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1. Introducció

SIDA STUDI, ONG creada l’any 1987 a Barcelona, treballa en la capacita-
ció 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. 

La tasca de SIDA STUDI està dirigida a la societat en general, oferint 
informació i educació per tal de sensibilitzar sobre el VIH/sida, la seva 
prevenció i els drets de les persones afectades.

SIDA STUDI va incorporar el 2006 la gestió estratègica creant el pla estra-
tègic 2006-2009.  Fruit del procés de millora continua, aquest any l’entitat 
està desenvolupant el pla estratègic 2009-2011. 

Objectius

•	 Estudiar en profunditat les diverses repercussions mèdiques, psicolò-
giques, 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 amb la participació de persones i grups interessats en 
aquest aspecte de la salut.

•	 Defensar els drets humans de les persones amb el VIH i la sida, re-
cordant la responsabilitat dels/les ciutadans/es i de l’Administració 
Pública en les tasques d’acollida, comprensió i ajuda a aquestes per-
sones, i insistint en què cal evitar qualsevol tipus de discriminació i 
marginació.

•	 Establir contacte i col·laboració amb persones, associacions i organis-
mes de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i d’altres llocs del món que 
treballen en el camp psicosocial del VIH i de la sida.

L’entitat s’estructura en el següent organigrama:

 

DIRECCIÓ 

SERVEIS COMUNICACIÓ RELACIONS 
EXTERNES 

FINANCES 
BASE SOCIAL (SOCIS i 

VOLUNTARIS) 

RRHH 

INFORMÁTICA 

DCUMENTAC. FORMACIÓ FORMADORS PREVENCIÓ MÓN ASSOCIATIU ADMINISTRACIONS 

COMPTABILITAT 
CAPTACIÓ FONS 

FORMACIÓ 

USUARIS/ES  
Joves, MMCC, investigadors, ONG, administracions... 

NOUS PROJECTES  

Entitats col·laboradores

Secretaría del Plan Nacional Sobre el 
Sida
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2. Documentació i Recursos Pedagògics 

Introducció

El Departament de Documentació de SIDA STUDI, orientat principalment 
a la difusió de la informació sobre els diferents aspectes del VIH/sida, 
pretén ser:

1. Una eina de suport a la docència, l’atenció, l’estudi i/o a la investiga-
ció de qualsevol entitat o persona que ho sol·liciti, independentment de la 
seva	localització	geogràfica.

2.	Un	servei	que	té	com	finalitat	contribuir	en	la	distribució	d’informació	i/o	
documentació i facilitar-ne l’accés als serveis i recursos.

3. Un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en VIH/
sida.

Objectius del departament en el pla estratègic 2009-2011

•	 Oferir serveis participatius i personalitzats
•	 Elaborar productes documentals
•	 Esdevenir un punt de referència en l’àmbit de la investigació social
•	 Facilitar l’accés als recursos disponibles al centre d’una manera ami-

cable
•	 Difondre els recursos del centre
•	 Desenvolupar una nova temàtica: educació sexual 
•	 Mantenir i millorar les activitats de desenvolupament del fons i l’oferta 

de serveis actualment existents

Què hem fet a l’any 2010    

Durant aquest any s’ha iniciat el desenvolupament del fons documental 
relacionat amb la temàtica d’educació sexual. L’objectiu és abordar la pre-
venció del VIH/sida des de la perspectiva més àmplia de la promoció de la 
salut sexual. Aquesta nova disciplina implica la creació de noves eines de 
descripció	documental	per	poder	oferir	en	un	futur	aquesta	col•lecció	des	
del nostre catàleg on line, ja que les eines actuals no ens ho permeten. 

El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics també ha apostat per 
crear nous productes documentals més personalitzats i que intenten apor-
tar un valor afegit als materials de la biblioteca. Així, s’ha creat el primer 
butlletí de resums d’articles de VIH/sida de publicacions acadèmiques de 
prestigi traduïts de l’anglès al català i castellà, amb l’objectiu d’acostar no-
vetats internacionals a un major públic, i s’han creat seleccions monogrà-
fiques	específiques	en congressos i jornades sobre temes especialitzats i 
amb	un	perfil	professional	definit.

Aquests productes són el fruit dels resultats de l’enquesta duta a terme 
entre investigadors/es socials de l’estat espanyol per tal de millorar els 
serveis actuals que té la biblioteca per aquest col·lectiu. 

Pel que fa als usuaris/es, cal esmentar el sensible augment en l’ús del 
servei de quiosc, que evidencia la creixent implantació del CDRP dins del 
barri i la consolidació dels serveis virtuals a través de la pàgina web. 

Entitats i organismes que han 
cedit els drets de difusió dels 
seus documents. 

•	 ABD
•	 ACASC
•	 ACCAS
•	 ALAS
•	 Àrea de Salut Pública i Con-

sum de la Diputació de Bar-
celona

•	 Associació Antisida Lleida
•	 Asociación de lucha contra 

el sida T-4
•	 CJAS
•	 CESIDA
•	 Creación Positiva
•	 Direcció General de Salut 

Pública i Participació del Go-
vern de les Illes Balears

•	 Faro Positivo
•	 FELGTB
•	 FLUSIP
•	 Fundación FIT
•	 Gais Positius
•	 Genera
•	 GTT
•	 JIS
•	 PASal’H)
•	 Plan de Prevención y Con-

trol del Sida del Gobierno 
Vasco

•	 Planeta Salud
•	 Programa per a la Prevenció 

i l’Assistència de la Sida de 
la Generalitat de Catalunya

•	 Projecte dels Noms - Hispa-
nosida

•	 Red 2002 
•	 SEISIDA 
•	 Stop Sida
•	 UNAPRO

http://www.sidastudi.org/resources/doc/101209-butlletiresums_catala-3832978829876690054.pdf
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/tipo-publico/monografico/100430-psicologia-y-vih
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/tipo-publico/monografico/100621-salud-y-escuela
http://www.sidastudi.org/resources/doc/100202-surveysummary_02012010-8898510892463116398.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/100202-surveysummary_02012010-8898510892463116398.pdf
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2.1 Fons documental: el nostre catàleg

. 

