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L’any 1981 es declarava el primer cas de sida a l’Estat Espanyol. Sis anys després, el 
1987, naixia a Barcelona l’associació SIDA STUDI. Eren moments difícils, d’angoixa, 
d’alarma social i, sobretot, de desconeixement sobre el VIH/sida. 

Per això, l’entitat va centrar els seus esforços en recopilar documentació escrita i 
audiovisual, facilitar informació a tots els àmbits possibles, defensar els drets humans de 
les persones amb VIH, estudiar en profunditat les diverses repercussions mèdiques, 
psicològiques, jurídiques i socials, així com unir esforços amb persones, associacions i 
organismes d’arreu. La gent cercava informació i calia que algú la recopilés, la tractés i la 
posés a l’abast de tothom. L’entitat va assumir aquesta responsabilitat i es convertia en 
un centre de documentació de referència.

Tot i que els objectius fundacionals han seguit marcant el camí, durant els darrers 20 
anys han passat moltes coses i SIDA STUDI s’ha anat adaptant als nous escenaris. En 
aquesta evolució, l’associació s’ha especialitzat en oferir serveis en documentació i en 
prevenció, establint una planificació estratègica des del 2006 i esforçant-se per complir 
amb la seva missió: treballar en la capacitació de les persones per prevenir el VIH/sida i 
per reduir l’impacte individual i social del virus en un marc de respecte als Drets Humans.

Presentació



Sobre SIDA STUDI
L’Associació SIDA STUDI és una Organització No Governamental de serveis en 
VIH/sida creada l’any 1987 a Barcelona, amb un número total de 42 socis i que té
com a àmbit territorial d’actuació l’Estat Espanyol, l’Amèrica Llatina i preferentment 
Catalunya. L’entitat s’estructura en el següent organigrama:
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Sobre SIDA STUDI
Objectius de l’entitat:

Estudiar en profunditat les diverses repercussions mèdiques, psicològiques, jurídiques i 
socials del VIH i de la sida.

Recopilar documentació escrita i audiovisual sobre estudis, iniciatives i experiències  
d’actuació en el camp del VIH i de la sida.

Facilitar informació a tots els àmbits possibles i dur a terme una tasca de prevenció
(primària, secundària i terciària) amb la participació de persones i grups interessats en 
aquest aspecte de la salut.

Atendre a les persones amb VIH, les afectades de sida i les del seu entorn proper en les 
seves necessitats psicològiques, jurídiques i socials, estimulant la seva responsabilitat i 
col·laboració en la prevenció, la sensibilització i l’educació davant el virus i la malaltia.

Defensar els drets humans de les persones amb el VIH i la sida, recordant la 
responsabilitat dels ciutadans i de l’Administració Pública en les tasques d’acollida, 
comprensió i ajuda a aquestes persones, i insistint en el fet que cal evitar envers elles 
qualsevol tipus de discriminació i marginació.

Establir contacte i col·laboració amb persones, associacions i organismes de Catalunya, 
d’Espanya, d’Europa i d’arreu que treballen en el camp psicosocial del VIH/sida.



Sobre SIDA STUDI
Reconeixements oficials:

Associació registrada en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
Entitat privada d’Iniciativa Social declarada per la Direcció General de Serveis Socials de la 
Generalitat de Catalunya 
Associació registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior del Estado
Español
Entitat de serveis a la Joventut reconeguda per la Direcció General de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya
Entitat de caràcter social reconeguda per el Ministerio de Hacienda
Entitad declarada d’utilitat pública per el Ministerio del Interior

Organismes estatals als què pertany:

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals de Servei en Sida
Comitè 1er de Desembre
Red2002, Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado Español
CESIDA (a través del Comitè 1er de Desembre)
Federació Catalana de Voluntariat Social
Associació Barcelona pel Desenvolupament de l’Acció Social



Serveis en documentació

Evolució del fons documental 2001-2008

El Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics (CDRP) de 
SIDA STUDI està orientat al tractament 
i difusió de la informació sobre els 
diferents aspectes del VIH.

