
3SEGRE 
Divendres, 2 de desembre del 2016 ÉS NOTÍCIA

Catalunya provarà el 2017 un nou i revolucionari medicament que prevé la infecció del VIH. Una pastilla que ja 
ha estat aprovada per l’Agència Europea del Medicament, però encara no per l’espanyola. Les entitats van celebrar 
ahir el Dia Mundial contra la Sida amb la vista posada en aquest nou tractament i en la lluita contra l’estigma.

Catalunya provarà l’any que ve la 
primera pastilla preventiva contra el VIH
A l’espera que l’Agència Espanyola del Medicament doni llum verda al tractament

SALUT DIA MUNDIAL

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ Catalunya participarà 
l’any que ve en un estudi d’im-
plantació de la primera pastilla 
que prevé el contagi del VIH. 
És el que es coneix com a pro-
filaxi preexposició (Prep), un 
medicament que ja s’administra 
als Estats Units –on ha reduït 
un 30% les infeccions– i que 
també va aprovar l’estiu passat 
l’Agència Europea del Medica-
ment. Tanmateix, encara no ha 
rebut la llum verda de les au-
toritats sanitàries espanyoles. 
L’estudi, dirigit a persones en 
risc de contagi del VIH, avalu-
arà l’efectivitat de la pastilla i 
els efectes secundaris en una 
mostra representativa, segons 
va anunciar ahir el conseller de 
Salut, Toni Comín, amb motiu 
de la celebració del Dia Mundial 
de la Lluita contra la Sida. 

Amb tota probabilitat, Sa-
nitat coordinarà l’estudi amb 
altres comunitats autònomes 
com Madrid, el País Basc i An-
dalusia. “Seria irresponsable 
prendre decisions sense tenir 
prou dades”, va afirmar Co-
mín en resposta a les crítiques 
de la Plataforma Gais contra el 
VIH, que exigeix la implantació 
d’aquest medicament de forma 
immediata per evitar els dos 
contagis diaris que es donen a 
Catalunya. 

Segons va assenyalar Toni 
Comín, aquest estudi es podria 
iniciar abans que l’Agència Es-
panyola del Medicament auto-
ritzi l’ús de la pastilla. Aquesta 
pastilla estaria indicada per a 
persones que no estan infecta-
des i que puguin mantenir re-
lacions sexuals de risc. Es pren 
abans i després de la relació, 
però s’estableix com un com-
plement del preservatiu i mai 
com un substitutiu.

Protestes d’homosexuals
Mig centenar de persones 

van protestar a Barcelona per 
demanar que es faciliti la pas-
tilla per al col·lectiu de més risc, 
compost per entre 1.000 i 1.500 
homes que tenen sexe amb ho-
mes i dones transsexuals. Per 
la seua banda, Antisida Lleida 
va celebrar ahir el Dia Mundial 
de la lluita contra aquesta ma-
laltia amb actes durant tot el  
dia, centrats principalment en 
la lluita contra l’estigma. Sota 
el lema Estigma o estima, tu 
decideixes, van reivindicar po-
lítiques “clares i contundents 
per revertir la vulnerabilitat 
dels afectats”.

ÒSCAR MIRÓN

Activitats contra 
l’estigmatització dels 
infectats pel VIH.

DADES

35
INFECCIONS A LLEIDA A L’ANY

Són les noves infeccions que es di-
agnostiquen a la província de Llei-
da cada any de mitjana, segons les 
dades d’Antisida.

564
INFECCIONS DES DEL 2001

La província de Lleida ha registrat 
564 infeccions del VIH en 15 anys, 
segons l’informe epidemiològic 
de la Generalitat.

254
CASOS DE SIDA DES DEL 1998

Dels casos anteriors, 254 han de-
senvolupat la malaltia de la sida, 
amb la consegüent baixada de de-
fenses per als afectats.

25%
D’AFECTATS HO DESCONEIXEN

A Espanya es calcula que hi ha 
uns 160.000 d’infectats pel VIH 
(33.600 a Catalunya) i entre el 20 i 
el 25% no estan diagnosticats.

Alerten de les 
transmissions en 
adolescents
■ Les noves transmissions 
del VIH entre els adoles-
cents podrien augmentar 
anualment des de 250.000 
el 2015 a gairebé 400.000 
el 2030, és a dir, un 60 per 
cent, si s’estanquen els 
progressos per arribar 
a aquest grup d’edat, va 
advertir ahir el Fons de 
l’ONU per a la Infància 
(UNICEF), en un infor-
me publicat amb motiu 
del Dia Mundial de la 
Sida. Segons l’UNICEF, 
segueix sent una de les 
principals causes de mort 
entre els adolescents, ja 
que va costar la vida de 
41.000 nens l’any 2015.

■ Francesc és un lleidatà de 
55 anys que es va infectar del 
Virus d’Immunodeficiència 
Humana (VIH) fa trenta anys 
i mai ha arribat a desenvolupar 
la malaltia de la sida. El conta-
gi va ocórrer compartint una 
xeringa. “Quan estàs al món 
de les drogues no tens cons-
ciència del perill que corres”, 
va explicar. 

En aquestes tres dècades, 
Francesc ha vist com ha can-
viat l’abordatge de la malaltia 

i la medicació. “Abans havia de 
prendre dotze pastilles al dia i 
ara només me’n prenc una a la 
nit.” No obstant, el que encara 
no ha canviat prou és la per-
cepció social, l’estigma. 

“A dia d’avui encara no pots 
dir que ets seropositiu perquè 
t’arrisques a perdre amistats 
i feina”, va assegurar. Segons 
Francesc, la majoria de les per-
sones no entenen la diferèn-
cia entre ser portador del VIH 
i tenir la malaltia de la sida. 
“Molta gent encara té por a 
encomanar-se amb un simple 
petó o una encaixada. He no-
tat moltes vegades males cares 
i distanciaments.” Ser porta-

dor del virus no li ha impedit 
a Francesc ser pare. Té quatre 
fills de 30, 22, 18 i 15 anys i 
ni ells ni la seua mare s’han 
contagiat. 

“Amago el fet de ser porta-
dor del VIH per protegir-los, 
perquè no només m’assenyala-
rien a mi, sinó també a ells.” 
Al llarg d’aquests trenta anys, 
Francesc ha tingut diverses 
feines, algunes més estables 
que altres. “Intentava evitar 
les revisions mèdiques de l’em-
presa perquè no es descobrís 
que sóc portador.” Col·labora-
dor d’Antisida Lleida, agraeix 
enormement el suport d’aques-
ta associació.

«Si dius que tens el VIH perds amics i feina»

Francesc
PORTADOR DEL VIH

EN PRIMERA PERSONA