El Centre de Documentació i Re-
cursos Pedagògics (CDRP) de 
SIDA STUDI és l’únic especia-
litzat en VIH/sida de l’Estat amb 
documentació d’associacions i 
administracions espanyoles i de 
la resta del món en qualsevol 
llengua i format que s’ha anat re-
copilant	des	de	fa	20	anys	fins	a	
l’actualitat.

El CDRP funciona com una bi-
blioteca pública. El material en 
préstec és gratuït i s’estén du-
rant un període de 15 dies pro-
rrogables. 

A través de la nostra pàgina web 
es pot consultar el catàleg amb 
més de 30.000 registres biblio-
gràfics	relacionats	amb	VIH/sida	
i demanar els documents que es 
necessitin.

El fons documental es divideix 
en dos grans tipologies de do-
cuments: els de contingut teòric 
i els recursos pedagògics. Per 
recursos pedagògics entenem 
els documents que permeten 
dur a terme accions educatives 
o que adapten el contingut dels 
missatges	a	un	perfil	poblacional	
concret.

Evolució Fons Documental 

0

10000

20000

30000

40000

Suport digital 0 0 0 0 1514 3224 5965 7394 10565 11998

Suport paper 17074 17220 17667 18222 17834 17311 17600 17549 18494 18752

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Documents incorporats al catàleg

63%12%

25%

Documentació teòrica catalogada
Recursos Pedagògics catalogats
Fons educació sexual catalogat

Evolució Digitalització 2010

Suport paper
61%

Suport digital
39%

http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
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2.2 Biblioteca: consulta a sala, préstec de materials, 
referència i enviament de documents
La biblioteca respon a les 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.

Documents deixats en préstec

647
726

890 824

0

200

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010

Usuaris/es servei enviament de documents digitals

48
93

154

466

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2007 2008 2009 2010

Les relacions del CDRP

El CDRP col·labora amb biblio-
teques i associacions com: 

•	 Biblioteca de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat 

•	 Biblioteca Andreu Nin
•	 Biblioteca Joan Olivé
•	 Biblioteca Sant Pau- Santa 

Creu
•	 Centre de Documentació 

Juvenil de la Secretaría de 
Juventut

•	 CRIPS, (Centre Régional 
d’Information et de Préven-
tion du Sida) 

•	 Directorio de Bibliotecas y 
Hemerotecas Españolas  
de la Biblioteca nacional

•	 Directori de Biblioteques 
Especialitzades de Cata-
lunya

•	 Fundadeps
•	 Unisexsida
•	 UPC
•	 Xarxa de Biblioteques de 

l’Hospitalet
•	 Xarxa de Centres de Re-

cursos Pedagògics
•	 Xarxa de Punts d’Informa-

ció Juvenil

Usuaris/es servei de referència

3.478
4.615

15.661
17.656

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

2007 2008 2009 2010
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2.3 Serveis de la biblioteca on line: catàleg i monogrà-
fics

Des de la pàgina web es pot accedir al catàleg, des d’on es poden ob-
tenir arxius disponibles online, visualitzar les imatges dels documents, 
demanar informació i sol·licitar qualsevol document o bé deixar un co-
mentari sobre un recurs.

També es pot accedir a la secció monogràfics, amb seleccions temàti-
ques del fons documental de SIDA STUDI.

Nombre	de	visites	als	monogràfics	i	directori	de	pàgines	web 14.073
Nombre de visites al catàleg 17.382
Nombre de visites als registres del catàleg 50.747
Nombre de visites a la cerca de cartells del catàleg 4.564
Nombre de documents digitals enviats 414

Evolució Via de Consulta Fons Documental

0

10000

20000

Catàleg On Line 0 0 0 1478 3180 3359 4446 15377 17382
No presencial 256 246 159 87 73 86 124 246 242
Presencial 396 398 85 56 46 39 45 38 32

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolució de visites a la biblioteca

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Visites al catàleg 3.180 3.359 4.446 15.377 17.382
Registres 302 2.610 4.064 39.912 50.747

2006 2007 2008 2009 2010

http://www.sidastudi.org/ca/monograficos
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2.4 Recursos Pedagògics: exposicions i materials

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 1.500 exem-
plars i endur-se’ls en préstec. 

Exposicions realitzades 33

Visitants a les exposicions (aproxim.) 4.000
Cartells prestats 514
Cartells	plastificats 79
Cartells digitalitzats 22

Quiosc

Espai per la recollida de material menor de caràcter divulgatiu, com 
fulletons, tríptics, revistes, adhesius, postals, punts de llibre o preserva-
tius, entre d’altres.

Usuaris/es 402
Entitats 81
Nombre de documents distribuïts 32.322

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 participa-
tiva les habilitats tècniques de la col·locació del preservatiu per a penis.

Maquetes venudes 15
Maquetes deixades en préstec 15

DVDteca

SIDA STUDI posa a disposició dels/les usuaris/es gairebé 500 DVD’s 
educatius, documentals, llargmetratges i curts que tracten el tema del 
VIH per a la realització de tallers i xerrades formatives.

DVD’s deixats en préstec 155

http://www.sidastudi.org/ca/carteles
http://www.sidastudi.org/ca/quiosco
http://www.sidastudi.org/ca/info/gigantes
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2.5 Perfil dels usuaris/es del Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics

Procedència dels usuaris/es

31%
15% 3%

51%

Administració Pública Àmbit Associatiu

Estudiants Altres

Dades totals dels usuaris/es i 
entitats dels serveis de referèn-
cia, préstec, quiosc, enviament 
de documents, obtenció de do-
cuments, visitants exposicions i  
venda de maqueta pedagògica.

Perfil	 dels	 usuaris/es	 presen-
cials i no presencials (correu 
electrònic, telèfon) del CDRP 
del 2010 (n= 198). No inclou 
els serveis on line a través de 
la web.

