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HEalth & ROad safety: volunteering heroes 

 
 NOTA DE PREMSA: 

Barcelona 
17 de setembre de 2009 

 

Noves campanyes de prevenció per a joves en 11 
països europeus  

El projecte europeu HEROES, en què participa SIDA STUDI en representació 
d'Espanya, anuncia el llançament de campanyes pilot de conscienciació en temes 

de salut (VIH / sida, alcohol, drogues i seguretat viària) adreçades a joves en 11 
països. 

 
Molt aviat els joves europeus es trobaran amb els voluntaris, estudiants o educadors entre 
iguals del projecte HEROES (Health & Road Safety) en diversos centres d'oci. El projecte 
HEROES, finançat per l'Agència de la Comissió Europea de Salut i Consum (EAHC), 
començarà en onze països de la Unió Europea (Bèlgica, França, Bulgària, Polònia, 
Espanya, Grècia, Luxemburg, Portugal, Alemanya, Xipre i Holanda ) el seu estudi i les 
seves accions pilot per a joves. Aquestes accions pilot posaran a prova noves campanyes 
de conscienciació en VIH/sida, alcohol, drogues i seguretat viària. Per arribar a major 
quantitat de gent, es combinaran dos temes de salut en cada campanya. 
 
HEROES  té una durada de 3 anys i ha estat creat per intercanviar mètodes de treball i 
experiències exitoses en la sensibilització d’adolescents i joves adults en el camp de la 
salut. A la vegada, a la finalització del projecte es pretén haver creat una xarxa europea 
de voluntaris, estudiants i educadors entre iguals.  
 
Les noves campanyes són el resultat de la reunió preparatòria del projecte HEROES que 
va tenir lloc del 2 al 4 de setembre de 2009 a Xipre. Durant tot aquest any les tretze 
organitzacions dels onze països que formen part del projecte han reunit més de 130 
campanyes europees en prevenció del VIH/sida, drogues, alcohol i seguretat viària 
realitzades en els seus països per diferents associacions, entre les quals han escollit les 
13 millors pràctiques que seran provades combinant-les amb altres campanyes pròpies.  
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SIDA STUDI, igual que les altres 12 organitzacions participants en el projecte, crearà ara 
una campanya de sensibilització al seu propi país, basant-se en les millors pràctiques 
escollides i combinant els temes de prevenció en temes de salut i seguretat viària. El 
projecte HEROES permetrà provar i estudiar la possibilitat d'aplicar aquestes campanyes 
amb èxit i de formar a voluntaris, estudiants i educadors entre iguals per a la seva 
implementació.  
 
La pàgina web de HEROES reuneix les millors pràctiques seleccionades per les entitats 
participants. Aquest lloc pot ser utilitzat per totes les ONG implicades en els camps 
analitzats pel projecte (prevenció del VIH / sida, drogues, alcohol i seguretat viària) per 
ajudar al desenvolupament de noves campanyes de sensibilització a nivell estatal o local. 
 
Les 13 noves campanyes resultants del procés de combinació de dos temes de salut ja 
han estat determinades i molt aviat es podrà consultar a la web la seva anàlisi i un manual 
de com dur-les a la pràctica. 
 
A Espanya, SIDA STUDI ha triat combinar la seva campanya de distribució gratuïta de 
preservatius "Bars & Prevenció" amb una campanya de conscienciació sobre els efectes 
de l'alcohol en les habilitats de conducció. 
 
Enllaços:  
Projecte HEROES http://www.ryd.eu/heroes/ 
SIDA STUDI, Bars i Prevenció http://www.sidastudi.org/ca/info/bares-prevencion  
 
 
+ info: Mireia Siles (93.268.14.84) / Joan Bertran de Bes (658.58.59.56) 

 
 

Aquest document sorgeix del projecte HEROES que ha rebut finançament de la Unió Europea en el marc del Programa de Salut Pública.  
Este documento surge del proyecto HEROES que ha recibido fondos de la Unión Europea en el marco del Programa de Salud Pública. 


