Promoure habilitats de consell assistit (counselling)
dins el personal sanitari i dels serveis socials.
– Des de tots els àmbits, s’ha d’incrementar la resposta als aspectes socials que
acompanyen els sanitaris dins la problemàtica de la sida: pensions contributives
i no contributives, llits de convalescència, serveis d’atenció domiciliària, llars
substitutòries. Cal afavorir, alhora, la situació de les persones afectades quetenen
una vida laboral normalitzada.
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– Convé tenir present les especificitats de les persones:
• Per raó d’edat, nens.
• Per raó de gènere, home - dona, amb les seves funcions de persona, cuidadora,
mare, etc.
• Per raó de factors associats: drogodependència, treballadors/es del sexe comercial, reclusos, treballadors/es sanitaris, pobresa, marginalitat, immigració, població transeünt o, per raó d’orientació sexual, gais i lesbianes.
– Cal valorar econòmicament l’impacte econòmic global de la infecció VIH/sida
per a poder fer en un futur immediat les previsions pressupostàries adequades.
4.3. ROL

DE LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS

– La Comissió insisteix en el fet que convé valorar com a clau el paper de les organitzacions no governamentals (ONG) en la prevenció de la infecció, l’assistència als afectats i la resposta a la comunitat.
– Cal articular la coordinació entre les administracions i les ONG de treball en
sida, a més de trobar fórmules de finançament estables.
– Interessa reforçar el paper clau de les ONG, i garantir que podran comptar amb
eines metodològiques, tècniques i d’avaluació que els permetin avançar en la prevenció i el suport als afectats.
– Cal propiciar plataformes de coordinació entre el moviment associatiu per tal de
no dispersar ni duplicar esforços.
4.4. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ DE LA SIDA A CATALUNYA
– Cal instaurar fórmules organitzatives que assegurin la coordinació necessària
entre els diferents departaments del Govern (departaments de Sanitat, Benestar
Social, Política Cultural, Ensenyament, Treball, Justícia i Governació, fonamentalment), les diferents administracions i les mateixes organitzacions de la comunitat
implicades. Una coordinació més eficaç permetria liderar amb més garanties els
programes, tant en l’àmbit de la prevenció com en el de l’assistència.
– Les noves fórmules organitzatives han de permetre el treball amb entitats privades que podrien aportar recursos addicionals.
– Cal promoure i coordinar la investigació a tots els nivells de la problemàtica de
la sida, i donar suport als estudis multicèntrics que ja es fan a Catalunya.
– És del tot indespensable incentivar la investigació científica pel que fa a la prevenció, i implicar-hi tots els àmbits, tant el sociosanitari com l’educatiu i l’universitari.
4.5. PROJECTES

DE COOPERACIÓ

– Convé propiciar projectes de cooperació a nivell dels països menys desenvolupats, per a frenar la progressió de la infecció, i garantir l’assistència als malalts de
la sida, en el marc de la cooperació internacional.
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4.6. CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE LA SIDA
– El Parlament de Catalunya vol atorgar el màxim suport a la Conferència Internacional de la Sida de Barcelona, l’any 2002, que ha de significar per a Catalunya
el repte de mostrar programes eficaços per a aturar la progressió de la infecció i
un model d’atenció global als malalts, i instar el Govern de la Generalitat a facilitar-ne al màxim la celebració.
– En aquest mateix àmbit, cal assegurar que les ONG-Sida de Catalunya hi juguin
un paper important, tant en l’organització com en el desenvolupament.
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V

INICIATIVES REBUTJADES, RETIRADES O DECAIGUDES

Proposicions no de Llei
202
Núm.
Proposició no de Llei sobre l’elaboració d’un codi dels drets de les persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana (exp. IV
10231)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Text presentat (BOPC)
109
Retirada en la Comissió de Política Social (DSPC-C)
93

Pàg.

Data

6911
2192

10.05.93
22.06.93

203
Proposició no de llei per la qual es garanteix que els malalts de sida rebin
el tractament adequat a llurs necessitats en la xarxa d’assistència primària (exp. IV 16439)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Text presentat (BOPC)
Debat i rebuig en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

195
170

12690
4093

28.02.94
27.04.94

204
Proposició no de llei sobre la intensificació de les campanyes d’informació i de formació sobre la transmissió de la sida i la seva prevenció
(exp. IV 16457)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Text presentat (BOPC)
Debat i rebuig en la Comissió de Política Social(DSPC-C)

195
170

12690
4096

28.02.94
27.04.94
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205
Núm.
Pàg.
Proposició no de llei per la qual es garanteix el seguiment i el tractament adequats dels reclusos seropositius o amb sida (exp. IV 19151)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Text presentat (BOPC)
231 14650
Debat i rebuig en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
(DSPC-C)
211
5015