Temàtiques d'interès dels usuaris/es

4%

14%

6%

2%17%
1%

35%

5%
0%

5%

11%

Informació general Ciència bàsica
Epidemiologia Aspectes psico-socials
Prevenció Salut Pública
Clínica Tractaments
Autocura Materials divulgatius/formatius
Altres

Serveis de la biblioteca utilitzats

16%

21%

48%

12%

3%

Consulta a sala Préstec
Consulta personal bibliotecarii Obtenció de Docs
Quiosc

Via de coneixement de la biblioteca

27%

3%

4% 66%

Relacions Professionals Relacions Personals
ONGs / Associacions Internet

Coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, la biblioteca va editar una 
col·lecció de punts de llibre dis-
senyats per la voluntària Clara 
Herreros. Els punts es van dis-
tribuir entre les biblioteques de 
Barcelona del barri de Raval, 
Gòtic i Sant Antoni i altres punts  
tant per Sant Jordi com pel Dia 
Mundial de lluita contra la sida. 

Imatges de 2 dels 5 punts de la 
col·lecció. 
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3. Formació i Prevenció 
Introducció

El Departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI realitza diferents 
activitats sobre la promoció de la salut sexual i la prevenció de riscos as-
sociats	com	el	VIH/sida,	altres	ITS	i	embarassos	no	planificats	adaptades	
metodològicament a la realitat de diferents col·lectius. 

Objectius del departament en el pla estratègic 2009-2011

•	 Potenciar les Intervencions Integrals en l’àmbit educatiu. 
•	 Potenciar les Intervencions Integrals en CET’s (centres especials de 

treball). 
•	 Potenciar paquets de serveis de SIDA STUDI en municipis petits. 
•	 Potenciar els paquets de serveis SIDA STUDI en el districte de Ciutat 

Vella. 
•	 Mantenir i millorar els serveis que rebem sense cerca activa, supedi-

tant-los progressivament a les intervencions integrals. 

Què hem fet al 2010  

El Departament  de Formació i Prevenció ha revisat i actualitzat el con-
tingut i la metodologia de les seves accions educatives. Com a resultat 
d’aquest	procés	s’han	realitzat	modificacions	per	la	millora	del	treball	en	
grups i dels missatges desenvolupats, mantenint la prevenció dels riscos 
associats	a	la	sexualitat	com	a	fil	conductor.	Pel	que	fa	a	l’objectiu	de	la	
validació	 científica	de	 les	 intervencions,	 s’ha	 retornat	 a	 tots	 els	 centres	
educatius que han participat un informe amb els resultats de l’avaluació 
de procés i l’avaluació de l’impacte de les intervencions educatives dutes 
a terme. 

El Dia Mundial de Lluita Contra la Sida és la jornada on el departament es 
fa present a altres municipis catalans a través de diferents activitats com 
les dutes a terme dins el projecte amb l’Àrea de Salut Pública i Consum 
de la Diputació de Barcelona per celebrar aquesta jornada. Així, enguany 
s’han ofert xerrades, recursos pedagògics i exposicions als  municipis de 
Montmeló, Piera i Vilassar de Dalt. 

El departament també duu a terme anualment la seva campanya de pro-
moció de l’ús del preservatiu en ambients lúdics i festius per a gent jove 
amb el lema “El Kit del Plaer”. Aquest any, el departament ha renovat el 
disseny del kit, una capsa amb material preventiu i instruccions de com fer 
servir-lo, a través de les xarxes socials per tal d’incentivar la participació 
dels/de les joves. Així, al mes de març es va obrir un grup al facebook per 
a que els/les joves opinessin i votessin sobre quin disseny els hi agradava 
més.

La difusió pública del disseny guanyador es va fer a l’abril durant l’activitat 
relacionada amb el projecte europeu HEROES que el departament va dur 
a	terme	a	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	amb	la	col•laboració	de	la	
Fundació Autònoma Solidària, FAS.

D’altra banda, s’ha iniciat la promoció dels serveis en el districte de Ciutat 
Vella, en especial al barri del Raval on té seu la nostra entitat.  En aquest 
sentit, s’ha repartit material preventiu, s’ha establert relacions amb altres 
entitats que treballen al districte i s’han realitzat accions educatives i as-
sessoraments. 

Segones Jornades de 
SIDA STUDI

SIDA STUDI va organitzar les 
segones jornades “Capacitan-
do a las ONG/sida: mejorando 
la prevención del VIH”	 finança-
des per la Secretaría del Plan 
Nacional sobre el Sida i amb 
col•laboració	 de	 Fundació	 “la	
Caixa”. L’objectiu principal era 
capacitar les ONG de l’Estat es-
panyol que treballen en la pre-
venció sexual del VIH/sida per 
millorar el disseny de les actu-
acions que duen a terme no no-
més en l’àmbit de la prevenció 
sexual del VIH/sida sinó també 
en tots els àmbits en els que hi 
intervenen. Durant tres dies les 
68 associacions de 14 comuni-
tats autònomes reunides a Bar-
celona van compartir formació 
teòrica, eines pràctiques i expe-
riències	 eficaces	 utilitzant	 com	
a exemple les intervencions de 
prevenció sexual del VIH/sida.

http://www.sidastudi.org/ca/info/jornadesss
http://www.sidastudi.org/ca/info/jornadesss
http://www.sidastudi.org/ca/info/jornadesss
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3.1 Tallers de prevenció: les Accions Educatives

Les Accions Educatives es basen en l’estructura de les intervencions in-
tegrals, enteses com aquelles que actuen sobre la població jove i el seu 
entorn, és a dir, els pares i mares i el professorat. 

El departament ofereix:                               

•	 Intervencions adreçades a joves amb diverses tipologies d’Accions 
Educatives	 adaptades	metodològicament	 a	 cada	perfil:	ESO,	Batxi-
llerat, USEE...

•	 Accions educatives adreçades a pares i mares sobre la vivència de la 
sexualitat dels/les joves

•	 Accions Educatives adreçades a persones amb discapacitat intel-
lectual lleu.  

Nombre d’accions educatives 71
Nombre de tallers (sessions) 154
Nombre d’assistents 3.493

El departament a Ciutat Vella

La nostra intenció clara d’augmentar la participació i intervenció en el dia a dia del Raval s’ha traduït en 
dades relacionades amb el programa Nits+Segures que pretén facilitar i promocionar l’ús del material pre-
ventiu entre la població jove.

