
DIA MUNDIAL DE LA LLUITA 
CONTRA LA SIDA 

30 ANYS: RENOVANT EL 
COMPROMÍS

PROPOSTA DE CELEBRACIÓ DEL 1er DE DESEMBRE AL MUNICIPI



DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA 
30 ANYS: RENOVANT EL COMPROMÍS

Per què presentem aquesta proposta?
El projecte pretén donar suport als municipis que volen visibilitzar en 
el seu territori el seu suport a les persones afectades pel VIH i el seu 
interès en promoure la salut entre la ciutadania.

Com?
A través de la realització de diferents activitats 
el dia 1 de desembre, Dia Mundial de Lluita 
contra la sida
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Per què el Dia Mundial de Lluita contra la Sida?
El Dia Mundial de la Lluita contra la Sida és la jornada escollida per 
recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida causada 
per la extensió de la infecció del VIH. El primer cas de sida del món 
es va diagnosticar ara fa 30 anys. Des d’aleshores hi ha hagut més de 
25 milions de morts relacionades amb el VIH/sida a tot el món 
convertint-se en una de les epidèmies més destructives de la història.
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Qui som SIDA STUDI?
SIDA STUDI és una ONG de serveis en VIH/sida creada l’any 1987 i 
que treballa en la promoció de la salut sexual i la prevenció de 
riscos associats (VIH/sida, altres ITS i embarassos no planificats). 

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
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Els serveis principals que oferim són:

Accés al preservatiu Resolució dubtes Avaluació intervencions 
educatives

Tallers de promoció
de la salut sexual

Formació de formadors/es 
i assessorament 

en recursos educatius

Biblioteca especialitzada

http://www.sidastudi.org/ca/preservativo
http://www.sidastudi.org/ca/preguntas
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
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El Dia Mundial de Lluita contra la Sida i SIDA STUDI
Des de fa 3 anys promovem la celebració del Dia Mundial de la Lluita 
contra la Sida en els municipis catalans, donant suport a l’equip de 
l’administració municipal, el seu teixit social i la seva infraestructura, 
humana i material.

Hem col·laborat amb:
• Cardedeu
• Castellbisbal
• Corbera de Llobregat
• Malgrat de Mar
• Montmeló
• Piera
• Sant Sadurní d’Anoia
• Vilassar de Mar
• Vilassar de Dalt

I hem fet 30 exposicions de cartells en 
30 municipis catalans i de l’estat espanyol. 
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L’objectiu general d’aquest projecte és:

Apropar la celebració del 1er de Desembre
– Dia Mundial de la Lluita contra la Sida – a la 
població dels municipis de la província de 
Barcelona, per promoure la vivència saludable 
de la sexualitat entre la població i la 
sensibilització vers la infecció del VIH/sida
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I els específics són:

1. Facilitar una proposta de intervenció flexible i estructurada per a 
municipis sensibles a la promoció de la sexualitat saludable en el 
seu territori, recolzada amb l’experiència i el personal tècnic de 
SIDA STUDI. 

2. Oferir eines que promoguin la sexualitat saludable, la prevenció
del VIH/sida i altres riscos associats. 

3. Promoure la implicació del teixit municipal: recursos públics, 
potencials, xarxes naturals vives, espais de intercanvi... per 
adequar les activitats previstes al context i a les sinergies pròpies 
de cada espai. 
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Com ho farem?

1ª fase: Contacte i proposta a l’ Ajuntament per part de SIDA STUDI
2ª fase: Tancament de la proposta a implementar
3ª fase: Implementació del projecte
4ª fase: Avaluació del projecte i retorn al municipi participant.

Proposem:

• 1 proposta base
• Activitats complementàries 
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Proposta Base: 

1. Una xerrada de sensibilització (2 hores) sobre salut 
sexual adaptada al perfil que sigui d’interès, a realitzar la 
setmana del DMS (1/12)

2. Lot de Kits del Plaer. Material preventiu editat en capsa 
per a ser distribuït en espais d’oci jove (bars, actes 
festius, etc)

3. Eines per a l’organització de l’acte institucional: nota de 
premsa sobre la celebració DMS i el manifest de la 
Generalitat de Catalunya

4. Entrega de materials de difusió per taula informativa 
(fulletons, llaços vermells, etcètera)

COST TOTAL: 350 € + IVA

http://www.sidastudi.org/ca/preservativo
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Activitats complementàries:

• Xerrada complementària de sensibilització (2 hores) sobre la 
salut sexual adaptada al perfil que sigui de interès, pels volts 
del DMS (1/12). Cost: 200€

• Exposició de cartells VIH sobre Rodes per a la sensibilització
vers la prevenció del VIH/sida. Cost: 200 €
(disponible també al Catàleg de la DIBA com activitat subvencionada) 

• Llaç vermell gegant sobre lona de 3x4m. Cost: 600 €

http://www.diba.cat/web/aic/activitats
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Gràcies per escoltar-nos!

Si t’interessa la nostra proposta posa’t en contacte a:

SIDA STUDI
c/Bisbe Laguarda 4-8 local 4

08001 Barcelona

93 268 14 84

Contacte: Núria Bertran de Bes n_prevencio@sidastudi.org

mailto:n_prevencio@sidastudi.org

	G

