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1. QUI SOM? 
 
 
 
 
 
 
 
SIDA STUDI neix l’any 1987 per donar resposta a la manca d’informació relacionada amb una greu 
malaltia anomenada VIH/sida donant lloc al primer Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en 
VIH/sida a l’Estat espanyol. 
 
Al llarg d’aquests més de 25 anys de trajectòria, SIDA STUDI ha evolucionat de l’atenció específica a una 
malaltia específica, el VIH/sida, amb una proposta d’intervenció fonamentada en la informació, cap a 
una proposta molt més integral que pretén promoure la salut sexual des d’una perspectiva de drets 
treballant de forma coordinada en 4 grans línies d’acció: informació, sensibilització, educació i formació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MISSIÓ... 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entitat de base comunitària 
Entitat sense afany de lucre 

Entitat declarada d’utilitat pública 

VIH/sida SALUT SEXUAL 

Informació 

INFORMACIÓ 
SENSIBILITZACIÓ 

EDUCACIÓ 
FORMACIÓ 

Treballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la gestió dels riscos  
biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no planificats, en un marc de 
respecte als Drets Sexuals i Reproductius 

1987 2014 
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ELS VALORS... 
 

 
 

LA VISIÓ... 
 
 
 
 
 
 
 

PER A QUI HO FEM... 
Tots els serveis oferts des de SIDA STUDI estan adreçats a la població general però atenem 
prioritàriament: 
 

 
  

•Col·laborem en la transformació social treballant des del respecte a l’individu i 
als Drets Sexuals i Reproductius i des de la perspectiva de gènere. LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

•Som una associació sense ànim de lucre, amb un funcionament organitzatiu 
horitzontal. Tots els/les treballadors/es de l’entitat cobren el mateix sou. EL FUNCIONAMENT INTERN 

•Comptem amb una planificació estratègica de les nostres activitats. Creiem en 
la millora continua i en la necessitat d’avaluar l’impacte de les nostres 
intervencions educatives. 

LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I LA 
MILLORA CONTINUADA 

•Treballem de forma coordinada amb plataformes d'entitats a la ciutat de 
Barcelona (Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; Acord Ciutadà per una 
Barcelona lliure de violència vers les dones), a Catalunya (Comitè 1r Desembre -
Plataforma Unitària d'ONG-SIDA de Catalunya) i a nivell de l'Estat espanyol 
(Alianza de Plataformas del VIH y el SIDA del Estado español) 

EL TREBALL EN XARXA 

•Promovem una sexualitat saludable entesa com a:  

•Universal (innata i per tota la vida) 

•Particular (viscuda, expressada i satisfeta des de la responsabilitat individual) 

•Pluridimensional (contempla plaer, sentiments, emocions i riscos) 

•Influenciada (per factors biològics, psicològics, socials, econòmics, culturals, 
ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals) 

LA NOSTRA VISIÓ DE LA SALUT 
SEXUAL 

Grups poblacionals 
especialment vulnerables: 

•Els/les joves 

•Les dones 

•La població en risc d'exclusió 
(persones migrants, àmbit 
penitenciari) 

 

Professionals de l’àmbit de 
l’educació i la salut, que  
treballen directament amb 
aquests col·lectius 

•Mestres 

•Educadors/es 

•Psicòlegs/gues 

•Personal sanitari 

•... 

Contribuir a la transformació social per a que els Drets Sexuals i Reproductius es contemplin 
en totes les polítiques i per a que totes les persones tinguin el major nombre d’elements per a 
gaudir d’una sexualitat saludable 



 

 

 

SIDA STUDI RESPON A 4 PREGUNTES... 
 

 4 

 

2. QUÈ FEM? 
 
SIDA STUDI desenvolupament projectes i serveis vinculats a la seva missió i estructurats en 4 línies 
d’acció: 
 
 

 
 

INFORMACIÓ 

•Creiem en el dret a la informació i en l'accés a informació contrastada i de qualitat com a element 
bàsic per garantir que les persones puguin viure una sexualitat saludable 

•PROJECTES i SERVEIS: 

•Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en VIH/sida (propera edició en matèria de Salut 
Sexual prevista pel 2015) 

•Servei de publicacions: butlletí trimestral de novetats i monogràfics bimensuals 

•Servei de consultes anònimes personalitzades sobre VIH/sida  

•Elaboració de Guies de Recursos 

SENSIBILITZACIÓ 

•Encara que els nostres principals projectes es basen en l'educació i la informació, sabem que les 
accions directes són una eina molt important per sensibilitzar la població en general i col·lectius 
específics en relació a la salut sexual. 

•PROJECTES i SERVEIS: 

•Disseny i implementació d'intervencions comunitàries (Setmana de la Salut Sexual, celebració del 
Dia Mundial de la SIDA...) 

•Accés gratuït i promoció del preservatiu en espais d'oci juvenil 

•Redistribució de material menor editat (tríptics, campanyes, etc.) sobre salut sexual entre entitats 

•Exposicions de cartells dissenyades per a cada perfil demandant 

•Xerrades i tallers de sensibilització sobre salut sexual  adreçades a joves i/o als seus referents 
familiars 
 

EDUCACIÓ 

•L'educació és clau per assolir la nostra missió: la capacitació de les persones per promoure la salut 
sexual i la gestió dels riscos  biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no 
planificats, en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius 

•PROJECTES i SERVEIS 

•Intervencions educatives validades empíricament per a promoure canvis en les actituds i 
comportaments dels/les joves 

FORMACIÓ 

•Incidim especialment en els agents de salut i els/les educadors/es ja que a través d'ells es pot 
educar i sensibilitzar a la resta de col·lectius, especialment els més vulnerables. 