El servei de distribució a entitats ha augmentat considerablement respecte l’any passat. I en quant al mate-
rial	d’El	Kit	del	Plaer	(projecte	Bars&Prevenció)	el	nombre	d’espais	d’oci	s’ha	diversificat,	arribant	a	activitats	
festives del barri i organitzades per entitats dirigides a joves

Persones assistents als tallers de prevenció

51%

25%

6%

12%

1% 4% 1% 0%

Joves - PxG Joves - Cp, Cg
Joves - PACK SJ Joves -        A la carta
Joves - USEE Persones amb discapacitat
Pares i Mares - Joves Pares i Mares - Discas

Setmana de les Figues i els Ous

Del 18 al 31 d’octubre la ciutat d’Igualada va celebrar la Segona Set-
mana de les Figues i els Ous, una campanya coordinada per l’IMIS per 
iniciativa de la regidoria de joventut i salut de l’ajuntament i amb la col-
laboració de l’associació SIDA STUDI. L’objectiu d’aquesta setmana, 
que va comptar amb el suport de la Red Española de Ciudades Soste-
nibles, era promoure la sexualitat saludable entre la població d’Igualada 
i molt especialment entre els/les joves. Durant la setmana SIDA STUDI 
va organitzar tallers de promoció de la salut sexual a escoles i formació 
de formadors/es a més d’exposicions de cartells i la  creació de la pà-
gina Figues i Ous al Facebook per poder reforçar les accions dutes a 
terme durant la setmana i promocionar la participació i el coneixement 
entre els/les joves d’Igualada en matèria de sexualitat a través de xats 
i fòrums.

http://www.sidastudi.org/ca/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/ca/noticias/notas-prensa/noticia/101019-igualada-celebra
http://www.sidastudi.org/ca/noticias/notas-prensa/noticia/101019-igualada-celebra
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Dades dels usuaris/es de l’acció educativa Prevenir per 
Gaudir

Resultats extrets de l’informe resultats de l’avaluació educativa Prevenir  x 
Gaudir 2009-2010

Projecte HEROES

HEROES és un projecte europeu 
que es va iniciar el setembre de 
2008.	 La	 finalitat	 del	 projecte	 és	
reunir organitzacions juvenils eu-
ropees actives en el camp de la 
salut preventiva i/o en la segure-
tat viària, a més d’universitats i 
instituts d’investigació que treba-
llin amb joves adults, estudiants 
i/o educadors/es i desenvolupar 
una sèrie de bones pràctiques de 
caràcter transversal a nivell euro-
peu. SIDA STUDI participa a HE-
ROES a través de  la seva cam-
panya de distribució gratuïta de 
preservatius “Bars & Prevenció”, 
que combina amb una campanya 
de conscienciació sobre els efec-
tes de l’alcohol en les habilitats 
de conducció Ulleres AlcoVisión, 
de la ONG belga Responsible 
Young Drivers a través d’una gim-
cana duta a terme el 21 d’abril a 
la UAB dins la Setmana Cultural 
i Solidària amb la col·laboració de 
la Fundació Autònoma Solidària. 
L’activitat reproduia un ambient 
festiu nocturn en la que les per-
sones participants utilitzaven les 
ulleres especials del projecte, que 
simulen	les	dificultats	visuals	pro-
vocades pel consum d’alcohol, 
per dur a terme diferents accions 
relacionades amb la seves capa-
citats personals i tècniques per 
gestionar riscos relacionats amb 
la salut, com ara la col·locació 
d’un preservatiu. SIDA STUDI va 
aprofitar	aquesta	activitat	per	pre-
sentar el nou disseny del seu ma-
terial preventiu “El Kit del Plaer”.

http://www.sidastudi.org/ca/noticias/notas-prensa/noticia/100623-un-46-2-dels-le
http://www.sidastudi.org/ca/noticias/notas-prensa/noticia/100623-un-46-2-dels-le
http://http://www.sidastudi.org/ca/noticias/notas-prensa/noticia/100419-joves-universita
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Distribució gratuïta d’unitats de material preventiu (preservatius per pe-
nis, preservatius per vagina, lubricants, dental damm) i postals informa-
tives a entitats i persones que ho sol·liciten, així com a joves que assis-
teixen a espais d’oci.        

3.2 Distribució de material preventiu

Material preventiu entregat a usuaris/es del quiosc 7.703

Material preventiu entregat a entitats 4.540

Material preventiu distribuït en el projecte  Bars & Prevenció 57.399
Material preventiu distribuït al les accions educatives 1444

Distribució de material preventiu per tipologia 2010

53%

18%

29%

N+S - Preservatius per a penis
N+S - Preservatius per a vagina
 N+S - Lubricant

Grup del Kit del Plaer al 
Facebook

El departament de Formació i 
Prevenció de SIDA STUDI duu 
a terme anualment la seva cam-
panya de promoció de l’ús del 
preservatiu en ambients lúdics 
i festius per a gent jove amb el 
lema “el Kit del Plaer”. Aquest 
any, el departament renovava el 
disseny del kit, una capsa amb 
material preventiu i instruccions 
de com fer servir-lo, i per tal 
d’adequar	el	material	al	perfil	al	
qual s’adreça, els/les joves, va 
obrir un grup al facebook per a 
que els/les joves opinessin i vo-
tessin sobre quin disseny els hi 
agradava més. En anys anteri-
ors, el departament realitzava 
reunions amb grups focals amb 
l’objectiu d’ensenyar les propos-
tes de disseny i captar quina 
opinió en tenien i quins aspec-
tes millorarien. Aquest any es 
va decidit fer una prova pilot a 
les xarxes socials i realitzar una 
participació virtual. 

Imatge del  disseny guanyador 
Kit del Plaer

Nits + Segures a Ciutat Vella

La nostra intenció clara d’augmentar la participació i intervenció en 
el dia a dia del Raval s’ha traduït en dades relacionades amb el 
programa Nits+Segures que pretén facilitar i promocionar l’ús del 
material preventiu entre la població jove.