Data

24.05.94
13.10.94

206
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi de la problemàtica
de les parelles de seropositius i la seva situació a Catalunya (exp. 25000170/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Text presentat (BOPC)
Retirada en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

33
38

2560
1048

27.03.96
07.05.96

207
Proposició no de llei sobre les pensions no contributives per invalidesa
a les persones malaltes de la sida (exp. 250-00671/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Text presentat (BOPC)
Debat i rebuig en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

145
173

10987
10

03.03.97
16.04.97

208
Proposició no de llei sobre la dotació a les comarques gironines de places sociosanitàries especialitzades per a malalts de sida (exp. 25001082/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Text presentat (BOPC)
Debat i rebuig en la Comissió de Política Social (DSPC-C)

197
230

15118
14

08.09.97
08.10.97
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Mocions subsegüents a interpel·lacions
209
Núm.
Pàg.
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a
assegurar que els Bancs de Sang fan la prova detectora d’anticossos de
la sida (exp. II11183)
Presentada per: Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Text presentat (BOPC)
196 10125
Debat i rebuig en el Ple (DSPC-P)
98
4514

Data

14.04.87
14.05.87

210
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
salut pública (exp. 302-00192/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Esmenes presentades per:
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Text presentat (BOPC)
Debat i rebuig en el Ple (DSPC-P)

266
80

70
65

25.02.02
28.02.02

113
158

8517
12282

19.11.96
08.04.97

Preguntes orals al Govern a respondre en el Ple
211
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels
quals encara no s’han signat els convenis amb les associacions catalanes que treballen en el camp de la sida (exp. 310-00217/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Retirada (BOPC)
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212
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures
previstes per al pagament dels convenis de l’any 1995 a les associacions que treballen en la prevenció i el suport a persones afectades per la
sida (exp. 310-00218/05)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
113
8517
Retirada (BOPC)
158 12282

Data

19.11.96
08.04.97

213
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels
quals no s’ha posat en marxa el Programa d’intercanvi de xeringues
(PIC) a cap centre penitenciari (exp. 310-00368/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Pregunta (BOPC)
Retirada (BOPC)

254
364

73
47

31.12.01
03.12.02

214
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre si el Departament de Justícia ha renunciat a implantar el Programa d’intercanvi de
xeringues (PIC) a les presons catalanes (exp. 310-00369/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Pregunta (BOPC)
Retirada (BOPC)

254
364

73
47

31.12.01
03.12.02

215
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’existència
d’algun acord amb els sindicats per aturar la posada en marxa del Programa d’intercanvi de xeringues (PIC) (exp. 310-00370/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Pregunta (BOPC)
Retirada (BOPC)

254
364

74
47

31.12.01
03.12.02
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Preguntes per escrit al Govern
216
Núm.
Pàg.
Pregunta al Govern sobre els motius pels quals no s’ha atorgat la subvenció al telèfon Stop Sida de la Coordinadora Gai\Lesbiana (exp. IV
28515)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
339 22351
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)
364 23470

Data

13.06.95
29.09.95

217
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi del projecte
d’intercanvi de xeringues a les presons (exp. 314-13542/05)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)

406
421

33292
34032

22.06.99
08.09.99

218
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malalts
de sida que compleixen condemna en els centres penitenciaris de Catalunya (exp. 314-01700/05)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Pregunta (BOPC)
Retirada (BOPC)

52
58

3789
4079

21.05.96
04.06.96
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Preguntes orals al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV)
219
Núm.
Pàg.
Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre el programa «Sida o martiri», emès pel Canal 33 (exp. III
18424)
Presentada per: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Pregunta (BOPC)
172 11379
Retirada (BOPC)
175 11516

Data

29.05.90
06.06.90

Compareixences
220
Sol·licitud de compareixença del Dr. Casanovas i del Dr. Salinas (exp.
IIIZ00466)
Acord de la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la Sida (BOPC)
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)

174
336

11447
23959

05.06.90
22.01.92

221
Compareixença de representants del Centre Jove d’anticoncepció i sexualitat (Cejas), de la Unitat d’Adolescents de l’Institut Dexeus i el
Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària (SAPS) perquè informin
d’acord amb els objectius de la Comissió (exp. IVZ01097, IV 20026,
IV 24534)
Acord de la Comissió d’Estudi sobre Sida (BOPC)
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)

305
364

20453
23470

27.02.95
29.09.95
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222
Núm.
Pàg.
Compareixença de representants de les organitzacions no governamentals Stop Sida, Fundación anti Sida de España (FASE) i Sida Studi perquè informin d’acord amb els objectius de la Comissió (exp. IVZ01098,
IV 20026, IV 24534)
Acord de la Comissió d’Estudi sobre Sida (BOPC)
305 20453
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)
364 23470