Evolució Fons Documental 
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Serveis en documentació
Objectius de documentació segons el Pla Estratègic 2006-2008

1. Catàleg: a) Disposar d’ una eina de recuperació de la informació assequible,  i 
útil per als usuaris; b) Facilitar el coneixement del fons i serveis del centre a partir 
de l’augment del nombre de consultes al catàleg.

2. Fons: a) Oferir un fos útil, amb informació vigent  i adequada, capaç de donar 
resposta a les demandes potencials  i que projecti una imatge definida i 
identificable de l’àmbit de la nostra especialització (prevenció i recursos 
pedagògics); b) Promocionar el fons existent fent conèixer als usuaris el 
potencial que el centre els ofereix; c) Recepció sistemàtica de les novetats 
generades pels òrgans productors.

3. Serveis: a) Donar una oferta de serveis que complementi el fons disponible, 
l’exploti i el promocioni; b) Sortir de l’espai físic del centre per ampliar el nombre 
d’usuaris potencials i respondre  a les  seves necessitats.

4. Digitalització i drets d’autoria: Difondre a través de la nostra pàgina web 
documentació en suport electrònic d’accés directe.

5. Col·laboració amb Amèrica Llatina: Esdevenir un referent en l’àmbit de la 
documentació en VIH/sida en aquest àmbit.



Serveis en documentació
Tipologia de registres catalogats
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Serveis en documentació

VIH sobre rodes
Exposició de cartells i altres materials de 
campanyes sobre VIH/sida d’àmbit nacional 
i internacional. Es pot triar entre més de 
1.200 exemplars i endur-se’ls en préstec. 

Nombre total d’exposicions: 20
Nombre de visitants a les 
exposicions: 1.500
Nombre de cartells prestats : 420
Nombre de cartells plastificats: 98
Nombre de cartells digitalitzats: 172

http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/biblioteca_online/coneix_el_fons/menu_cartells.htm


Serveis en documentació
Difusió del CDRP
El Butlletí de novetats trimestral, el butlletí corporatiu 
semestral Tot SIDA STUDI, la secció Coneix el 
nostre fons de la pàgina web, l’elaboració de reculls 
bibliogràfics monotemàtics, l’enviament de materials 
divulgatius a les entitats que ho sol·liciten i la 
informació de les principals novetats a través del 
correu electrònic i els mitjans de comunicació, 
apropen el Centre de Documentació i Recursos 
Pedagògics a les persones usuàries potencials.

Butlletins de Novetats editats: 4
Subscriptors del Butlletí de Novetats: 261
Visites al Butlletí de Novetats : 1.767
Butlletí Tot SIDA STUDI editats: 2
Notícies publicades als web: 18
Aparicions en mitjans de comunicació: 31

http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/Biblioteca_online/butlleti_novetats/BolNov.htm
http://www.sidastudi.org/cat/totss/gener_08.htm
http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/Biblioteca_online/butlleti_novetats/BolNov.htm
http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/Biblioteca_online/butlleti_novetats/BolNov.htm
http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/Biblioteca_online/butlleti_novetats/BolNov.htm


Serveis en documentació
Biblioteca: consulta en sala i 
préstec
Resposta a demandes d’informació, 
préstec, obtenció de documents d’altres 
biblioteques, enviament de documents en 
el cas que no es puguin passar a recollir i 
disponibilitat dels espais del centre per 
consulta, treball i visionat.

Usuaris del servei de referència
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/Biblioteca_online/suport_documental.htm


Serveis en documentació
Biblioteca online

Accés des de la pàgina web www.sidastudi.org al catàleg, des d’on es poden 
obtenir arxius disponibles online, visualitzar les imatges dels pòsters, demanar 
informació i sol·licitar qualsevol document. Així mateix, es pot visitar un 
exhaustiu directori de pàgines web sobre VIH i una col·lecció de revistes 
digitals ordenades per temàtica.
Evolució de les visites al catàleg online i dels registres 
consultats

.

