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E l virus de la immunodeficièn-
cia humana (VIH) ha causat al
món la mort de trenta-cinc mi-
lions de persones des que se’n

conegué l’existència, el . Hui, segons
l’ONU, hi ha prop de trenta-set milions
de persones infectades i el més terrible
és que una de cada tres d’elles no ho sap.
La supressió de la immunitat (les defen-
ses) d’estos malalts, provocada pel virus,
les condueix a la sida (la síndrome d’im-
munodeficiència adquirida), la qual les
fa més vulnerables a les infeccions (no-
menades oportunistes) i als càncers, que
són els causants de les morts. Des del
primer moment ha sigut considerada
com un important problema de salut pú-
blica mundial. 

El passat dia  de desembre es va cele-
brar el Dia Internacional de la Sida. El
Programa Conjunt de les Nacions Uni-
des sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) lide-
ra i inspira el món per a fer realitat la
meta global de zero noves infeccions pel
VIH, zero discriminacions amb el dret a
la salut entre les persones de tot el món i
zero morts relacionades amb la sida. Hi
ha l’objectiu d’acabar amb l’epidèmia de
la sida l’any .

Dins del VI Cicle de conferències de
Ciència i Tecnologia a la Safor que orga-
nitza el CEIC Alfons el Vell i que este any
s’anomena «La Ciència en marxa», l’altra
nit, el doctor Carlos Tornero en va im-
partir la titulada «La infecció per VIH:
d’un passat fosc a un futur esperança-
dor», i jo en vaig fer la presentació. Car-
los Tornero treballa en l’Hospital Fran-
cesc de Borja de Gandia des de fa 
anys, en què ha dedicat gran part de la
seu labor a l’atenció de més de  pa-
cients amb la infecció pel virus de la im-
munodeficiència humana (VIH). Ha fet
nombroses publicacions i comunica-
cions en congressos en el camp de les
malalties infeccioses i del VIH. Del pas-
sat al futur!

El passat. A finals de juliol de l’any
 una fotografia es repetia en totes les
portades dels diaris que hi havia als
quioscs de la premsa, era la de Rock
Hudson, qui abraçava Doris Day per la
cintura. La foto s’havia fet durant un acte
celebrat a Hollywood el dia anterior, en
el qual es retia homenatge a l’actriu. Els
dos eren molt amics, havien compartit la
capçalera de varies pel·lícules d’èxit,
Rock Hudson estava allí per acompan-
yar-la, però el seu aspecte físic feia por.
El sempre guapo, la icona del galant
masculí, apareixia en la fotografia molt
prim i amb aspecte demacrat. En l’article
del diari es llegia que el galant de Ho-

llywood patia la sida, la síndrome d’im-
munodeficiència adquirida, una malal-
tia, aleshores, a penes coneguda en l’ori-
gen (un virus?) i sense cap tipus de trac-
tament.

En els mesos següents, fins que va
morir Rock Hudson, es van conèixer els
noms d’altres personatges famosos que
patien la sida i es va fer saber que la ma-
laltia tenia una incidència important en
els col·lectius homosexuals. En el nostre
entorn popular no estava ben perfilat el
concepte d’homosexual i
no sabria dir si havíem em-
prat alguna vegada el nom
de gais, ací el que hi havia
eren maricons amb totes
les connotacions negatives
que comportava la termi-
nologia: pecat, vici, mala
vida. Era el caliu popular
que restava d’aquella llei de
«vagos i maleantes» de la
Segona República (),
en la qual el franquisme, el
, va incloure als homo-
sexuals com «un colectivo
enfermo i peligroso» i que
es va mantenir en la Llei de
Perillositat Social de . 

Adolfo Suárez va posar fi
a la il·legalitat de l’homose-
xualitat a Espanya el  de
desembre de , però
crec que en el subconscient
col·lectiu haurien de passar
anys perquè una sèrie de
televisió, Aquí no hay quien
viva presentara una parella
d’homes homosexuals com
a dues persones d’allò més
normals, treballadores, in-
tegrades socialment, sim-
pàtiques, amables, que
convivien en la mateixa fin-
ca amb una altra gent, a la
qual no seria jo qui m’atre-
vira a considerar com a
molt normal.