Data

27.02.95
29.09.95

223
Compareixença de responsables sobre sida dels centres penitenciaris de
Quatre Camins, obert de Barcelona (Model), de Joves (Trinitat), i de dones de Barcelona (Wad-Ras) perquè informin d’acord amb els objectius de la Comissió (exp. IVZ01099, IV 20026, IV 24534)
Acord la Comissió d’Estudi sobre Sida (BOPC)
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)

305
364

20453
23470

27.02.95
29.09.95

224
Compareixença de representants del Centre d’Estudis Epidemiològics
perquè informin sobre l’estudi de la prevalença i del nivell de prevenció de la infecció pel VIH en la comunitat d’homes homosexuals (exp.
357-00230/05)
Sol·licitud (BOPC)
Decaïment per finiment de la legislatura (BOPC)

180
421

13763
34032

02.06.97
08.09.99

103

Activitat parlamentària, 2. SIDA

104

Activitat parlamentària, 2. SIDA

VI

INICIATIVES PARLAMENTÀRIES EN TRÀMIT (A 31.12.2002)

Proposicions no de Llei
225
Núm.
Proposició no de llei sobre mesures d’increment de la prevenció de la
sida i d’assistència i protecció de les persones afectades pel virus (exp.
250-02275/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya
Text presentat (BOPC)
245

Pàg.

Data

34

11.12.01

226
Proposició no de llei sobre el replantejament del projecte educatiu «La
sida: decidim entre tots» (exp. 250-02668/06)
Presentada per: Grup Parlamentari Popular
Esmenes presentades per:
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Text presentat (BOPC)

288

21

29.04.02

227
Proposició no de llei sobre la sida (exp. 250-02946/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Text presentat (BOPC)

326

49

23.07.02
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228
Núm.
Proposició no de llei sobre l’intercanvi de xeringues en els centres penitenciaris (exp. 250-03220/06)
Presentada per:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Text presentat (BOPC)
361

Pàg.

Data

107

25.11.02

115

103

23.11.00

379

34

31.12.02

Interpel·lacions al Govern
229
Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la sida, especialment pel
que fa a la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH (exp. 30000301/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Interpel·lació (BOPC)

Preguntes per escrit al Govern
230
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació del
voluntariat de persones seropositives (exp. 314-12484/06)
Presentada per: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pregunta (BOPC)
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Sol·licituds de sessions informatives
231
Sessió informativa de la Comissió d’Estudi sobre la sida amb el conseller de Sanitat i Seguretat Social sobre el contingut de la vint-i-sisena
sessió especial de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el
VIH-sida tinguda a Nova York (exp. 355-00114/06)
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Presentació de la sol·licitud al Registre

Data

02.07.01

Sol·licituds de compareixences
232
Núm.
Compareixença del director de l’Òrgan Tècnic de Drogodependència i
Sida per a presentar l’anàlisi epidemiològica del 2001 i la campanya de
difusió de preservatius a l’escola (exp. 356-00514/06 i 357-00308/06)
Debat i aprovació de la sol·licitud en la Comissió d’Estudi sobre la Sida
(DSPC-C)
384
233
Compareixença de representants del Comitè 1r de desembre perquè
informin de la situació de la malaltia a Catalunya (exp. 356-00533/06 i
357-00309/06)
Debat i aprovació de la sol·licitud en la Comissió d’Estudi sobre la Sida
(DSPC-C)

384

Pàg.

Data

15

23.10.02

15

23.10.02
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234
Núm.
Compareixença de representants de Gais Positius perquè informin sobre la situació dels homosexuals respecte a la sida (exp. 356-00557/06
i 357-00310/06)
Debat i aprovació de la sol·licitud en la Comissió d’Estudi sobre la Sida
(DSPC-C)
384

Pàg.