El servei de distribució de material preventiu a entitats ha augmen-
tat considerablement respecte l’any passat. I en quant al material 
d’El Kit del Plaer (projecte Bars&Prevenció) el nombre d’espais d’oci 
s’ha	diversificat,	arribant	a	activitats	festives	del	barri	i	organitzades	
per entitats dirigides a joves

Kits del Plaer distribuïts 8.815
Espais on s’ha distribuït el Kit 11
Material distribuït a les entitats 368
Entitats sol·licitants de material preventiu 6
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3.3 Atenció de consultes personals

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. També es pot consultar 
la secció de preguntes més freqüents (FAQ) a la web.

Consultes ateses via mail 212
Consultes ateses per telèfon 118
Consultes ateses presencialment 23
Consultes a les FAQ de la web 3.782

Evolució atenció consultes personalitzades 2000-2010 

0
100
200
300
400
500
600
700

Mail 0 0 44 118 121 218 412 264 250 217 212

Telefónica 126 104 107 80 70 118 176 243 150 120 118

Presencial 31 18 30 8 8 10 17 20 34 28 23

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolució visites Preguntes més Freqüents

1103

1933

4535

3782

0 1000 2000 3000 4000 5000

2007

2008

2009

2010

Visites FAQ

http://www.sidastudi.org/ca/preguntas
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Perfil dels usuaris/es del servei CAP. 

Dades extretes de 345 consultes rebudes durant el 2010

Distribució via d'atenció

7%

34%

59%

Presencial Telefònica Mail

Procendència CAP

46%

26%

15%

13%

Catalunya Resta CCAA Altres països NS/NC

Temàtica CAP

42%

1%
23%

6%

12%
5% 0%

4%

5%

2%

Sexualitat Transmissió VIH
Prevenció VIH Profilaxis Post Exposició
Detecció VIH Evolució malaltia
Suport emocional Sida Social
Vulneració DDHH Altres

Imatge del dia mundial 2010 
editada per l’entitat

Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida

Cada 1 de desembre es com-
memora a tot el món el Dia 
Mundial de Lluita contra la 
Sida (DMS), el dia escollit per 
Nacions Unides per recordar 
i donar a conèixer a la po-
blació l’epidèmia global de la 
sida causada per la extensió 
de la infecció del VIH. En-
guany SIDA STUDI va orga-
nitzar diferents activitats tant 
a Barcelona ciutat com a 18 
municipis catalans i 4 de la 
resta de l’Estat espanyol. Es 
van programar exposicions 
de cartells i xerrades informa-
tives i es va distribuïr material 
preventiu a més dels punts de 
llibre i calendaris de butxaca 
dissenyats especialment per 
commemorar aquesta jorna-
da. També es van fer activi-
tats en centres de justícia i es 
va elaborar un argumentari 
per a periodistes a més de 
participar en les activitats or-
ganitzades pel Comitè 1r de 
Desembre. Totes aquestes 
activitats es poden veure en 
la secció de la web dedicada 
a aquesta jornada. 

Distribució per sexes

84%

16%

Homes Mujeres

http://www.sidastudi.org/ca/info/dia-mundial
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3.4 Formació de Formadors/es: cursos i assessorament

Els cursos de Formació de Formadors/es s’adrecen a professionals o fu-
turs professionals que treballen amb joves o amb persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

L’objectiu principal és donar eines per incorporar en les activitats educa-
tives missatges que promoguin la salut sexual de les persones i la seva 
capacitació davant possibles situacions de risc.

Tallers de formació 15
Persones assistents 224
Assessoraments presencials 14

El servei d’Assessorament pretén ser un suport a professionals i estu-
diants per organitzar una activitat de prevenció, realitzar una investigació 
o fer un treball de recerca o acadèmic sobre el VIH/sida. 

Perfil	dels/les	usuaris/es	del	servei	d’Assessorament.	Dades	extretes	de	7 
persones enquestades 

Distribució per sexe

57%

43%

Dona Hombre

Situació laboral

86%

14%

Estudiant Professional

Via de coneixement del servei

43%

43%

0%14%
0%

Centre d'estudis/Lloc de treball Web SIDA STUDI
Una altra web Revista/ Tríptic
Altres

Reedició del DVD 
“1 història, 4 finals”

“Una	història,	4	finals”, és un 
material pedagògic de pre-
venció del VIH/sida elabo-
rat per SIDA STUDI amb la 
col·laboració de Teatracció i 
adreçat als/les joves. El curt-
metratge va ser premiat en el 
Congrés Nacional de la Soci-
edad Española Interdiscipli-
nar del Sida (SEISIDA) que 
es va celebrar a València el 
mes de maig de 2009. SIDA 
STUDI ha invertit els diners 
del premi en el propi curt-
metratge, millorant-ne el so i 
l’edició del mateix i l’ha editat 
en format DVD acompanyat 
d’una guia pedagògica per a 
treballar en grup. 

http://www.sidastudi.org/ca/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/ca/galerias/documentos-apoyo
http://www.sidastudi.org/ca/asesoramiento
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI#p/a/u/1/eC2P3b-KIoM
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4.Comunicació

Introducció

El Departament de Comunicació és una eina de suport de SIDA STUDI 
que té com a objectiu principal fer difusió dels serveis i les activitats realit-
zades per l’entitat i contribuir a sensibilitzar a l’opinió pública a més de ser 
una eina per millorar la comunicació interna.

Objectius del departament en el pla estratègic 2009-2011

•	 Crear	un	pla	de	màrqueting	on	es	defineixin	els	perfils	d’usuaris/es	de	
SIDA STUDI i les accions a dur per cada un d’ells.

•	 Oferir una pàgina web útil per a l’usuari/a, que li permeti informar-se 
sobre els serveis de l’entitat i interaccionar amb aquesta. 

•	 Esdevenir un punt de referència en joves i persones amb discapacitat 
i recursos pedagògics per els mitjans de comunicació. 

•	 Contribuir a sensibilitzar la societat sobre el VIH/sida. 
•	 Mantenir i millorar la comunicació interna

Què hem fet al 2010

Durant el 2010 el departament de comunicació ha centrat els esforços en 
millorar la seva presència en els mitjans de comunicació, contribuint així a 
l’objectiu d’esdevenir un punt de referència en matèria de recursos peda-
gògics per a la prevenció del VIH/sida i altres ITS per a joves i persones 
amb	discapacitat	intel•lectual	lleu.	