•PROJECTES I SERVEIS 

•Cursos i sessions formatives per a professionals 

•Servei d'assessorament en relació a la implementació d'intervencions de promoció de la salut 
sexual 

•Elaboració de guies metodològiques per a la promoció de la salut sexual en entorns específics 
(Centres de Justícia Juvenil) 

•Elaboració de recursos pedagògics per a la promoció de la salut sexual 
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3. QUINS RESULTATS OBTENIM? 
 

SIDA STUDI és considerada entitat capdavantera en el sector per: 
 
 
 
 
 
 
  

 La seva expertesa demostrada en els més de 25 anys de treball continuat en 
l’àmbit de la defensa dels drets i la promoció de la salut sexual 
 

 Ser l'única biblioteca especialitzada en VIH/sida de l'Estat espanyol, amb un 
fons històric de més de 37 mil documents 
 

 Les nostres activitats educatives i formatives considerades un referent en 
l'àmbit de la promoció de la salut sexual i la prevenció del VIH pel seu 
bagatge, pel seu enfocament positiu de la vivència de la sexualitat i per la 
permanent cerca de millora i validació científica de les seves intervencions 
 

 Aplicar una avaluació de satisfacció en tots els nostres serveis i una avaluació 
d’impacte en les nostres accions educatives per tal de saber si estan tenint 
l’efecte desitjat. 
 

 Ser una eina de suport de primer ordre per a administracions, professionals 
(de l'educació i la salut), estudiants i entitats socials que treballen en el camp 
de la promoció de la salut sexual i la reducció de riscos associats 
 

 Haver col·laborat amb empreses privades compatibilitzant els objectius de 
màrqueting amb les nostres propostes educatives 
 

 Haver desenvolupat programes socials de promoció d’hàbits saludables i 
atenció a les persones amb risc d’exclusió social a través de les obres socials de 
diferents caixes i bancs 
 

 La proposta, a concretar el 2015, de posar en marxa una biblioteca 
especialitzada en salut sexual que pretendrà ser una espai de referència per a 
professionals que treballin aquest àmbit entre col·lectius específics: joves, 
dones, col·lectiu LGTBI, persones privades de llibertat, usuaris/es de drogues, 
etc. 
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ALGUNS DELS RESULTATS OBTINGUTS EL 2013... 
 

 
 
  

•39.310 registres al fons documental 

•2.335 nous resgistres incorporats al fons 

•52% del fons documental digitalitzat 

•62.554 registres consultats 

•594 demandes directes ateses 

•3.387 visites a la secció de preguntes més freqüents sobre VIH/sida 

INFORMACIÓ 

•40.139 unitats de material preventiu distribuït 

•77 entitats juvenils ateses 

•1.027 joves asistents als tallers de sensibilització 

•1.650 persones visitants de les exposicions de cartells 

•130 mares i pares assistents a les intervencions de sensibilització en 
l'àmbit familiar 

SENSIBILITZACIÓ 

•22 intervencions educatives realitzades amb 497 joves assistents 

•98% de valoració positiva de les nostres intervencions EDUCACIÓ 

•1.936 visites a la secció de dinàmiques i material audiovisual adreçada 
a professionals 

•50 professionals atesos en formacions o sessions d'assessorament 

•11 formacions realitzades 

FORMACIÓ 

•164.863 visites a les pàgines web de l'entitat 

•3.354 persones assistents a les intervencions directes 

•1.965 seguidors a les xarxes socials 

•3.841 persones ateses directament des dels serveis d'informació 

•34.945 reproduccions a Youtube 

RESUM DE 
RESULTATS 
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4. QUÈ NECESSITEM? 
 
Per a desenvolupar tots els projectes i serveis exposats en el present document, SIDA STUDI necessita 
de recursos econòmics que obté de 3 fonts principals i, en cadascuna d’elles, la consecució dels 
mateixos té un significat específic. 
 

 
 
 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

•SIDA STUDI obté finançament 
de la Unió Europea, el Gobierno 
Central, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de 
Barcelona i altres ajuntaments 

•Aquesta via de finançament es 
formalitza mitjançant 
subvencions, licitacions 
públiques i contractes menors 

 

•Entenem aquesta via de 
finançament com una forma de 
col·laboració i treball conjunt 
amb les diferents 
administracions per tal de 
donar resposta a les necessitats 
de la població 

APORTACIONS PARTICULARS 

 

•SIDA STUDI obté finançament 
de persones físiques a títol 
particular bé sigui de forma 
regular mitjançant quotes 
establertes o bé de forma 
puntual 

 

•Entenem aquesta via de 
finançament com un 
compromís individual de 
persones físiques que creuen en 
la missió de l'entitat i que 
consideren que els actuals 
serveis i programes estan 
encaminats a la seva consecució 

EMPRESA PRIVADA 

 

•SIDA STUDI obté finançament 
d'empreses privades o bé per al 
desesnvolupament de projectes 
específics realitzats de forma 
conjunta o bé per al 
manteniment i millora dels seus 
serveis i programes 

•El fet de ser entitat declarada 
d'Utilitat Pública permet a 
aquestes empreses gaudir d'una 
contrasprestació fiscal en els 
seus donatius 

 

•Entenem aquesta via de 
finançament des de la 
perspectiva i consciència en la 
Responsabilitat Social que 
moltes empreses privades 
tenen desenvolupades entre els 
seus valors. És resposnasbilitat 
de SIDA STUDI el fet de donar a 
conèixer aquest fet i de fer 
difusió i donar visibilitat a totes 
les empreses privades que 
decideixen col·laborar en els 
seus serveis i projectes 