15

Data

23.10.02
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Pàgines web

1. Catalunya
Departament de Sanitat Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/sanitat/portal/cat/toc_sida.htm
2. Estat espanyol
VIH/SIDA / Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/sida/home.htm
Centro Nacional de Epidemiología
http://cne.isciii.es
http://www.msc.es/sida/epidemiologia/
3. Unió Europea
Programa de la UE para el VIH/SIDA
http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/aids/index_en.htm
Xarxa de vigilància de les malalties transmissibles a Europa (Network of Surveillance and Control
of comunicable diseases)
http://europa.eu.int/comm/health/ph/others/network/index_en.htm
Programa de la UE per al VIH/SIDA adreçat al tercer món
http://www.europa.eu.int/comm/development/aids/html/indexnf_es.htm
EuroHiv.-Centre Europeu per a la Vigilància Epidemiològica del VIH/Sida
http://www.ceses.org/
http://www.eurohiv.org/
Base de dades europea sobre el VIH/SIDA (European Database on AIDS and HIV Infection)
http://www.edoa.org/
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4. Altres països
4.1. França
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et du Secrétariat d’Etat à la Santé
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sida/index.htm
Conseil nacional du sida
http://www.cns.sante.fr/htm/home/index2.htm
4.2. Itàlia
Ministerio de la Salute
http://www.ministerosalute.it/aids/
4.3. Suïssa
Office fédéral de la santé publique (OFSP) section sida:
http://www.admin.ch/bag/aids/f
http://www.stopaids.ch
Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFPS)
http://www.admin.ch/bag/aids/f
Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive, PLANeS
www.plan-s.ch
Centre de documentation pour l’information sur le sida
http://www.aid.ch/fr/home.htm
aidsnet.ch
http://www.aidsnet.ch/index.php?newlang=french
4.4. Regne Unit
Department of Health
http://www.doh.gov.uk/aids.htm
4.5. Estats Units d’Amèrica
CDC: Centres per al control i la prevenció de malalties
http://www.cdc.gov/spanish/
http://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/vih-sida.htm
National Institutes of Health (NIH)
http://www.nih.gov/
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4.6. Canadà
Réseau juridique canadien VIH/SIDA = Canadian HIV/AIDS legal network
http://www.aidslaw.ca/
Societé canadienne du sida
http://www.cdnaids.ca/web/casmisc.nsf/cl/cas-gen-0002—Fre!OpenDocument&language=french
4.7. Brasil
Coordenação Nacional de DST-Aids
http://www.aids.gov.br/
5. Organismes internacionals
UNAIDS. Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
http://www.unaids.org/
Fons mundial de lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària (The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis & Malaria HIV/AIDS)
http://www.globalfundatm.org/hiv.html
OIT HIV/AIDS. Organització Mundial del Treball
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm
OMS HIV/AIDS. Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/health-topics/hiv.htm
http://www.who.int/hiv/en/
UNICEF VIH/SIDA
http://www.unicef.org/french/aids/wad02.html
http://www.unicef.org/spanish/aids/
PNUD (UNDP). Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament
http://www.undp.org/hiv/index.html
FNUAP (UNFPA). Fons de població de les Nacions Unides
http://www.unfpa.org/aids/index.htm
PNUCID (UNDCP). Programa de les Nacions Unides per a la fiscalització internacional de drogues
http://www.undcp.org/odccp/undcp.html
http://www.undcp.org/odccp/drug_demand_hiv_aids.html
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UNESCO. Organització des Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura
http://portal.unesco.org/ev.php?URL_ID=1134&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIONÇ=
201&reload=1044445429
BANC MUNDIAL
http://www.worldbank.org/html/schools/issues/aids.htm
UNIFEM. Fons de Desenvolupament de Nacions Unides per a la dona
http://www.unifem.undp.org/human_rights/hiv_aids.html
ACNUR. Oficina de l’Alt Comissionat per als Refugiats. HIV/SIDA Drets Humans
http://193.194.138.190/hiv/
Organització Panamericana de la Salut
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.paho.org/Selection.asp?SEL=TP&LNG=SPA&CD=OAIDSNSTD
FAO. Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
http://www.fao.org/sd/eims_search/webpage_result.asp?agrovoc=9000077&lang=es
Organització Mundial del Comerç ADPIC
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm
6. Altres organismes
ICASO. International Council of AIDS Services Organizations
http://www.icaso.org/
Intermón-Oxfam
http://www.intermonoxfam.org/html/est_otr_ptt.html
Metges sense fronteres HIV / AIDS
http://www.accessmed-msf.org/prod/morepublications.asp?catid=1&subcatid=173&status=172
Aidsmap
http://www.aidsmap.com/
NAT
http://www.nat.org.uk/
Sida-Studi online (Barcelona)
http://www.edoa.org/
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FIPSE. Fundación para la investigación y la prevención del Sida en España
http://www.fipse.com/index.html
Hivnet.ch
http://www.hivnet.ch/f/index-frame.html
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VIII ÍNDEX

3TC
v. lamivudina

A
ACAS
v. Associació Comunitària Anti-sida de Girona
ACTUA
v. Associació de Persones que Vivim amb VIH/sida
agència autònoma de prevenció de la sida, 18
Agenda de la Salut, 9
Àmbit Prevenció
– compareixences, 163
assegurances
– requisits dels exàmens mèdics, 188
assistència
– conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(3.2)
– domiciliària, 101, 195, 201(3.1), 201(3.2), 201(4.2)
– estudi de l’especificitat de casos, 201(4.2)
– jurídica, 201(3.1)
– psicosocial, 63, 111, 156, 188, 200, 201(2), 201(3.1), 201(3.5), 201(4.2)
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.2), 201(4.4)
– sanitària, 25, 26, 43, 46, 56, 96, 135, 188, 193, 201(3.1), 201(3.2), 201(4.2), 201(4.5)
• circuits, 201(3.2), 201(4.2)
• cost, 201(3.2)
• primària, 201(4.2), 203
• prioritats, 201(3.2)
• protocols d’actuació, 201(3.2)
– sociosanitària, 5, 193, 201(2), 201(4.1), 201(4.2), 201(4.4), 208
v. també solidaritat i suport als afectats, counselling
Nota: Els apartats de les conclusions del Dictamen de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura s’indiquen entre parèntesis després del número d’ordre.
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Associació Anti-sida de Lleida
– compareixences, 150
Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya, 23
– compareixences, 136, 150
Associació Comunitària Anti-sida de Girona (ACAS), 110
– compareixences, 150
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
– compareixences, 159
Associació de Persones que Vivim amb VIH-Sida (ACTUA)
– compareixences, 154
AZT
v. zidovudina

