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Més de 300 persones vam assistir, el passat 29 de maig, a la Nit per la Recerca,
convocats per la Càtedra de Sida de la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Lluita contra la Sida, totes dues dirigides pel Dr.
Bonaventura Clotet. La Fundació Catalunya La Pedrera va fer d’amfitriona de
l’esdeveniment, posant-hi un escenari excepcional, els jardins de Món Sant Benet, i
l’escalf humà dels seus voluntaris. Una combinació òptima al servei d’un esdeveniment
on convivien coneixement científic, influència pública, capacitat econòmica,
compromís amb la ciència i sensibilitat cap al patiment dels altres. L’objectiu? Recaptar
fons per continuar investigant, per continuar treballant per la salut de les persones i
per la sensibilització de la societat, en un àmbit en què la malaltia pot ser tan cruel o
més que l’estigma social que duu associat.
La iniciativa d’aquesta vetllada benèfica va prendre cos per primera vegada, l’any
passat, a Taradell. Enguany, s’ha traslladat al Bages, amb la intenció d’apropar el
treball de la càtedra de Sida de la UVic-UCC als tots els territoris de l’àrea d’influència
de la universitat. I és que la federació de la Fundació Universitària del Bages (FUB) amb
la UVic-UCC ha eixamplat els nostres horitzons en múltiples direccions, com a institució
però també com a territori. La recerca i la transferència de coneixement n’és un.
En aquest sentit, la llarga trajectòria de la FUB com a centre universitari estretament
vinculat a l’àmbit de la salut fa que senti especialment propera l’activitat de la càtedra
de Sida. De fet, com a Campus Manresa de la universitat, tot just fa unes poques
setmanes, el 12 de maig, ja vam acollir un curs d’actualització sobre la sida, malalties
relacionades i el seu tractament, organitzat per la mateixa càtedra i adreçat a la
formació continuada de professionals de la salut de tot el país.
Vint-i-dos anys de treball tenaç i incansable dels investigadors i de suport de la societat
catalana, sigui a través d’ajuts públics, del compromís d’institucions privades o del
mecenatge de particulars, han convertit el centre de la Fundació Lluita contra la Sida
en un dels deu de referència al món en atenció assistencial, recerca, divulgació i
sensibilització sobre la sida. És una gran fita per a les persones que hi han aportat
directament el seu talent i esforç, però també per al país que ha fet possible el seu
naixement, creixement i consolidació.
La segona Nit per la Recerca va aconseguir recaptar 50.400 euros, uns diners que se
sumen a d’altres que garantiran la continuïtat i l’estabilitat del treball de la Fundació
Lluita contra la Sida. I és que continuïtat i estabilitat són essencials per assegurar l’èxit
de qualsevol iniciativa en l’àmbit de la recerca científica.

