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Hola,

Sóc la Lucía i tinc deu anys. Avui m’agradaria presentar-vos la meva família.

La Magdalena és la meva mare, té quaranta-un anys i treballa en un hotel.

En Jordi és el meu pare, té quaranta-cinc anys i treballa en un banc.

L’Àlex és el meu germà gran i té dotze anys, i la Clara és la petita 

i en té un i mig.
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L’Àlex i jo anem a la mateixa escola i la Clara començarà aquest any 

a l’escola bressol.

A l’estiu passem uns quants dies amb els avis de Mataró, la Rosa 

i en Miquel, i també amb els avis de Mallorca, la Dora i en Jan.

Som una família feliç i tots ens estimem moltíssim. Quan ens trobem 

per celebrar alguna festa som una bona colla.
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La nostra família és com qualsevol família. 

Ens passen coses bones que ens fan feliços, coses que ens preocupen,

i coses que ens fan posar tristos. 

Quina diferència hi ha amb les altres famílies? Doncs que nosaltres 

ens hem de cuidar molt perquè som seropositius. Bé... tots, tots, no.

Només el pare, la mare i jo estem infectats del VIH, és a dir, 

que tenim una infecció del virus de la immunodeficiència humana.

Jo he estat una mica malaltona. Però ara ja em trobo molt bé!

Voleu que us expliqui què és el VIH?
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Si tens la infecció del VIH pot ser que no ho sàpigues de seguida: 

et pots trobar bé i no tenir cap símptoma. Com ho podem saber? 

Doncs, quan passa el temps i es manifesta la malaltia 

o si ens fem una anàlisi especial.

Si tens aquesta infecció t’has de cuidar molt, prendre la medicació 

i fer tot allò que et recomani el metge.
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Saps que el virus del VIH pot entrar dins el cos de tres maneres diferents?

Us ho explicaré amb l’exemple de la Maria i en Joan. 

(La Maria té la infecció del VIH i en Joan no.)

® Què passaria si la sang de la Maria entrés dins la sang d’en Joan? 

Doncs que en Joan s’infectaria amb el virus del VIH.

® Què passaria si la Maria i en Joan s’estimessin i tinguessin relacions 

sexuals sense preservatiu? Doncs que en Joan també es contagiaria 

amb el VIH.

® Què passaria si la Maria tingués un fill? Doncs que el fill podria infectar-se.

—Però, ep! Les tres situacions es poden evitar si vigilem! 

® No tenint contacte directe amb la sang dels altres.

® Utilitzant preservatius en les relacions sexuals.

® Prenent una medicació durant l’embaràs i en el part i, també, 

caldrà donar-la al nadó durant els primers mesos de vida 

i caldrà que prengui llet preparada (del pit de la mare, no!). 
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Penses que per l’aspecte físic pots saber qui té el VIH? Noooo! 

Només ho podem saber després de fer una anàlisi especial.

Els meus pares no saben en quin moment es van infectar del VIH. 

Pensen que abans d’haver-se conegut havien estimat altres persones 

i hi van tenir relacions sexuals sense preservatiu. I van contagiar-se 

amb el VIH (com li podia haver passat a en Joan i la Maria!).
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Us en recordeu, del meu germà Àlex? Els meus pares eren seropositius

(però encara no ho sabien!) i la mare va tenir un nen fort i sense el virus.

Veieu com hi ha nadons que no s’infecten del VIH!
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En canvi, quan vaig néixer jo, ja tenia la infecció, però ningú no ho sabia.

De fet, durant els primers mesos de vida era una nena grassoneta i bonica, 

però al cap d’un temps vaig començar a posar-me malalta. Va ser llavors,

quan em van fer les anàlisis especials per saber què em passava 

i va resultar que jo i els meus pares érem seropositius.

Vam passar un temps una mica enfeinats anant sovint a l’hospital.
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Un cop ja ho vam saber, ens havíem de cuidar molt; i així ho fem: 

ara mengem bé; descansem força, prenem unes medecines i anem sovint 

a visitar el metge... 

Quan els pares van estar més tranquils van decidir que volien tenir 

un altre bebè. Així que la mare es va començar a prendre unes píndoles

durant l’embaràs i... va néixer la Clara.
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Ara sabem que ens hem de cuidar una mica més que els altres, però...

estem contents i feliços!
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NOTA PER A EDUCADORS

Aquests contes són pensats
per a poder explicar als
infants d’entre 7 i 13 anys 
el que es coneix de la 
infecció del VIH i la SIDA: 
els seus inicis; com es pensa
que han aparegut nous
patògens que afecten l’ésser
humà; les vies de transmissió 
d’aquesta infecció; les
mesures per a prevenir-la, 
i també el seu tractament 
clínic, social i emocional.