B
bancs de sang
– detecció d’anticossos, 127, 201(3.2), 209
barri del Raval (Barcelona), 163

C
Canal 33, 219
Can Brians
v. Centre Penitenciari Brians
Catalunya Informació, 124
Catalunya Ràdio, 124
CEESCAT
v. Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya
Cejas
v. Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
cens de malalts
v. registres
Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya (CEESCAT), 82, 201(1), 201(2), 224
– compareixences, 149
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Centre d’Estudis i Prevenció de la Sida,
– compareixences, 150
Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (Cejas), 221
Centre Penitenciari Brians, 81
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, 223
– compareixences, 154, 156
Centre Penitenciari de Figueres, 110
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, 223
Centre Penitenciari Obert de Barcelona, 223
Centre Penitenciari Quatre Camins, 223
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, 22, 43, 223
centres d’ensenyament, 77, 87, 92, 93, 116, 117, 146, 147, 193, 200, 201(4.1), 226
centres penitenciaris, 10, 21, 22, 43, 55, 59, 65, 67, 68, 72, 73, 81, 94, 98, 99, 100,102, 104, 106, 107,
111, 140, 155, 190, 193, 196, 199, 201(3), 201(3.4), 213, 214, 217, 218, 228
v. també Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Centre Penitenciari Brians, Centre Penitenciari de Figueres, Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, Centre Penitenciari Obert de Barcelona, Centre Penitenciari Quatre Camins, Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, interns
en centres penitenciaris
CEPS
v. Centre d’Estudis i Prevenció de la Sida
codi dels drets dels seropositius, 202
v. també confidencialitat
Col·legi de Periodistes de Catalunya
– codi deontològic, 201(3.6)
– compareixences, 151
comarques gironines, 208
Comissió Assessora del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya
– composició, 15, 189
– funcionament, 16
– nombre de reunions, 17
Comissió interdepartamental Justícia - Sanitat, 201(3.4)
comissions d’estudi
– compareixences tingudes, 1, 2, 3, 4
– composició, 1, 2, 3, 4
– creació, 1, 2, 3, 4
– dictamen, 201
v. també conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura
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Comitè Ciutadà de Lluita contra la Sida
– compareixences, 136
Comitè 1r. de desembre, 233
conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201
• difusió, 192
• recomanacions, 201(4)
Conferència Internacional de la Sida Barcelona 2002, 109, 119, 193, 201(4.6)
– Comitè Comunitari Local
• compareixences, 158
– participació de les ONG, 201(4.6)
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.6)
confidencialitat
– certificats de defunció, 201(3.2)
– informes mèdics, 96, 201(3.2)
– serveis assistencials, 201(3.1)
v. també proves diagnòstiques / confidencialitat
Consell Assessor del Pla sanitari de la sida, 76
Consell Assessor i Coordinador de Protecció de Menors
– compareixences, 131
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 194
– compareixences, 161
coordinació
– dels recursos, 185, 186, 197, 201(3.2), 201(3.4), 201(3.5), 201(4.2), 201(4.3)
– interdepartamental, 200, 201(4.4)
Coordinadora de Gais per a la Salut
– compareixences, 136
Coordinadora Gai-Lesbiana
– compareixences, 145
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
– Consell d’Administració, 121
v. també Canal 33, Catalunya Informació, Catalunya Ràdio, Fundació La Marató de TV3, TV3
counselling, 154, 156, 201(3.5), 201(4.2)
v. també solidaritat i suport als afectats
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D
ddC
v. zalcitabina
ddI
v. didanosina
Departament de Benestar Social, 76, 201(4.4)
– compareixences, 132, 137, 142
Departament de Cultura, 201(4.4)
Departament d’Ensenyament, 201(4.4)
Departament de Governació, 201(4.4)
Departament de Justícia, 214, 201(4.4)
– compareixences, 155
v. també Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació
Departament de Sanitat i Seguretat Social, 41, 62, 75, 78, 79, 113, 114, 117, 201(1), 201(4.4), 231
– compareixences, 130, 134, 135, 138, 139, 149
v. també Direcció General de Drogodependències i Sida, Direcció General de Recursos Sanitaris, Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària, Òrgan Tècnic de Drogodependència i
Sida
Departament de Treball, 201(4.4)
diagnosi
v. proves diagnòstiques
didanosina, 201(3.3)
Direcció General de Drogodependències i Sida,
• compareixences, 160
Direcció General de la Joventut, 60
Direcció General de Recursos Sanitaris
– compareixences, 149
Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació
– compareixences, 140
Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària, 28, 32, 33, 36, 42, 47, 49, 50, 53, 54
dones
– assistència sanitària, 201(3.5)
– companyes de seropositius, 63
– conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(3.5)
– exàmens ginecològics, 201(3.5)
– internes a les presons, 201(3.4), 201(3.5)
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– programes específics de prevenció, 201(3.5), 201(3.6), 201(4.1)
– seropositives, 201(1), 201(3.4), 201(3.5)
dret a la intimitat
v. confidencialitat
drogodependències
– centres de rehabilitació, 24
– prevenció del contagi del VIH, 55, 80, 95, 99, 139, 187, 201(3.4), 201(3.6), 201(4.2)
– tractaments substitutius, 165, 201(3.4), 201(4.1)
v. també Programa d’intercanvi de xeringues
d4T
v. estavudina

