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CONVERSA

“El 84% de les 
noves infeccions de 
VIH són per via 
sexual.”
Les parlen i es moren en pau. No 
tenim cap altra pretensió que 
aquesta. Mira, fa no gaire, un 
usuari de feia més de 20 anys es 
va morir al meu costat just 
després d’haver-me demanat 
perdó per un mal gest que havia 

tengut amb mi feia molt de temps. 
Va partir conhortat i a mi el cor 
se’m va eixamplar.
Una altra cosa que feim és dema-
nar a la persona que és a punt de 
morir quina planta vol ser. Si ens 
diu, per exemple, un cirerer, en 
sembram un en el jardí de la casa 
de Santa Eugènia. I a partir 
d’aquell dia, el cirerer és en 
Xisco, na Joana, en Joan… és a 
dir, l’arbre representa la persona 
traspassada. 

-Confiau que el coronavirus 
pugui accelerar la recerca 
d’un antídot contra el VIH?
Sí. Hi ha molts de factors que 
són comuns en les dues malal-
ties. El SARS-COV-2, que és el 
virus que provoca la covid, ha 
creat moltes aliances a 
diferents nivells, en diferents 
àmbits i pens que això serà bo 
per la causa del virus de la 
sida. 

Siloé és una associació sense ànim de lucre que des de 1994 dona resposta al VIH/sida mitjançant 
recursos residencials. L’entitat té dues cases d’acollida, una a Santa Eugènia i l’altra a Palma. En 
conjunt, dona sostre i recursos socials i terapèutics a persones que, d’altra manera, estarien al 
carrer. De fet, Siloé és l’únic recurs d’aquestes característiques a Balears. Les places estan concer-
tades amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’IMAS. Abans del sorgiment de Siloé, presidiaris amb 
VIH/sida, morien a la presó de Palma. 
Segons la Conselleria de Salut, des del 2003 s’han diagnosticat a Balears al voltant de 2.600 casos 
nous de VIH, dels quals el 81% són homes i el 19% són dones. Hi ha entre 130 mil i 170 mil persones 
infectades a l’Estat espanyol.

QUÈ ÉS SILOÉ?