Evolució visites al catàleg i als registres
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis/biblioteca_online/cataleg_online/cerc_bas.asp?opt=0
http://www.sidastudi.org/cat/serveis/biblioteca_online/directori_digital/llistat_webs.asp
http://www.sidastudi.org/cat/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp
http://www.sidastudi.org/cat/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp
http://www.sidastudi.org/cat/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp


Serveis en documentació

Visites usuaris/es serveis on line
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Serveis en documentació
Fruit del procés de millora del catàleg online portat a terme els darrers anys, a 
finals del 2008 s’ha iniciat el projecte de renovació de la web i el catàleg on line de 
SIDA STUDI amb l’objectiu de proporcionar una major accessibilitat i 
personalització dels serveis als usuaris/es de l’entitat.



Serveis en documentació
Quiosc
Espai per la recollida de material menor de caràcter 
divulgatiu, com fulletons, tríptics, revistes, adhesius, 
postals, punts de llibre o preservatius, entre d’altres.

Usuaris del servei quiosc
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./Serveis/exposicions/quiosc/quiosc.asp


Serveis en documentació
Gegants encantats
Maqueta pedagògica en dos formats (cinc penis de 
colors sobre una plataforma circular o un penis 
sobre una base quadrada), disponible en préstec o 
compra, que permeten treballar de forma divertida i 
participativa les habilitat tècniques de la col·locació
del preservatiu.

Maqueta Pedagògica Gegants Encantats

0

50

100

2008 78 17

2007 44 15

Venuts Préstec

http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./Serveis/exposicions/gegants_encantats/gegants_encantats.asp


Serveis en documentació
Usuaris/es del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics

Usuaris/es particulars de l centre  de  
documentació
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Serveis en documentació
Enquesta de satisfacció dels usuaris/es del CDRP

Procedència dels usuaris/es
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Consulta personal bibliotecario Obtención de Docs
Quiosco Fotocopiadora

Dades extretes de les enquestes de satisfacció realitzades a 149 persones 
usuàries dels serveis de referència, préstec i  obtenció de documents (consulta 
presencial, per telèfon i per correu electrònic)

Procedència de les enquestes
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Serveis en documentació
Dades extretes de les enquestes de 
satisfacció de les persones usuàries dels 
serveis de referència, préstec i  obtenció de 
documents (consulta presencial, per telèfon i 
per correu electrònic)

Destino envío de documentos
3% 3% 3% 3%
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Serveis en formació i prevenció

Objectius en formació i prevenció segons el Pla Estratègic 2006-2008

1. Formació de Formadors: Mantenir el programa de  formació de formadors  per 
a professionals que treballen amb joves o persones amb discapacitat.

2. Prevenció: Continuar treballant la prevenció sexual directa (AE i counselling) i 
indirecta (nits + segures). 

3. Formació Interna: Potenciar la formació dels membres del departament per 
millorar la  qualitat als seus serveis.

4. Lobby en prevenció: Donar el nostre punt de vista sobre l’estat de la prevenció
a administracions, plataformes i altres entitats implicades, liderant aquest 
aspecte transversal de l’entitat pel què fa a la prevenció.



Serveis en prevenció
Accions educatives
Intervencions educatives per a la promoció d’una 
sexualitat saludable adaptades a col·lectius 
específics:

Nombre d’accions educatives: 75
Nombre de tallers (sessions): 149
Nombre d’assistents: 3.112

Prevenir per a Gaudir: joves dins i fora 
de l’àmbit educatiu de 14 a 18 anys

Pack Escoles: joves dins l’àmbit 
educatiu de 16 a 18 anys

Parlem de la sexualitat i el VIH/sida:
persones amb discapacitat psíquica lleu 
i/o malaltia mental

La meva sexualitat, la nostra 
protecció: mares i pares de joves i/o 
persones amb discapacitat

http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/tallers_prevencio/tallers_prevencio.htm


Serveis en prevenció
Comparativa 2006-2008 de les 
accions educatives de prevenció

Distribució de les accions educatives segons el 
col·lectiu

Assistents als tallers segons col·lectiu
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Serveis en prevenció
Acció Educativa: Prevenir per a Gaudir
El departament de Formació i Prevenció ha renovat durant el 2008 l’acció educativa 

Prevenir per a Gaudir, destacant els següents aspectes:

Reelaboració d’objectius metodo-
lògics i de continguts i especificació
de cada un d’ells per a cada una de 
les dinàmiques.