E
educació sexual, 74, 77, 159, 193, 197, 200, 201(2), 221, 226
entitats de lluita contra la sida
– conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(3.1)
– convenis i col·laboració, 91, 187, 197, 200, 201(2), 201(4.3), 201(4.6), 211, 212
– participació
• en la Conferència Internacional de la Sida Barcelona 2002, 109, 201(4.6)
• en la Comissió Assessora del Programa per a la prevenció i el control de la sida a Catalunya, 189
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.3)
– serveis, 201(3.1), 216
– subvencions, 30, 62, 64, 76, 78, 88, 89, 90, 108, 193, 216
epidemiologia
v. incidència del VIH/sida
Equip Prevenció Sida
– compareixences, 136
estavudina, 201(3.3)

F
FASE
v. Fundació Anti-Sida de España
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Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals de Servei en Sida (ONG/sida)
– compareixences, 150
Federació de Planificació Familiar d’Espanya
– compareixences, 159
Fundació Anti-Sida de España (FASE), 222
Fundació Dimensió Sida
– compareixences, 157
Fundació La Caixa
– compareixences, 146
Fundació La Marató de TV3, 193

G
Gais Positius, 234
Grup d’Ajuda Mútua
– compareixences, 154
Grup de Treball sobre Tractaments del VIH
– compareixences, 162
Grup Dona i Sida
– compareixences, 154

H
homosexualitat, 136, 145, 201(1), 201(2), 201(3.4), 201(4.1), 201(4.2), 216, 224, 234
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
– Servei de Malalties Infeccioses, 201(3.2)
• compareixences, 133, 144, 153
Hospital de la Creu Roja de Barcelona
– compareixences, 135
Hospital de la Seu d’Urgell, 201(3.2)
– compareixences, 153
Hospital de la Vall d’Hebron, 25, 26
– Servei de Malalties Infeccioses, 201(3.2)
• compareixences, 153
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Hospital General de Vic
– Servei de Medicina Interna
• compareixences, 153
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
– Unitat de la Sida, 201(3.3)
• compareixences, 135, 153
hospitals, 34, 46, 56
– de dia, 201(3.2)
– de referència, 103, 201(3.2)
– locals i comarcals, 201(3.2)
– públics, 69
v. també Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Hospital de la Creu Roja de Barcelona, Hospital de la Seu d’Urgell, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital General de Vic, Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona

I
IAVI
v. International Aids Vaccina Initiative
immigració, 201(2), 201(4.2)
impacte econòmic de la malaltia, 201(2), 201(4.2)
v. també tractament / cost
incidència del VIH/sida
– a Catalunya, 13, 14, 39, 51, 85, 86, 183, 185, 186, 200, 201(1), 201(2), 232. 233
– a la Unió Europea, 13
– a l’Estat espanyol, 201(2)
– a les comunitats autònomes, 14
– a les presons, 21, 22, 44, 55, 57, 61, 66, 67, 102, 201(3.4), 201(3.6), 218
– al món, 183, 185, 186, 201(3.5)
– en la joventut, 118, 161, 186, 187, 201(1), 201(2), 201(3.6)
– en les dones, 201(3.5), 201(3.6)
índex de mortalitat, 187, 201(1), 201(2)
infància, 195, 197, 201(2), 201(4.2)
Institut de Reinserció Social
– compareixences, 150
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Institut Dexeus
– Unitat d’Adolescents, 221
International Aids Vaccina Initiative (IAVI)
– compareixences, 162
interns en centres penitenciaris
– assistència i tractament, 35, 43, 46, 59, 68, 69, 70, 201(2), 201(3.4), 201(4.2), 205
– excarceració i llibertat condicional, 38, 73, 81, 201(3.4)
– malalts de sida, 45, 57, 61, 67, 81, 190, 201(3.4), 205, 218
– mortalitat, 38
– participació en assajos clínics, 71
– prevenció del contagi del VIH, 72, 94, 100, 201(3.4), 201(4.1)
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.1)
– seropositius, 44, 66, 196, 205
IRES
v. Institut de Reinserció Social

