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Una mica d’història

• Reconeixement dels esforços en l’àmbit sanitari, que han aconseguit 
convertir una malaltia mortal en crònica. I on s’han desenvolupat 
Unitats de sida en els hospitals amb un alt nivell de professionalitat i 
qualitat.

• Avenços importants en les polítiques de prevenció, tot i que encara 
avui es produeixen 600 noves infeccions anuals a Catalunya, de les 
quals 330 entre homes homosexuals. 

• Tot plegat, ha fet que haguem superat la fase dels 80’s i 90’s en la 
que vivíem una epidèmia amb un alt grau de mortalitat, per passar, 
des de principis de segle, a una situació estable i cronificada.



On som ara? 

“ De morir-se al… “uuuf” ja no es tan greu... i 
d’aquí  al silenci...”

• Però son molts els aspectes que no hem resolt, i també han aparegut 
noves realitzats, fruit de la cronificació. 



Que s’ha fet a Mataró?

• Pla d’actuació sobre el VIH SIDA  (2006).

• Protocol d’actuació- coordinació assistencial (2007).

• Actualització del  PLA (2011).

• Informes bienals, des de 2009 fins a 2018 (6 informes).



Homes homosexuals i VIH a Mataró

El Pla municipal de sida de 2006 estableix:

Definició de les línies estratègiques fonamentals Pla de Sida 2006.

• La promoció d’accions de sensibilització i educació sanitària a població
general, i especialment a joves i a dones en edat fèrtil,  i a col·lectius
especialment vulnerables –persones que exerceixen la prostitució, 
homosexuals, usuaris de drogues per via parenteral, immigrants… 



Homes homosexuals i VIH a Mataró

Analitzats tots els plans i informes elaborats des de 2006, constatem:

• Que no s’ha realitzat CAP acció adreçada específicament al col·lectiu 
d’homes homosexuals, tot i que si que s’ha fet en la  resta de 
col·lectius.

• I que hi ha una omissió permanent, sobre el pes cada cop mes 
rellevant que aquest col·lectiu té en les noves infeccions, tot i que les 
dades recollides ho permeten visualitzar clarament.



Homes homosexuals i VIH a Mataró



Homes homosexuals i VIH a Mataró

• En tot cas, el resultat final és que, malgrat que hem disposat de tots 
els indicadors per detectar el pes cada cop més rellevant del col·lectiu 
d’homes homosexuals en les noves infeccions, ho hem desenvolupat 
ni una sola mesura especifica de prevenció.

• I el resultat és que, segons el darrer informe, el nombre d’infeccions 
de persones homosexuals ha superat, per primer cop, el de les 
persones heterosexuals a Mataró.



Homes homosexuals i VIH a Mataró

• Que ha fallat? 

• Com és que col·lectivament, des dels diferents agents que han 
intervingut en la definició i aplicació dels 2 plans, no s’hagi 
desenvolupat cap estratègia adreçada de forma específica al col·lectiu 
homosexual. 

• Com a associació LGTBI és una pregunta que ens preocupa, i que 
creiem que cal resoldre de forma urgent i immediata.



Col·lectiu LGTBI i sistema sanitari

• El diagnòstic del Pla Municipal LGTBI, i també la nostra experiència 
com a membres del col·lectiu, ens indica:

• Els problemas derivats de la pressumpció d’heterosexualitat en 
l’àmbit sànitari.

• Els prejudicis i estereotips encara vigents en relació al col·lectiu LGTBI.

• La desconfiança del col·lectiu LGTBI envers el sistema sanitari, en 
aquells temes que fan referencia a la seva sexualitat..



Pla LGTBI i salut

• El PLA LGTBI de Mataró , aprovat el 2019, i que en termes generals 
valorem molt positivament:

• No inclou cap mesura en l’àmbit de la salut adreçat de forma 
específica al col·lectiu LGTBI, i encara menys en relació al VIH.

• I això, malgrat consta en el diagnòstic que es va fer, i també ho vam 
plantejar de forma reiterada com associació.



Reptes immediats

• Expressar, des de l’administració de forma explicita, l’interès per 
arribar al col·lectiu LGTBI i respondre adequadament a les seves 
necessitats.

• Facilitar la informació clara i concisa dels serveis disponibles i com 
adreçar-s’hi, per evitar que la gent se’ns “perdi pel sistema” 
exemples:
• Tractament pre i post exposició.

• Espais  de realització de cribatges de ITS sistemàtics i amb una periodicitat 
alta. 