Durant aquells primers
anys dels huitanta i ben en-
trats els noranta, en molts
sectors de la societat global,

la sida fou considerada una malaltia de-
moníaca, una mena de castic diví als pe-
cadors de la carn equivocada. S’instaurà
per tot arreu del món una por, un terror
al contagi, el qual deien que es produïa
per via directa en les relacions sexuals,
fóra per via vaginal, oral, anal. Es feren
crides contra la promiscuïtat en les rela-
cions sexuals i es va aconsellar l’ús im-
prescindible dels preservatius, recoma-
nació sobre la qual s’escoltaren opinions
desfavorables i desconcertants per part

d’algunes autoritats d’algunes confes-
sions religioses. Després apareixerien
notícies que aportaven llum espúria so-
bre les causes, molta incògnita sobre
tractaments efectius i massa ombra so-
bre una possible curació. 

Del que va passar des d’aleshores ens
hem assabentat, definitivament, que el
VIH era el causant, hem conegut l’apari-
ció de tractaments i la recerca de vacu-
nes i, a mesura que passava el temps,
hem tingut la impressió d’un futur espe-
rançador per a atacar i contrarestar la
malaltia. És el futur?

El futur. El doctor Carlos Tornero ens
va explicar l’altra nit com estaven les co-
ses i quines són les eines per al futur, que
té com objectiu acabar amb l’epidèmia
del VIH: vacunes que puguen prevenir la
infecció (encara no són efectives), tracta-
ments amb intenció preventiva (hi ha
medicacions per a prendre abans de te-

nir relacions sexuals de
dubtosa seguretat), les no-
ves teràpies gèniques, els
anticossos neutralitzants i
el futur de les vacunes tera-
pèutiques, amb les quals
els pacients infectats re-
bran medicació que puga
enfortir el seu sistema im-
munològic. Tornero va dir:
«Estem en el llindar de tro-
bar la cura definitiva, els
avanços són vertiginosos,
en un futur d’uns deu anys
podran curar-se el malalts
infectats». 

Em va copsar escoltar-li
dir que si bé les mesures
profilàctiques havien acon-
seguint disminuir molt la
mortalitat i que l’existència
de tractaments efectius era
una evidència, estes dues
circumstàncies tan positi-
ves estaven generant un
efecte negatiu: la gent esta-
va perdent la por al contagi
i s’estava relaxant amb les
mesures de profilaxi res-
pecte a la promiscuïtat i
l’ús del preservatiu, a con-
seqüència de la qual cosa
se estava observant un im-
portant increment de les
malalties de transmissió
sexual.

Amb tot, el futur de la
lluita és esperançador i re-
cordem què l’ONU creu
que s’acabarà amb la ma-
laltia el .
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Rock Hudson i Doris Day, el 1985.

LEVANTE-EMV GANDIA

n El Ayuntamiento de Tavernes
de la Valldigna está llevando a
cabo en el entorno de la avenida
de les Germanies diversas actua-
ciones para mejorar la accesibili-

dad de las aceras. En concreto, las
obras se han realizado a la altura
de la entrada a las calles Major, Va-
lència, del Mar y Alfàndec.

Las obras han consistido en
modificar las aceras para dispo-
ner de vados practicables, mejo-
rando así la accesibilidad de una
de las áreas más transitadas de la
localidad. El Ayuntamiento ha
trabajado conjuntamente con la
asociación Valldigna Accesible
para identificar los itinerarios con

más barreras arquitectónicas de
la ciudad y buscar una solución.
Esta entidad hace años que pide
mejoras para que todas las calles
sean accesibles.

La concejala Llum Sansaloni
señaló que con esta actuación
«damos respuesta a una deman-
da ciudadana», y añadió que el
ayuntamiento se ha comprome-
tido a seguir trabajando «para dis-
poner de más vados practicables
al conjunto de la población».

Tavernes actúa en varias aceras a propuesta
de la asociación Valldigna Accesible

Una de las aceras acondicionadas por el ayuntamiento. LEVANTE-EMV

 La entidad social pide que
todos los espacios públicos
estén acondicionados para
personas en silla de ruedas

La Safor
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