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8 de juliol de 2009 
 

NOTA DE PREMSA 
 

SIDA STUDI distribueix més de 20.000 
preservatius a 5 municipis de  

Barcelona 
 
Cinc municipis de l’Alt Vallès Oriental adherits al Pla de Prevenció 
de Drogodependències i Promoció d’Hàbits Saludables C17 
reparteixen durant aquest estiu 10.190 Kits del Plaer, el material 
preventiu de SIDA STUDI. 
 
 
El Kit del Plaer és un material de la campanya Bars & Prevenció, un projecte 
del departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI que té per objectiu 
promoure la prevenció sexual de forma atractiva en ambients ludicofestius per 
a joves.  
 
El Kit del Plaer és una petita caixa de cartró amb dos models diferents, 
diferenciats pel color i amb un atractiu disseny. Un model ofereix un preservatiu 
femení, un de masculí i un lubricant individual i l’altre disposa de dos 
preservatius masculins i un lubricant individual. En l’interior de la caixa hi són 
presents indicacions per l’ús correcte del material preventiu i altres missatges 
sobre les relacions sexuals, relacionats amb el plaer, el desig i el respecte.  
  
Des del mes de juliol i fins al mes de novembre, el Kit del Plaer es distribuirà en 
concerts nocturns de festes majors i festivals de forma gratuïta als municipis de 
l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i 
el Tagamanent. El material també es distribuirà al bus nocturn C-17, un 
autobús en línia discrecional que farà un recorregut pels cinc municipis adherits 
a aquest Pla durant les nits que es celebrin festes majors o concerts amb 
l’objectiu de facilitar als/les joves els seus desplaçaments de forma gratuïta als 
espais festius i de reduir la sinistralitat a les carreteres .  
 
El C17 és un programa supramunicipal adreçat a adolescents i joves dels 
municipis del C17 d’edats compreses entre 14 i 30 anys que intervé en els 
àmbits del consum de drogues, la sexualitat i l’alimentació prevenint i 
promovent hàbits saludables. 
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SIDA STUDI, ONG creada l’any 1987 a Barcelona, treballa 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. Amb més de 28.000 registres 
bibliogràfics en el seu fons documental, és el Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics sobre VIH/sida de referència de l’Estat Espanyol i ofereix 
diferents serveis de prevenció del VIH/sida, com tallers de formació per a joves 
i persones amb discapacitats, distribució de preservatius, formació de 
formadors, exposicions de cartells, consultes anònimes i assessorament 
personalitzat.  
 
 
Si vols conèixer el servei de distribució de material preventiu de SIDA STUDI 
consulta la nostra pàgina: http://www.sidastudi.org/ca/preservativo  
 
 

Per a més informació: 
Mireia Siles Planas  

comunicacio@sidastudi.org  
93.268.14.84  

 