Com a resultat, s’ha incrementat l’impacte de l’entitat en els mitjans, en 
especial els electrònics, més que duplicant el nombre de notícies de SIDA 
STUDI que han aparegut en portals de comunicació, blocs i diaris electrò-
nics. 

També	s’ha	fet	un	salt	en	l’anomenada	xarxa	social,	creant	perfils	a	Deli-
cious i actualitzant els existents a Facebook i Youtube que han contribuït 
a ampliar la difusió dels nostres serveis i informacions a un major nombre 
d’usuaris/es. 

En aquest sentit, l’àrea de comunicació de l’entitat també ha col·laborat 
en l’elaboració de la guia “Prevención del VIH a través de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación” de la Secretaría del Plan 
Nacional sobre el Sida i que es publicarà en format electrònic en breu. 

L’entitat també ha apostat per la sensibilització, per això s’han creat ar-
ticles	 d’opinió	 i	 s’ha	 iniciat	 una	 col·laboració	 fixa	 en	 el	 portal	 social.cat 
publicant una columna d’opinió de forma periòdica. 

El departament afronta el 2011 amb interrogants donada la crisi econò-
mica que pateix la nostra societat. Això repercuteix en l’entitat i també en 
la forma com aquesta es comunicarà amb els seus usuaris/es. Ara més 
que mai cal tenir clara una estratègia que ens ajudi a conèixer més bé 
l’usuari/a i poder oferir-li serveis més adients a les seves necessitats.

A	continuació	es	presenten	les	principals	dades	i	gràfics	del	departament.

http://www.sidastudi.org/resources/doc/110112-aparicions_2010_cat-7636942962018803623.pdf
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI
http://www.social.cat/opinio/autor/david-paricio-es-director-de-sida-studi
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4.1 Difusió dels serveis de SIDA STUDI

Enguany SIDA STUDI ha creat 38 notícies relacionades amb l’entitat i els 
seus serveis de les quals 29 són novetats publicades a la web, 4 notes de 
premsa i 5 articles d’opinió.  

Totes les dades relacionades 
amb les visites a la pàgina 
web de la memòria s’extreuen 
a través de google analytics. 

Les dades estadístiques pro-
cedents de youtube i facebook 
les proporcionen els mateixos 
serveis. (per més detalls veure 
els annexos)

Evolució Visites Web SS

0
10000
20000
30000

40000
50000
60000

Visitas web 6819 14939 25568 26652 21715 19799 44843 52740

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Visites a la secció d'actualitat i notícies de la web

5470

4794

4366

1241

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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visites actualitat

Evolució aparicions als mitjans

177

73

31

46

27

0 50 100 150 200

2010

2009

2008

2007

2006

Aparicions als mitjans

Notícies Notes de 
premsa

Articles 
d’opinió

Corporatives 7 1 3
Documentació 15 0 0
Fornació i prevenció 7 3 2
Total 29 4 5

Parlem a SIDA STUDI

Aquest projecte es va iniciar 
l’any 2009 amb l’objectiu de 
reunir a persones expertes en 
temàtiques	 específiques	 per	
conèixer la seva opinió i mirar 
d’incorporar els seus coneixe-
ments dins el treball habitual 
de SIDA STUDI. Enguany, 
s’han realitzat dues trobades, 
una el mes de juny dedicada a 
la població migrant jove i com 
intervenir-hi des de l’àmbit de 
la promoció d’una sexualitat 
saludable, i una segona al 
mes de setembre dedicada a 
l’ús de les TIC en la promoció 
d’una sexualitat saludable.
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4.2 Perfil dels/les usuaris/es de la pàgina web i els ser-
veis de comunicació

Dades extretes de google anayltics

Visites al canal youtube de SIDA STUDI 3.529
Número d’admiradors/es de la pàgina de SIDA 
STUDI al Facebook 431

Visites a la web 52.740

Comunitat Visites %
Catalunya 16.089 58,06
Madrid 4079 14,72
València 1534 5,54
Balears 646 2,33
Euskadi 792 2,86
Andalucía 1610 5,81
Múrcia 223 0,80
Aragón 233 0,84
Galícia 599 2,16
Rioja 66 0,24
Navarra 139 0,50
Asturias 281 1,01
Castilla la 
Mancha 283 1,02

Cantabria 91 0,33
Ceuta 1 0,00
Castilla León 405 1,46
Extremadura 190 0,69
Melilla 3 0,01
Canarias 396 1,42
(Non set) 50 0,18
TOTAL 27.710

Idioma de consulta de la web 

Català
11%

Castellà
89%

Visites per continents 2010

29.121; 56%

23.320; 44%

165; 0% 26; 0%
18; 0%

90; 0%

Europa Amèrica Àsia Àfrica (not set) Oceania 

Fonts de Tràfic web

12%

28%
60%

Tràfic directe Llocs web de referència Motors de cerca
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5. Recursos humans
L’equip de SIDA STUDI el conformen la junta directiva, els/les treballadors/
es, els/les voluntaris/es i col·laboradors/es de l’entitat. 

Tots ells/es aporten la seva experiència i els seus coneixements al servei 
de	la	missió	i	els	objectius	de	l’entitat.		Treballen	seguint	una	planificació	
estratègica a través dels diferents departaments de SIDA STUDI. 

5.1 Personal de SIDA STUDI

L’equip del personal contractat el conformen 10 persones de les quals no-
més 3 estan a jornada completa. Es tracta d’un equip multidisciplinar amb 
diverses titulacions ja que provenen de 5 llicenciatures i 2 diplomatures 
diferents.                    

La Junta Directiva la conformen 5 persones voluntàries. La seva missió és 
vetllar per la cohesió interna de l’entitat, el compliment dels objectius dels 
Estatuts i el Reglament de Règim Intern, així com intentar que els/les pro-
fessionals de l’entitat puguin conciliar la seva vida professional i personal.