J
joventut, 74, 118, 161, 186, 187, 194, 197, 201(1), 201(2), 201(4.1), 221, 226

L
laboratoris, 201(3.2), 201(3.6)
– Abbott, 7, 8
lamivudina, 201(3.3)
llengua catalana, 41

M
malaltia de declaració obligatòria
v. registres
malalties indicatives
– càncer de cèrvix, 201(2)
– tuberculosi pulmonar, 201(1), 201(2)
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malalts terminals, 45, 81
– pisos d’acollida, 201(3)
– tractament, 37
Manual de la sida, 143
Marató de TV3
v. Fundació La Marató de TV3
Ministeri de Sanitat i Consum, 82
mitjans de comunicació
– conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(3.6)
– programació sobre la sida, 122, 123, 124, 126, 193, 201(3.6), 219
– publicitat, 121, 193
– repercussió social, 201(3.6), 201(4.1)
v. també Canal 33, Catalunya Informació, Catalunya Ràdio, Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Televisió de Catalunya
Model
v. Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona

N
Nacions Unides
– assemblea general, 231
v. també Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida
no discriminació
– assistencial, 25, 26, 56, 185, 186
– del voluntariat, 230
– laboral, 188
– social, 31, 187, 200

O
OMS
v. Organització Mundial de la Salut
ONG
v. entitats de lluita contra la sida
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ONG/sida
v. Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals de Servei en Sida
ONU/Sida
v. Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida
Òrgan Tècnic de Drogodependència i Sida, 168, 232
Organització Mundial de la Salut, 183
organitzacions no governamentals
v. entitats de lluita contra la sida

P
països en vies de desenvolupament, 193, 198, 201(2), 201(4.5)
pensions
– contributives, 201(4.2)
– no contributives d’invalidesa, 207
PIC
v. Programa d’intercanvi de xeringues
Pla de salut de Catalunya, 196
Pla interdepartamental de la sida, 166
Pla nacional de joventut, 194
Pla nacional sobre la sida, 105
Pla sanitari de la sida, 164
v. també Consell Assessor del Pla sanitari de la sida
política de prevenció
– campanyes, 11, 12, 74, 75, 92, 93, 193, 197, 200, 201(3.5), 204
• Dia Mundial de la Sida, 124, 183, 184, 185, 186, 187
• Europa contra la sida, 60
• mes de la sida, 9
– mesures, 40, 83, 86, 94, 114, 128, 129, 192, 193, 197, 200, 201(3.4), 204, 210, 224, 225, 227
– principis fonamentals, 201(2)
– prioritats, 95, 185, 187, 201(1), 201(2), 201(4.1)
– publicacions, 41
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.1)
v. també pressupostos de la Generalitat
Prat de Llobregat, 77
Premià de Mar, 87
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preservatius
– cost, 200, 201(3.5), 201(4.1)
– màquines expenedores, 116, 117, 193, 201(4.1)
– promoció de l’ús, 121, 187, 201(3.3), 201(3.4), 201(3.5), 201(3.6), 201(4.1), 232
– venda per unitats, 200
presons
v. centres penitenciaris
pressupostos de la Generalitat
– partides destinades a la lluita contra la sida, 30, 62, 64, 76, 78, 84, 88, 89, 90, 108, 193, 201(4.2),
216
prevalença del VIH/sida
v. incidència del VIH/sida
prevenció
v. política de prevenció
professionals sanitaris, 220
– formació, 201(3.4), 201(4.2)
– línies d’actuació, 201(3.2)
– prevenció del contagi del VIH, 34, 48
– suport, 201(2)
Programa Actua Dona
v. Associació de Persones que Vivim amb VIH-Sida (ACTUA)
Programa Cara a Cara, 159
Programa d’atenció a les drogodependències, 164
Programa d’educació per a la salut a l’escola
– compareixences, 147
Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida, 185, 187
Programa de manteniment de metadona, 201(3.4)
Programa de prevenció i control del càncer i cures pal·liatives
– compareixences, 138
Programa d’intercanvi de xeringues (PIC), 10, 80, 98, 99, 100, 104, 106, 115, 165, 193, 201(3.4),
201(4.1), 213, 214, 215, 217, 228
Programa lliure de drogues, 201(3.4)
Programa per a la prevenció i el control de la sida
– compareixences, 134, 141, 148
– pressupost, 28, 29, 32, 33, 36, 42, 47, 49, 50, 53, 54
v. també Comissió Assessora del Programa per a la prevenció i el control de la sida
programa psico-social de la sida, 27
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Programa sanitari a les presons
– compareixences, 155
Programa VIH/Sida a les presons, 201(3.4)
Programa sida a l’escola
– compareixences, 146
Programa social de la sida
– compareixences, 142
Programa «Vida als Anys»
– compareixences, 135
projecte educatiu «La sida: decidim entre tots», 226
projectes de cooperació, 193
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(4.5)
prostitució
– prevenció del contagi del VIH, 191, 193, 201(2), 201(3.4), 201(4.1), 201(4.2)
– usuaris, 191, 201(2), 201(4.1)
proteasa, 201(3.3)
proves diagnòstiques
– autorització prèvia, 188, 201(3.4)
– confidencialitat, 6, 96, 120, 188, 200, 201(4.2)
– determinació de la càrrega viral, 103, 201(3.2), 201(3.3)
– fiabilitat, 7, 8