Increment del temps de dedicació
de cada intervenció de 4 a 6 hores, 
dividides en 3 sessions de 2 hores 
cada una, que permeten treballar 8 
dinàmiques amb els continguts i 
materials renovats

Implementació de l’avaluació de 
procés i de resultats



Serveis en prevenció
Prevenir per a Gaudir: avaluació del procés



Serveis en prevenció
Prevenir per a Gaudir: avaluació del resultat



Serveis en prevenció
Prevenir per a Gaudir: avaluació del resultat



Serveis en prevenció

Usuaris/es de l’acció educativa Pack Escoles

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5
valoración (1-5)

Satisfacción respecto al taller

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5
valoración (1-5)

Satisfacción respecto a los ponentes

Satisfacció dels/les assistents a les 
accions educatives Pack Escoles (Secretaria de Joventut – Generalitat Catalunya)



Serveis en prevenció
Accés al preservatiu
Distribució gratuïta de preservatius i postals 
informatives a entitats i persones que ho sol·liciten, 
així com a joves que assisteixen a espais d’oci

El Kit del plaer

Distribució de preservatius
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/acces_preservatius/preservatius_free/preservatius_free.htm


Serveis en prevenció

4.403 preservatius entregats a particulars
16.082 preservatius entregats a entitats
27.816 preservatius distribuïts en el projecte Bars&Prevenció

….i després?
Distribució 2008 de preservatius i lubricants
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Lubricant 5662
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Masculins 40320

Distribució de preservatius i lubricants 2008



Serveis en prevenció
Atenció de consultes personals sobre VIH/sida
Atenció anònima i personalitzada de consultes sobre el VIH/sida i la seva 
prevenció, de manera presencial, per telèfon i correu electrònic, per part de 
professionals degudament formats.

250 consultes ateses via mail
150 consultes ateses per telèfon
34 consultes ateses presencialment
1.933 consultes a les FAQ de la web

http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/interrogant.asp


Serveis en prevenció
Perfil de les persones usuàries del servei de Consulta Anònima Personalitzada

Distribució per sexes
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Serveis en prevenció
Perfil de les persones usuàries del servei de Consulta Anònima Personalitzada

Temàtica CAPs
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Serveis en formació

Cursos de formació de formadors
Cursos de formació per a professionals o futurs professionals tant de l’àmbit de 
l’educació com de les discapacitats psíquiques, que volen incorporar en la seva 
activitat coneixements didàctics sobre sexualitat i VIH/sida. 

14 sessions de formació
106 persones assistents

http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/cursos_formadors/cursos_formadors.htm


Serveis en formació
Assessorament personalitzat
Suport a professionals i estudiants per organitzar una activitat de prevenció, 
realitzar una investigació o fer un treball de recerca o acadèmic sobre el 
VIH/sida.

13 assessoraments 
a professionals

9 assessoraments 
a estudiants

Evolució del perfil del usuari/a dels assessoraments
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/assessorament/assessorament.htm


Serveis en formació
Elaboració de materials: Jornades Joves i VIH/sida  
Els dies 6 i 7 de novembre ONG de VIH/sida de tot l’Estat i 
diferents plans autonòmics es van reunir a  Barcelona a les 
jornades “Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las 
intervenciones de prevención”.