5.2 Voluntaris/es i col·laboradors/es

La base social de l’entitat la conformen 47 socis/es i 47 voluntaris/es. Tam-
bé	compta	amb	 la	figura	de	 l’expert/a	com	a	col·laborador/a	puntual	de	
l’entitat en tasques d’assessorament.  En aquest sentit, s’han dut a terme 
2 trobades d’experts/es on han participat  17 professionals de diversos 
àmbits que han aportat els seus coneixements i opinions en diversos as-
pectes claus per desenvolupar el pla estratègic de l’entitat. 

El 2010 també ha incorporat 17 nous voluntaris/es gràcies als nous projec-
tes de creació del butlletí de resums d’articles de VIH/sida de la biblioteca i 
de creació d’un banc d’imatges del departament de Formació i Prevenció, 
tots dos relacionats amb el voluntariat virtual.

Voluntariat virtual

El voluntariat virtual consisteix 
a col·laborar a distància amb 
una organització de voluntariat 
utilitzant les noves tecnologies 
de la informació, especialment 
Internet i el correu electrònic. El 
voluntariat virtual s’adequa per-
fectament a SIDA STUDI ja que 
la majoria de tasques de l’entitat 
que requereixen d’un voluntari/a 
es poden dur a terme a distàn-
cia. Així es dóna una oportuni-
tat per augmentar el nombre de 
voluntaris/es de l’entitat ja que 
es pot arribar a persones de tot 
l’àmbit espanyol amb ganes de 
col·laborar però amb poc temps 
o	dificultats	per	desplaçar-se	fí-
sicament a l’entitat. 

SIDA STUDI forma part de la 
Federació Catalana de Volunta-
riat Social. Els voluntaris virtuals 
gaudeixen de tots els drets de la 
Carta del Voluntariat de Catalu-
nya, amb l’excepció del que es 
relaciona a  l’article 6, referent 
a l’assegurança obligatòria  do-
nat que els voluntaris i voluntà-
ries virtuals, per la tipologia de 
les seves activitats, difícilment 
poden ser causants de danys a 
tercers.

http://www.sidastudi.org/resources/doc/100908-projecte_traduccio_resums_web-422004350986321834.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/101210-banc_imatges_cartells_escoles-1706492958473193433.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/091014-voluntariat-virtual-2333135954754989413.pdf
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6. Resum de les dades més significatives
NOM DEL SERVEI RESULTATS

Evolució del fons documental

1.684 nous documents catalogats al fons
568 nous documents catalogats al nou fons d’educació sexual
30.750 registres bibliogràfics totals al catàleg del centre de docu-
mentació
39% del fons digitalitzat

Nombre de consultes i préstecs
32.400 usuaris/es i 448 entitats dels serveis de la biblioteca 
274 usuaris/es directes del servei de referència
824 préstecs de material

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

50.747 visites a registres bibliogràfics del catàleg online
17.382 visites al catàleg on line
14.073 usuaris/es dels serveis on line

VIH sobre rodes
33 exposicions de cartells
4.000 visites aproximadament a les exposicions
514 cartells prestats

Quiosc 32.322 documents distribuïts a 81 entitats i a 402 particulars

Accions Educatives
de prevenció

71 Accions Educatives
154 Tallers (sessions)
3.493 assistents

Formació de Formadors/es
15 Tallers (sessions)
224 assistents
14 assessoraments presencials

Consulta Anònima Personalitza-
da

353 consultes ateses per mail, telèfon i presencialment
3.782 consultes a les FAQ de la web

Material Preventiu 71.086 unitats de material preventiu  distribuïdes a entitats i a par-
ticulars

Comunicació

177 aparicions a mitjans de comunicació, el 95% en mitjans elec-
trónics
52.740  visites en la pàgina web
3.529 visites al canal Youtube i 431 admiradors/es al Facebook

Base social 17 nous voluntaris/es incorporats a l’entitat
17 experts/es han assessorat SIDA STUDI

Total usuaris/es dels serveis de SIDA STUDI

2569; 2%
78837; 46%

32848; 20%
52740; 32%

Centre documentació Serveis prevenció

Formació formadors Visites web
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7. Annexos



 

Inici Perfil

Ajuda 

Anàlisis

SIDA STUDI · Old Insights Dashboard

Post Views

26.103:
Post Feedback

245: 

Missatge Posted Impressions Opinió

En SIDA STUDI celebramos el día de los santos inocentes con... 28 / desembre / 2010 a les 11:58 385: 0,26

A SIDA STUDI celebrem el dia dels sants innocents amb molt... 28 / desembre / 2010 a les 11:56 207: 0,48

Spot SIDA - VIH 28 / desembre / 2010 a les 11:52 192: 0

gTt-VIH | Hacia la cura del VIH 24 / desembre / 2010 a les 09:29 279: 0

Esta semana la biblioteca de SIDA STUDI os recomienda la... 23 / desembre / 2010 a les 12:31 418: 0,72

Des de la biblioteca avui uns recomanem la cançó de Neil... 23 / desembre / 2010 a les 12:30 370: 0,27

Un nuevo fármaco bloquea la entrada del VIH en la célula |... 23 / desembre / 2010 a les 10:22 358: 2

Imágenes realizadas por Clara Herreros para SIDA STUDI 22 / desembre / 2010 a les 09:33 526: 1,3

Un mes de campañas polémicas contra el VIH | Bloc del Punt... 21 / desembre / 2010 a les 10:38 396: 0,25

gTt-VIH | En Europa, siete de cada diez diagnósticos de VIH... 20 / desembre / 2010 a les 10:36 339: 0,29

Activitat de la pàgina* 

Compte

SIDA STUDI 

Usuaris 

Interaccions 

Anàlisis  ›  SIDA STUDI  ›  Interaccions
Crea un anunci

01/01/2010 - 31/12/201Week Mes:

? ?

Daily Story Feedback? 

Stream Posts? 

Daily Page Activity? 