Q
Quatre Camins
v. Centre Penitenciari Quatre Camins

R
recaptació de fons en benefici dels malalts, 19, 125, 193
recerca
– convenis, 108
– mèdica, biològica i psicològica, 201(2), 201(3.2), 201(3.6), 201(4.4)
– subvencions, 108
– vacuna contra el VIH/sida, 162, 186
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reclusos
v. interns en centres penitenciaris
regió sanitària Costa de Ponent, 79
registres
– de persones malaltes de sida, 58, 97, 113, 167
– de persones seropositives, 113, 200
retrotranscriptasa, 201(3.3)

S
SAPS
v. Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària
seropositius, 44, 63, 66, 113, 183, 201(3.5), 201(4.1), 202, 234
– accés als trasplantaments, 201(4.2)
– assistència sanitària, 193, 201(3.2), 201(3.3), 205, 206
– índex, 51, 201(3.3), 201(3.4)
– inserció laboral, 112, 201(3.1)
– no discriminació, 188, 200, 230
– suport, 63, 111, 193, 200, 201(3.4), 206
Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària, 221
Servei de Counselling VIH
– compareixences, 154, 156
«Sida o martiri», 219
Sida-Studi, 222
– compareixences, 133, 136, 152
Sida-tuberculosi, 65
Síndic de Greuges
– informes, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Sistema de vigilància epidemiològica de la infecció per VIH (SIVES), 201(1)
SIVES
v. Sistema de vigilància epidemiològica de la infecció per VIH
solidaritat i suport als afectats, 63, 108, 111, 125, 183, 184, 190, 192, 193, 195, 201(2), 201(4.2),
201(4.5), 206, 225, 229
v. també counselling
«Solvència contrastada», 122, 123
Stop Sida, 216, 222
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T
Televisió de Catalunya, SA
v. Canal 33, TV3
Tercer Món
v. països en vies de desenvolupament
tractament
– administració correcta, 195, 199, 201(3.2), 201(3.3), 203
– antiretrovirals, 70, 71, 195, 199, 201(3.2), 201(3.3)
– assajos clínics, 71, 201(3.2), 201(3.3), 201(3.6)
– cost, 193, 201(3), 201(3.3)
– medicaments genèrics, 198
– nous fàrmacs, 201(3.3)
• accés, 201(3.3)
• inhibidors de la proteasa, 201(3.3)
• inhibidors de la retrotranscriptasa, 201(3.3)
– precoç, 201(3.3)
– profilaxi postexposició, 87, 193
– recomanacions de la Comissió d’Estudi sobre la Sida de la V legislatura, 201(3.3)
v. també recerca
treball
– exàmens de salut, 188
– inserció dels seropositius, 112, 201(3.1)
– programes de salut, 188
Trinitat
v. Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
TV3, 122, 123, 125, 193

V
vacuna contra el VIH/sida
v. recerca / vacuna contra el VIH/sida
vies o grups de transmissió
– drogues per via parenteral, 55, 79, 95, 107, 139, 187, 201(1), 201(2), 201(3.4), 201(3.6), 201(4.1)
– mare - fill, 201(1)
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– sexual, 74, 191
• heterosexual, 187, 201(1), 201(2), 201(3.4), 201(4.1)
• homosexual, 201(1), 201(2), 201(3.4), 201(3.5), 201(4.1), 201(4.2), 224, 234
– transfusions de sang, 20, 52, 127, 201(3.6), 201(4.1)
voluntariat, 201(2), 230

W
Wad-ras
v. Centre Penitenciari de Dones de Barcelona

Z
zalcitabina, 201(3.3)
zidovudina, 201(3.3)
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