Les jornades, organitzades per SIDA STUDI volien 
analitzar els resultats de l’estudio fet per l’entitat 
Diagnóstico de las intervenciones educativas grupales de 
prevención del VIH/sida realizadas por ONG del Estado 
Español entre jóvenes escolarizados, i plantejar propostes 
de millora en les intervencions de prevenció en VIH/sida.

Els assistents van coincidir a destacar la importància d’incorporar la cultura de l’avaluació, 
sistematitzant i planificant les seves intervencions en VIH/sida per a poder avaluar els resultats. La 
formació en avaluació, una major participació dels beneficiaris de les intervencions, l’intercanvi
d’informació entre ONG i una major comunicació entre administracions i entitats de VIH/sida són 
altres dels aspectes clau que s’han de millorar. 

Tant les administracions com les ONG presents en les jornades han valorat positivament l’estudi i 
les jornades organitzades per SIDA STUDI ja que són un primer pas per començar a treballar i 
trobar solucions. 



SIDA STUDI en xifres
Nom del servei Resultats

Evolució del fons documental 3.191 nous registres catalogats
483 nous recursos pedagògics

26.380 registres bibliogràfics totals
32% del fons digitalitzat

Nombre de consultes i préstecs 31.047 usuaris/es i 501 entitats dels serveis de 
la biblioteca 

726 préstecs de material
4.615 usuaris del servei de referència

Recursos online del Centro de
Documentació i Recursos
Pedagògics (CDRP)

4.064 registres consultats del catàleg online
1. 349 consultes de l’hemeroteca online

1. 896 consultes del directori de webs
21.243 visites a Coneix el nostre fons

VIH sobre rodes 20 exposicions de cartells
420 cartells prestats

Quiosc 44.331 documents distribuïts a 
82 entitats i a 214 particulars 

Accions Educatives
de prevenció

75 Accions Educatives
149 Tallers

3.112 assistents

Formació de Formadors 14 Tallers
106 assistents

22 assessoraments presencials

Consulta Anònima Personalitzada 434 consultes ateses per mail, telèfon y 
presencialment

1.933 consultes a las FAQ de la web 

Nits més segures 49.087 preservatius distribuïts
a entitats i a particulars

Comunicació 31 aparicions a mitjans de comunicació
19.799  visites en la pàgina web



Línies de futur: Pla estratègic 2009-2011

OBJETIUS GENERALS DEL DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ

1. Oferir als usuaris/es serveis participatius i personalitzats
2. Elaborar productes documentals propis
3. Esdevenir un punt de referència en l’àmbit de la  investigació social
4. Facilitar l’accés als recursos disponibles al centre d’una manera 

amigable
5. Difondre els recursos del centre de documentació
6. Desenvolupar  una nova temàtica: educació sexual en joves i 

persones amb discapacitat
7. Mantenir i millorar les activitats de desenvolupament del fons 

documental i l’oferta de serveis actualment existents



Línies de futur: Plan estratègic 2009-2011

OBJETIUS GENERALS DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I 
PREVENCIÓ

1. Potenciar les Intervencions Integrals en els àmbits escolar i CETs
2. Potenciar les Intervencions Integrals en l’àmbit de municipis de 

menys de 20.000 habitants
3. Potenciar les Intervencions Integrals en el barri del Raval de 

Barcelona
4. Mantenir i millorar els serveis que rebem sense cerca activa, 

supeditant-los progressivament a les intervencions integrals 
5. Millorar i sistematitzar la formació interna 



Col·laboradors

Ajuntament de Barcelona

Departament d’Acció Social i Ciutadania

Diputació de Barcelona Secció de Salut Pública i Consum

Caja Madrid

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Sanidad y Consumo (Plan Nacional sobre el SIDA)

Departament de Salut (Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida) 

Secretaria de Joventut

http://www.bcn.es/
http://www.gencat.net/
http://www.diba.es/
http://www.diba.es/salutpconsum/default.asp
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/cruce/0,0,0,00.html
http://www.mtas.es/
http://www.msc.es/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir474/index.html
http://www.jove.cat/


www.sidastudi.org