Facebook © 2011 · Català Quant a · Publicitat · Desenvolupadors · Feina · Privacitat · Condicions d'ús · Ajuda

 Cerca

Xat (15)

Página 1 de 1#!/insights/?sk=pa_123028374395719#!/insights/?sk=pa_123028374395719#!/insig...
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Inici Perfil

Ajuda 

Anàlisis

SIDA STUDI · Old Insights Dashboard

Nous "M'agrada"

424: 

Lifetime Likes

431: 

238: Sol·licituds

134: Pàgina d'admiradors

7: Cerca

2: Corrent

1: Pàgina de perfil de l'usuari

Demografia 

Dona 46

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Home 46

335: Espanya

22: Mèxic

14: Argentina

14: Veneçuela

10: França

8: Xile

4: Colòmbia

Més

204: Madrid

104: Barcelona

17: Mexico City

14: Caracas

12: Buenos Aires

169: Castellà

127: català

99: Espanyol (Espanya)

15: Anglès (EUA)

9: Francès (França)

6: Anglès (UK)

2: Gallec

Més

Activitat 

Compte

SIDA STUDI 

Usuaris 

Interaccions 

Anàlisis  ›  SIDA STUDI  ›  Usuaris
Crea un anunci

01/01/2010 - 31/12/201Week Mes:

? ?

Usuaris Actius? 

Diàriament, Usuaris Actius Breakdown? 

Diàriament TotalNous "M'agrada"? Origen dels "M'agrada"? 

Sexe i edat? 

2,8
8,1 15 11 6,3

2,8

1,4
6,3 16 14 7,4

1,4

Països? Ciutats? Idioma? 

Vistes de la pàgina? 

 Cerca

Xat (12)
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2.084: El mur

238: Information

142: Fotos

74: YouTube for Pages

58: Taulers de discussió

50: Enllaços

35: Esdeveniments

21: Vídeo

13: web de SIDA STUDI

8: Anotacions

88: sidastudi.org

74: google.es

18: google.com.pe

14: canalsolidario.org

9: google.com

5: search.conduit.com

3: google.com.ar

3: co121w.col121.mail.live.com

3: google.com.pr

Més

Tab Views? Referències Externes? 

Consum de mitjans de comunicació? 
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Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
Resumen 
Reproducciones 
Descubrimiento 
Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Resumen Más información 

Reproducciones 
El gráfico muestra diariamente el número total de 
reproducciones realizadas ese día. Los usuarios únicos 
representan el número de usuarios que han realizado esas 
reproducciones. 

 

Mis vídeos 
Vídeo Reproducciones 

(% del total) 
Atención 

Una historia, 4 finales 78,1 
1 historia, 4 finales (nueva edici... 12,4 
Una història, quatre finals 5,9 
1 història, 4 finals (edició millor... 3,7 
    
    
    
    
    
    

Datos demográficos 
¿Quién está reproduciendo los vídeos de este canal?  

Popularidad 
¿Qué popularidad tienen mis vídeos respecto a los de otros usuarios? 

0.24

0

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
 
Mostrar anterior:1 día siete días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Máx.

05/05/09 03/01/11

112

56

0

05/05/09 03/01/11 Región seleccionada: Todos

Sudamérica
Oriente MedioEuropaÁfrica

AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   

Página 1 de 1YouTube Insight - Resumen - SIDASTUDI

05/01/2011http://www.youtube.com/my_videos_insight?feature=mhsn



Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
Resumen 
Reproducciones 
Descubrimiento 
Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Descubrimiento ¿Cómo encuentran los usuarios los vídeos en este canal? Más información 

Enlaces seguidos a este vídeo Mostrar como: Gráfico de barras Gráfico lineal

Enlaces seguidos a este vídeo Reproducci
ones 

% del total de reproducciones

Búsqueda en YouTube 1.225 34,4 

Sin enlace de referencia: páginas de canales y reproducció... 515 14,5 

Vídeo destacado de YouTube 454 12,8 

Sin enlace de referencia: dispositivos móviles (?) 315 8,9 

Sitio web externo 306 8,6 

Sin enlace de referencia: reproductor insertado 233 6,6 

Vídeo relacionado de YouTube 204 5,7 

Búsqueda en Google 170 4,8 

Otras páginas de YouTube 80 2,2 

Página de canal de YouTube 67 1,9 

Módulos de suscripción de YouTube 1 0,03 

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
 
Mostrar anterior:1 día siete días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Máx.

05/05/09 03/01/11

112

56

0

05/05/09 03/01/11 Región seleccionada: Todos

Sudamérica
Oriente MedioEuropaÁfrica

AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   
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Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
Resumen 
Reproducciones 
Descubrimiento 
Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Comunidad ¿Cuántas veces los usuarios han puntuado este vídeo, lo han marcado como favorito o lo han comentado? Más 
información 

Total Engagements per 100 views Implicaciones de la comunidad

17

0

Vídeos más atractivos % del total
Una història, quatre fin... 40,0 
Una historia, 4 finales 40,0 
1 historia, 4 finales (nu... 15,0 
1 història, 4 finals (edic... 5,0 

Países principales % del total 
España 89,5 
Estados Unidos 5,3 
México 5,3 

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
 
Mostrar anterior:1 día siete días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Máx.

05/05/09 03/01/11

112

56

0

05/05/09 03/01/11 Región seleccionada: Todos

Sudamérica
Oriente MedioEuropaÁfrica

AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   
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Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
Resumen 
Reproducciones 
Descubrimiento 
Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Suscriptores Número de usuarios suscritos actualmente a tu canal: 17 Más información 
 

Eventos de suscripciones diarios  Suscripciones  Suscripciones anuladas Cambio diario en el número de suscriptores:  
positivo, negativo 

Eventos de suscripciones durante un 
período

Eventos 
totalesSuscripciones Suscripciones 

anuladas
Cambio en el número de 

suscriptores
Todos los países 10 10 0 +10

Países con el mayor cambio en el número de suscriptores
España 3 3 0 +3

Estados Unidos 2 2 0 +2

Taiwán 2 2 0 +2

Ucrania 1 1 0 +1

México 1 1 0 +1

Italia 1 1 0 +1

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior. 

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
 
Mostrar anterior:1 día siete días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Máx.
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0
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AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   
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     Amb el suport de: 

              Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida                          Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida

SIDA STUDI

C/ Bisbe Laguarda 4-8 local 4
08001 Barcelona
+34 93 268 14 84
http://www.sidastudi.org

També ens trobaràs a: 

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI
http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf

