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Col·lectius LGTBI+ denuncien que 
no es vacuna contra la verola 
del mico a l'Alt Aran i el Pirineu 
Critiquen que "la Unitat de Lleida només ha rebut vacunes per 
aproximadament 80 persones" i és "clarament insuficient" 

CARLA SALAZAR 
~-l'" ' nmir~ 
Ueida 

Les associacions LGTBI+ 
Voliana I La Cugula, al 
Pallars i al Solsonès, van 
denunciar que les persones 
l'Alt Aran I el Pirineu no 
tenen accés a la vacuna 
contra la verola del mico i 
van lamentar que s'han de 
desplaçar fins a Barcelona 
per poder rebre atenció. 

Aquesta malaltia afecta a més 
de 2.000 persones de Catalun
ya, el segon territori més afectat 
de l'estat. En una primera fase 
només tres centres de Barcelona 
administraven la vacuna, mentre 
que en una segona, ho feien tam
bé les unitats de VIH. No obstant 
això, les entitats van denunciar 
que al Pirineu no hi ha possibili
tat de vacunar-se, ja que la uni
tat VIH de referència es troba a 
l'Hospital Santa Maria de Lleida. 

La gestió d'aquesta epidèmia, 
segons les dues entitats, ha posat 
sobre la taula "mancances i. ma
les praxis per part del sistema", 
com van considerar que va estar 
"l'assenyalament mediàtic i polí
tic als mariques i bisexuals i a la 
nostra sexualitat com a responsa
bles de l'expansió de la malaltia, 
l'abstinència sexual com a recep
ta per controlar-la", fins i tot, van 
assenyalar que "la deixadesa de 
les administracions públiques" 
els recordaven els "pitjors mo
ments de la SIDA", quan el col·lec
tiu va patir una gran estigmatitza
ció social durant els anys 80. 

La denúncia ve arrel que "al
guns membres de les entitats 
vam estar intentant informar-nos 
de com rebre la vacuna al territo
ri. També vam compartir aques
ta inquietud amb companys de 
Manresa, Lleida i Igualada, que es 
troben amb situacions similars, ja 
que bàsicament la vacuna s'està 
posant només a Barcelona. De 
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fet, des dels centres de salut se'ns 
ha recomanat anar a vacunar-nos 
a Barcelona". A més van criti
car que "sabem que la Unitat de 
Lleida només ha rebut vacunes 
per vacunar aproximadament 80 
persones, clarament insuficient", 
xifres que no va confirmar Salut. 

En l'àmbit de la Salut, el 
col·lectiu LGTBIQ+ considera que 
es troba amb moltes discrimina
cions, fonts de Voliana van recla
mar que alguns casos són l'aten
ció al VIH i profilaxi i preexposició 
(PREP), el servei de suport a les 
persones trans "Trànsit", l'atenció 
a la salut sexual i l'avortament. 

litzar un cribratge rutinari d'ITSs". 
El servei de suport a les per

sones trans "Trànsit" només es 
presta a Lleida, al CAP Rambla Fe
rran, i a Manresa, al CAP Bages. 
L'entitat lamenta que en ambó 
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casos els serveis "estan mal fi
nançats i no arriben a poder aten
dre la demanda". A més, diuen 
que pel que fa als acompanya
ments psicològics de Trànsit, cal 
desplaçar-se a Barcelona. 

Alerten de 
l'augment 
de l'estigma 
arran de. 
l'epidèmia 
La Federació Estatal LGTBI+, 
associació referent a l'estat 
espanyol, va alertar que s'es
tà vinculant la verola del mi
co al col·lectiu LGTBI+ i va fer 
una crida per denunciar con
tra aquest prejudici. En els úl
tims mesos, les xarxes socials 
s'han omplert de missatges 
d'homes bisexuals i gais que 
assenyalen que s'han vist dis
criminats per "ser objectius" 
d'aquesta epidèmia, així com 
de comentaris homòfobs que 
asseguren que "la verola del 
mico només afecta els gais". 
Per aquest motiu, des de la 
Federació Estatal LGTBI+ van 
voler recordar que "ser LGT
BI+ no és un factor de risc", 
i van criticar que la desin
formació estigmatitza els 
col·lectius vulnerables. 

Quant a l'atenció al VIH i PREP, 
denuncien que actualment a la 
província només es compta amb 
aquest servei a l'Hospital San
ta Maria. Pel que fa a l'atenció 
sexual, van assegurar que "ens 
trobem que molts cops els CAPs 
del territori desconeixen els pro
tocols per fer una bona atenció, 
en aspectes tan senzills com rea-
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