Les històries d’aquests contes 

no es corresponen amb la història 

de la Lucía, que va donar nom 

a la Fundació.

ACTIVITATS

S’han tenir en compte, però, diverses consideracions:

Com que es tracten temes que per als infants són comple-
xos, recomanem que una persona adulta acompanyi la lec-
tura dels contes per a aclarir i comentar els seus dubtes.

El context és situat aquí, al nostre país. Gràcies al fet que hi
ha la possibilitat d’accés als tractaments, la qualitat de vida
dels infectats en general és bona, però aquesta circumstàn-
cia no és així a la resta del món. Hi ha molts països on enca-
ra tenir la infecció del VIH és una mort segura a curt termini.

Pel que fa al tractament, hi són descrits i comentats els del
moment present, simultanis a la confecció dels contes, però
hi ha hagut altres moments més complicats, i també és
d’esperar que evolucionaran cap a millor.

Disminuir l’estigma social amb què és considerada la infec-
ció i les persones que la tenen és un dels objectius fona-
mentals d’aquests contes, informant des d’un enfocament
al més objectiu possible. 

Tot el conjunt de contes és pensat per a poder donar res-
posta i treballar diverses qüestions quan els nois i les noies
demanen de parlar d’aquests temes. 

Són uns materials pensats per a donar suport a l’adult
en el moment de parlar amb els infants d’aquesta infec-
ció. Per a la població infantil en general aquests materials
són eines bàsiques d’informació i d’incorporació de conei-
xements per a la prevenció de la infecció. Per als nens i les
nenes afectats hi ha contes que són per a abans de la
comunicació del diagnòstic, propi o familiar: el 2 Com fun-
ciona el meu cos, el 4 Les visites a l’hospital, el 5 Confiar i
compartir, el 6 Un dia de cada dia. I altres, que són útils per
a tractar qüestions que els nois i les noies demanen quan ja
se’ls en parla de forma oberta.

Tots els contes contenen un mínim de 5 exercicis per a la
reflexió i la incorporació de coneixements.
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Dibuixa la teva família. Explica’n la història:
quan es van conèixer els pares, 
quan vas néixer tu, quants germans tens...

Explica un fet que us hagi passat que 
us hagi fet feliços, un que us hagi preocupat 
i un altre que us hagi posat tristos.

Busca una fotografia d’un grup de persones 
en una revista. Qui creus que té el VIH? 
Creus que per l’aspecte físic es pot saber 
si tens el VIH? Per què?

A la teva família hi ha algú amb una malaltia
que fa que s’hagi de cuidar molt? 
Si vols pots explicar-ho…

Llegeix la frase següent:
TOTS SOM IGUALS / TOTS SOM DIFERENTS

Pensa en tres arguments 
i explica la frase anterior.

Fes una llista amb cinc coses que et sembla 
que necessites quan estàs malalt.

Imagina que ets company o companya de classe
de la Lucía. Escriu-li una carta explicant-li 
el que sents després d’haver llegit aquest conte.
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Tots tenim una família i una història familiar.

Conceptes d’anatomia i fisiologia necessaris per a comprendre millor
com tenir cura de la salut i fer una bona prevenció. 

Les vies de transmissió: explica com la transgressió dels ecosistemes
pot ser l’origen de noves infeccions i d’on se sospita l’origen 
del VIH, també la seva expansió mundial i quins són els mecanismes
de transmissió d’aquesta infecció.

Per a poder tenir una bona cura de la salut calen controls freqüents.

El rebuig social ha empès els infectats a fer prevaldre el dret 
a la intimitat per protegir-se de la discriminació i el maltractament.
Cal tenir en compte, però, que aquest dret dut a posicions 
extremes en molts moments pot portar a la solitud, perquè tots 
ens necessitem i necessitem relacionar-nos. A la vida sempre cal
saber avaluar amb qui pots i vols compartir els teus secrets.

La quotidianitat d’un infant que pren medicació és diferent, 
però també per la seva condició d’infant ha de tenir en compte
moltes altres necessitats, iguals a la resta dels infants.

Les realitats de vivència de la infecció per VIH són molt diverses 
i se n’han volgut contemplar d’altres.

Explica els mecanismes dels fàrmacs per no deixar que la infecció
progressi i la necessitat d’utilitzar medicaments de diverses classes.

L’esperança en la possibilitat de futur és el lligam a la vida. 
Ens diu com els nois i les noies infectats fan els seus plans de futur,
i també les preguntes més freqüents que es plantegen.

Reflexió sobre la vulnerabilitat dels infants i els joves i els seus drets.

Els drets dels infants10

El futur9

La medicació8

Els meus amics de l’hospital7

Un dia de cada dia6

Confiar i compartir5

Les visites a l’hospital4

Història del VIH3

Com funciona el meu cos2
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