
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

PALMA A LA DECLARACIÓ DE PARIS 

 

SESSIÓ DE DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 

 
El desembre de 2014 l’Ajuntament de París va organitzar una jornada durant el Dia Mundial contra la 
Sida, en què van participar els programes conjunts de les NU per al VIH (ONUSIDA), pels assentaments 
urbans (ONU-Hàbitat) i l’IAPAC. Durant aquesta trobada, batles i batlesses de tot el món van signar la 
Declaració de París, que reconeix el rol estratègic de les ciutats en la lluita contra aquesta malaltia i les 
insta a impulsar mesures accelerades amb l’objectiu de posar fi a aquesta epidèmia a les ciutats a escala 
mundial l’any 2030.  
 
Per això, els signants es comprometen a assolir l’objectiu 90-90-90 l’any 2020, per tal que el 90% de les 
persones que viuen amb el VIH siguin coneixedores del seu estat; que el 90% de les persones que saben 
que estan infectades del VIH rebin un tractament adequat i que el 90% de les persones en tractament 
tinguin la càrrega viral indetectable. Aquests fórmula, redueix ràpidament el nombre d’infeccions i les 
morts provocades pel VIH i facilita arribar a l’objectiu 95-95-95 el 2030, que suposaria una disminució 
dràstica de les noves infeccions per VIH i la pràctica desaparició de la sida. Aquests objectius també 
poden facilitar la detecció i el tractament d’altres problemes de salut pública i un catalitzador que 
afavoreixi la transformació social. Per tal d’assolir l’objectiu recollit en la Declaració de París, 
s’identifiquen quatre línies de treball prioritàries a la nostra ciutat:  
 

• Millorar la detecció del VIH i de les infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en les 
poblacions de més alt risc i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de 
desigualtat que pateixen.  

 

• Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó de la infecció per VIH.  
 

• Treballar perquè totes les persones que viuen a Palma tinguin ple accés al sistema sanitari 
públic, especialment per a les persones amb risc elevat d’infecció o amb infecció documentada i 
per als col·lectius més vulnerables, independentment de la seva condició d’assegurades o 
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.  

 

• Garantir l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent la reducció de danys des 
d’una perspectiva de drets i, per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més 
vulnerables al VIH. Millorar l’apoderament de les persones positives per VIH o altres ITS i del 
seu entorn immediat. 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Palma acorda:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Palma s’adhereixi a la Declaració de París, d’acció accelerada a les ciutats 
per tal de posar fi a l’epidèmia del VIH/sida a escala mundial a les ciutats el 2030, el text de la qual es 
troba a l’annex d’aquesta declaració.  
 
Segon.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra el 
VIH a la ciutat de Palma i assolir els objectius 90-90-90 fixats per al 2020 i posar fi a l’epidèmia el 2030, 
fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació, en l’apoderament de les 
persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al sistema sanitari públic.  



 

 
Tercer.- El suport explícit de l’Ajuntament de Palma a tots aquells agents i entitats que treballen en la 
lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent la 
reducció de danys des d’una perspectiva de drets i per tant, abordant els factors que fan que les 
persones siguin més vulnerables al VIH.  
 
Quart.- Fer arribar aquest acord als organismes impulsors d’aquesta declaració. 
 
Palma, 27 de setembre de 2018 
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