
 
 
 
 

 

 

IrsiCaixa inicia un programa per treballar la prevenció 

i l’estigma associats al VIH en l’àmbit penitenciari 

 Es realitzaran tallers participatius a quatre centres penitenciaris de Catalunya, amb 

l’objectiu de fomentar la prevenció i disminuir l’estigma associat al virus. La primera 

sessió ha tingut lloc avui, 5 de desembre, a Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires).  

 A les presons de Catalunya hi ha 386 casos declarats de VIH, la qual cosa representa un 

4,6% del total d’interns. Les sessions pretenen apoderar tant les persones recluses com 

els treballadors dels centres mitjançant la informació i la reflexió. 

 Els tallers ‘Resolguem dubtes sobre el VIH/sida’ estan organitzats per IrsiCaixa, amb el 

suport de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la 

Generalitat de Catalunya i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.. 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2019. La infecció pel VIH és un greu problema de salut pública que 

afecta per igual a totes les persones i col·lectius, la qual cosa fa que sigui imprescindible informar 

sobre recerca, treballar la prevenció i disminuir l’estigma en tots els àmbits de la societat. 

Coincidint amb la setmana del Dia Mundial contra la Sida (1 de desembre), l’Institut de Recerca 

de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per “la Caixa” i el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, inicia el programa de divulgació Resolguem dubtes sobre el VIH/sida, 

destinat a interns i treballadors dels centres penitenciaris de Catalunya. La primera sessió ha 

tingut lloc avui, 5 de desembre de 2019, a la presó Brians 2. El programa compta amb la 

col·laboració de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la 

Generalitat de Catalunya i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades.  

Segons dades del Departament de Justícia, als centres penitenciaris de Catalunya hi ha 386 

casos declarats d’interns amb VIH. Això representa un 4,6% de les persones encarcerades a 

Catalunya. “Dins d’una presó, les persones amb el VIH s’enfronten als mateixos problemes que 

a l’exterior –comenta Nuria Izquierdo-Useros, investigadora d’IrsiCaixa que participa en els 

tallers–: estigma, manca d’informació sobre la prevenció i les vies de transmissió, dificultats per 

compartir-ho i relacionar-se amb el seu entorn a nivell afectivo-sexual... Aquests tallers 

permeten incrementar la cultura científica d’interns i treballadors i proporcionar eines per 

adoptar un esperit crític i poder discernir el que són mites del que és real”, afegeix.  

 

Prevenció a través del coneixement  

Els tallers consisteixen en sessions conjuntes per als interns i treballadors, conduïdes per una 

investigadora d’IrsiCaixa, que dona a conèixer aspectes com les vies de transmissió i la 

patogènesi del virus, els tractaments existents i l’estat de la recerca actual, i una persona 

portadora del VIH que aporta una visió personal del que suposa conviure amb el virus.  

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html


 
 
 
 

 

 

El programa inclou 4 sessions que es realitzaran als centres de Brians 2, Quatre Camins, Brians 

1 i un altre encara per determinar, entre novembre de 2019 i març de 2020. L’any 2018 es va 

fer una prova pilot a Brians 2, que va despertar molt interès i va tenir un gran èxit de participació. 

“Durant aquella sessió, per exemple, els participants van quedar parats quan vam introduir el 

tema de indetectable=intransmissible”, explica Jordi San José, fent referència a un estudi en què 

ha col·laborat IrsiCaixa i que confirma que una persona amb el virus indetectable en sang no pot 

transmetre’l per via sexual a la seva parella encara que no es facin servir mesures de protecció.  

Els participants també van fer consultes sobre temes com la notícia d’un científic xinès que va 

modificar genèticament dos embrions per aconseguir que fossin immunes a la infecció pel VIH. 

“Es va generar un debat molt enriquidor i vam comprovar que els interns tenen molt interès a 

pesar de  ser un col·lectiu amb difícil accés al món científic i tecnològic”, indica Izquierdo-Useros. 

IrsiCaixa també busca donar visibilitat a les dones en el món de la recerca, per la qual cosa totes 

les ponents del programa seran dones. “Portem molts anys buscant la cura pel VIH, que és 

imprescindible, però per a nosaltres també és essencial lluitar contra el virus des d’altres punts 

de vista”, conclou Izquierdo-Useros.  
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