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COMARQUES

La meitat del miler de gironins a qui s’ha
diagnosticat la sida des del 1981 han mort
 L’any passat 27 persones van desenvolupar la malaltia a la regió sanitària, i el primer semestre d’aquest any, 11
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Ja fa 28 anys que es va deﬁnir la
sida, o síndrome de la immunodeﬁciència adquirida, com a una malaltiaconcretaqueesdesenvolupava després de la infecció pel virus
VIH. Ha plogut molt, els tractaments han avançat i totes les mirades estan posades en els últims
avenços per trobar-ne una vacuna.
També ha mort força gent, sobretot
personesaquiesvatrobarlamalaltia
els primers anys, quan ja l’havien
desenvolupat, i no com ara, que la
tendència és a detectar aviat les infeccions per VIH sense que s’hagi
desenvolupatlasida.ElCentred’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i
SidadeCatalunya(Ceeiscat)ésl’encarregatd’elaborarelRegistredeCasos de Sida a Catalunya. I les dades
més recents d’aquest registre revelenque,desqueesvadeﬁnirlamalaltia ﬁns a ﬁnals de juny d’aquest
any, a la regió sanitària de Girona
s’handeclarat1.019casosdesida.Un
54% d’aquests gironins han mort.
D’aquestmésd’unmilerdecasos
demalaltia,27esvandeclararel2008
i 11 la primera meitat d’aquest any.
L’any que se’n van registrar més va

Test ràpid a una
ONG gironina

LA XIFRA

72%

DELS CASOS DE SIDA

declarats abans del 2000
A la regió de Girona els primers casos declarats daten del 1986. Des
de llavors i fins el 1999, va ser quan
es van declarar un 72% dels casos
de la malaltia registrats fins ara a la
demarcació: 736 dels 1.019 totals.

23
El 1981 es va començar a conèixer la malaltia com a tal.

serel1996,ambuntotalde108nous
casos de sida.
Dels 1.019 gironins, un 77,6%,
791enconcret,hansiguthomes,iun
22,4%, 228, dones. Dels homes,
n’han mort en tot aquest temps
444, i en el cas de les dones la xifra
ha estat de 110. Sumats, fan 554, és
a dir, que una mica més de la meitat de tots els qui han desenvolupat
la malaltia en l’últim quart de segle
a Girona han mort.

Malgratl’espectacularitatdelaxifra, el director a Catalunya del programa de prevenció i assistència
de la sida, Albert Giménez, va explicar ahir que el gruix de les persones que han mort per la malaltia
són pacients a qui se’ls va diagnosticar directament la sida després
d’anysd’estarinfectatspelVIHsense saber-ho.
Giménezvaressaltarqueaquesta tendència és totalment contrària

DE MENYS DE 13 ANYS

La major part, nadons
23 dels 1.019 casos de sida detectats a Girona eren infants de menys
de 13 anys. 14 eren nadons, 6 tenien entre 1 i 4 anys, 2 entre 5 i 9, i
1 entre 10 i 12 anys.

51%

D’ADULTS INFECTATS

eren heterosexuals i usuaris de
drogues per via parenteral
Un 23,39% eren (només) heterosexuals i un 15% eren homo o bisexuals, alguns consumidors d’aquest tipus de drogues.



Els gironins que vulguin ferse la prova per saber si tenen
anticossos contra el VIH, tenen
dues maneres de fer-ho en
aquests moments: demanar-la al
seu metge de capçalera, que els
farà fer-se unes analítiques i tindrà
els resultats en una setmana, o
acudir a una ONG gironina que des
de finals de l’any passat fa el test
ràpid de detecció del VIH, anomenada ACAS. A Barcelona algunes
farmàcies participen en una prova
pilot d’implantació d’aquest test ràpid, i en uns mesos s’ha de decidir
si és eficient estendre’l.

avui en dia: «Està disminuint molt
el nombre de persones infectades
des de fa temps i que no ho sabien,
i en canvi s’estan detectant molt les
noves infeccions», va dir. De fet, i
tambésegonsdadesdelCeeiscat,en
els últims set anys a les comarques
gironines s’han registrat gairebé
mig miler d’infeccions per VIH.

Acció Social destinarà més
de 26 milions d’euros per al
manteniment de 29 entitats
GIRONA | DdG

El Departament d’Acció Social i
Ciutadania destinarà més de 26
milions d’euros repartits en dues
anualitats per afavorir el manteniment d’un total de 29 entitats gironines repartides per tota la província.
Precisament ahir, el director
dels Serveis Territorials del Departament a Girona, Josep Viñas,
va signar cada un dels convenis establerts amb els diferents representants de les entitats escollides
que també van fer acte de presència. L’atorgament de les subvencions es farà en dues vegades
i es repartirà la mateixa quantitat.
Per tant, el conjunt de la gairebé
trentena d’entitats de Girona rebran més 13 milions aquest any i
el que ve 13 milions més.
L’ús d’aquests diners es destinarà al manteniment de llars residencials per a persones amb discapacitat i al ﬁnançament dels
seus tallers ocupacions (10,3 milions). Una altra part important d’aquestes subvencions (1.067.666,28
euros) revertirà a entitats tutelars,
una xifra similar (1.040.096,70 euros) a programes d’atenció per a
persones amb drogodependència; i 246.119,50 per a serveis a persones afectades pel VIH-Sida, entre d’altres.
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LES DADES

Convenis signats i subvencions
destinades per al 2009
Fund. Priv. R. Noguera
1.867.613,01
Fundació Privada Altem 1.382.752,56
Fundació Privada MAP 1.376.436,45
Germ. Hosp. Sagrat Cor 1.357.855,72
Fund. Privada Aspronis 1.290.020.25
Fund. Priv. Serveis Assist 989.822,94
Assoc, Tramuntana ATART 917.380,05
Fund. Tutelar Com. Gir.
910.875,96
Fund. Priv. Disminuïts Psíq. 356.415,20
Assoc. Montseny-Guill
292.651,74
Fund- Priv. Plataf. Educat. 272.348,40
Fund. Priv. Mifas
247.526,04
Germanes Caritat Sta. Anna 246.119,50
Funsd. Privada Astres
241.854,24
Fund. Vilagrany-Maristany 211.860,60
Fund. Privada Drissa
197.550,00
Centre Assistencial Canaan 122.716,65
Patronat Joan Sellàs
111.054,00
Família i Salut Mental
104.303,51
Fund. Priv. Tallers Cerdanya 96.597,36
Fund. Privada Els Joncs
90.886,56
Assoc. Comarcal ACPAM
80.186,28
Minusvàlids Físics Associats 69.655,72
Fund. Autisme M.Casadevall 68.826,96
Assoc. Fadesia
60.122,88
Fund. Privada El Vilar
46.354,56
Fund. Tutelar de l’Empordà 15.163,32
Càritas Diocesana Girona
14.583,35
Fundació Tutelar del Gironès 1.317,84
TOTAL
13.043.851,65