Reptes immediats

• Desenvolupar accions específiques de prevenció i d’informació 
adreçades al col·lectiu de persones homosexuals. 

• Formació del personal sanitari, per evitar la presumpció 
d’heterosexualitat i conèixer les especificitats del col·lectiu LGTBI. 

• Prendre consciencia de la importància que té el col·lectiu d’homes 
homosexuals en aquest àmbit, i treballar per definir quines línies cal 
desenvolupar de forma específica, ja sigui directament des de 
l’administració pública, o de forma coordinada amb el teixit associatiu 
i els agents claus. 



Reptes a mig termini

Cal fer un nou pla?

I sinó, en quin marc incloem les estratègies per treballar en aquest 
tema de cara al futur?

I sobretot, amb quina mirada?

Caldria superar el paradigma dells 80 i 90’s per afrontar la nova realitat, 
gairebé 40 anys després dels primer casos de Sida.



Reptes a mig termini

• Augment progressiu del nombre de persones seropositives, a causa 
de l’augment de l’esperança de vida i de la incorporació de persones 
amb nous diagnòstics.

• Els problemes derivats de la cronificació de la malaltia.

• En els propers anys, el 50% de les persones seropositives tindrà més 
de 50 anys. 

• I es considera que l’envelliment, que en la població general comença 
als 65 anys, en les persones seropositives comença als 50.



Reptes a mig termini

• Caldrà tenir especialment present, a nivell sanitari els 
problemes derivats de la cronificació :
• Comorbiditat – Major possibilitat de patir altres malalties cròniques.
• Problemes hepàtics
• Factor de risc cardiovascular
• Osteoporosi
• Malaltia renal crònica
• EPOC
• Neoplàsies
• Alteracions pricopatologiques i trastorn cognitiu
• Polimedicació 



Reptes a mig termini

• Els problemes socials derivats d’aquest envelliment:

• L’accés a residencies de gent gran: promovent la  protecció 
de la privatitat i el respecte als seus drets.

• L’adaptació dels criteris d’accés a determinats serveis 
socials. Caldrà esperar als 65 anys per accedir a 
determinats serveis o prestacions? 



Reptes a mig termini

Com promovem la realització de la prova del VIH, com a principal 
vehicle per reduir la carga viral comunitària? 

Cal parlar només de VIH, o també de les ITS en General?

Estem davant d’un rebrot de les ITS ?
• Els avenços en els tractaments del VIH estan portant a una disminució de l’ús 

del preservatiu, i en conseqüència a un augment d’altres ITS
• Sífilis, com a nou repte, i la necessitat d’una detecció precoç, i el problema que genera 

un us intensiu d’antibiotics a l’hora de generar possibles resistències. 
• Hepatitis C- Especialment en el col·lectiu d’homes homosexuals.



Reptes a mig termini

Estem treballant per educar, a joves i també en adults, en el 
que suposa tenir una sexualitat adulta, lliure i responsable?

• I estem facilitant la informació i els recursos adients?

• Ofereix el nostre sistema sanitari a Mataró un espai on realitzar de 
forma rapida i amb una periodicitat temporal alta el cribatge de les ITS 
de forma sistemàtica? 



Reptes a mig termini

• Com abordem l’estigma que encara avui suposa ser seropostiu en el 
nostre entorn?

• Com podem treballar en un col·lectiu que no és visible? Del que ningú 
parla? 

• 1 de cada 400 persones que viuen a mataró és seropositiva, però son 
absolutament invisibles. 



Amb quines eines?

• Amb quines eines ho fem? 

• Cal actualitzar el Pla Municipal de SIDA? Amb quina perspectiva? 
(ultima edició de 2011).

• Cal posar al dia els indicadors de l’informe biennal?

• Cal actualitzar el protocol d’actuacio de coordinació assistencial (any 
2006)?

• I, per suposat, quines accions s’han de fer en cada cas, adreçades de 
forma específica al col·lectiu d’homes homosexuals? Quines 
mesures cal incloure en el PLA Municipal LGTBI en aquest àmbit?
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Reclamen la posta en marxa de 
manera urgent d’estratègies per 
treballar la prevenció del VIH entre 
les persones del col·lectiu LGTBI a 
Mataró. 

Xavi Tort Casals

Associació Mataró LGTBI



Expressem el nostre compromís
per treballar, juntament amb la 
resta d’agents de la ciutat, en el 
desenvolupament de les polítiques
sobre VIH de la ciutat. 



Moltes gràcies!


