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0. SIDA STUDI 
 
 
0.1 Presentació 
 
L’Associació SIDA STUDI és una Organització No Governamental de serveis en sida 
(ONG/sida), creada el 7 d’octubre de 1987 a Barcelona. 
 
El número total de socis1 és de 35. 
 
El seu àmbit territorial d’actuació és l’Estat Espanyol i, preferentment, Catalunya. 
 
L’entitat s’estructura en quatre departaments: Documentació, Formació i Prevenció, 
Administració i Comunicació. La relació entre departaments i serveis es veu plasmada en 
l’arbre dibuixat a continuació: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Aquest document evita el llenguatge sexista, però per agilitzar la seva lectura utilitza el gènere masculí com a neutre. 
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SIDA STUDI 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. 
 
Activitats i serveis: 

• Accions Educatives sobre sexualitat i VIH/sida adaptades metodològicament a joves, 
persones amb disminucions i mares/pares. 

• Formació de formadors per a professionals que treballen amb joves i discapacitats. 
• Assessorament individualitzat per a estudiants i professionals. 
• Distribució de preservatius i campanyes per a joves en ambients lúdico- festius. 
• Atenció personal confidencial i derivació a serveis específics. 
• Participació en projectes d’investigació. 
• Accés presencial i on-line a més de 19.000 documents: revistes, monografies, treballs 

de recerca i recursos pedagògics (vídeos, cartells, CD-ROM, DVD, novel·les) 
• Resposta a les demandes informatives i d’assessorament documental. 
• Préstec de documents. 
• Servei d’obtenció de documents del catàleg propi o aliens. 
• Selecció de cartells de campanyes divulgatives per a l’organització d’exposicions. 
• Difusió selectiva de la informació processada pel Centre de Documentació. 
• Edició de materials de difusió del fons documental. 
• Serveis on-line a través de la pàgina web (www.sidastudi.org): consulta del catàleg, 

informació general, novetats, dubtes, ... 
 
 
 

 
Vista del quiosc, part del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics 
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0.2 Objectius 
 

• Estudiar en profunditat les diverses repercussions mèdiques, psicològiques, jurídiques i 
socials del VIH i de la sida. 

• Recopilar documentació escrita i àudiovisual 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 
(primària, secundària i terciària) amb la participació de persones i grups interessats en 
aquest aspecte de la salut. 

• Atendre a les persones seropositives, les afectades de sida i les del seu entorn proper 
en les seves necessitats psicològiques, jurídiques i socials, estimulant la seva 
responsabilitat i col·laboració en la prevenció, la sensibilització i l’educació davant el 
virus i la malaltia. 

• Defensar els drets humans de les persones amb el VIH i la sida, recordant la 
responsabilitat dels ciutadans i de l’Administració Pública en les tasques d’acollida, 
comprensió i ajuda a aquestes persones, i insistint en què cal evitar envers elles 
qualsevol tipus de discriminació i marginació. 

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

 
0.3 Reconeixements oficials 
 

• Associació registrada en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya  
• Entitat privada d’Iniciativa Social declarada per la Direcció General de Serveis Socials 

de la Generalitat de Catalunya  
• Associació registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior del 

Estado Español  
• Entitat de serveis a la Joventut reconeguda per la Direcció General de la Joventut de la 

Generalitat de Catalunya 
• Entitat de caràcter social reconeguda pel Ministeri d’Hisenda  
• Entitat declarada d’utilitat pública pel Ministerio del Interior  

 
0.4 Organismes estatals i internacionals als què pertany 
 

• Federació Catalana d’Organitzacions No-Governamentals de Servei en Sida 
(FECASIDA) com a membre fundador 

• Federació Catalana de Voluntariat Social 
• EuroCASO (European Council of AIDS Service Organizations) com a membre fundador 
• ICASO (International Council of AIDS Service Organizations) com a membre fundador 
• Comitè 1r de desembre 
• Red2002 
• Associació Barcelona pel Desenvolupament de l’Acció Social 

 
0.5 Suport institucional 
 
L’administració pública ha seguit donant el seu suport a SIDA STUDI, ha valorat positivament el 
servei i ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en el seu manteniment i potenciar les 
seves activitats. Aquest recolzament s’ha traduït en aportacions econòmiques per part de: 
 
ADMINISTRACIÓ ÀREA 
Administració Estatal Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales; Ministerio de Sanidad 
Generalitat de Catalunya Departament de Salut; Departament de Benestar i Família; 

Secretaria General de Joventut 
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Diputació de Barcelona Àrea de Salut Pública i Consum; Pla Jove 
Ajuntament de Barcelona Regidoria de Dona i Drets Civils; Regidoria de Salut Pública 
 
SIDA STUDI, a més, també ha rebut recolzament econòmic de les següents entitats privades: 
 
Obra Social Caja de Madrid 
Fundació Viure i Conviure – Obra Social Caixa de Catalunya 
 
 
0.6 Participació ciutadana 
 
Actes en els quals ha participat SIDA STUDI al llarg del 2005: 

• Visita a Guatemala (març-abril). Col·laboració amb l’entitat Proyecto Payaso. 
• Mostra d’Entitats i Associacions del Districte de Ciutat Vella (juny) 
• Xª Mostra d’Associacions de la Mercè (setembre) 
• Col·laboració con el Grup de Treball del Comitè 1er de Desembre per a l’organització 

dels actes del Dia Mundial de Lluita contra la Sida (setembre-desembre) 
• Actes del Dia Mundial de Lluita contra la Sida (desembre): 

o Adhesió al manifest de les ONG/sida de Catalunya 
o Mesa informativa unitària a Plaça Catalunya 
o Jornada de Portes Obertes al barri de l’entitat SIDA STUDI 

 
Adhesions a manifests, campanyes i accions que ha subscrit l’entitat durant l’any: 

• Carta oberta d’EATG contra la pressió exercida per Estats Units a la United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) y la seva decisió de no recolzar amb fermesa 
programes de reducció de danys en matèria de drogodependències (febrer). 

• Carta de les ONGs de Lluita Contra la Sida de la Unió Europea (UE) per demanar més 
recolzament i compromís de la UE en el Fons Global de Lluita contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malària (febrer). 

• Carta de Genderhealth en contra de les restriccions imposades pels Estats Units en els 
fons destinats al treball amb prostitució i immigració (maig). 

• Recolzament a Asaupam, Faudas y la Plataforma de Drets en les seves reivindicacions 
a favor de la introducció del PIJ a les presons catalanes (maig). 

• Sol·licitud a l’Estat Espanyol per a que recolzi la investigació en vacunes contra el VIH 
(juny). 

• Manifest d’Itxarobide y gTt “El mundo necesita una vacuna contra el sida. Un 
llamamiento a la acción de la sociedad civil de Euskadi” (novembre). 

• Manifest de la Plataforma ONG Sida y Desarrollo “Cumplamos nuestras promesas” 
(novembre). 

• Manifest de Genera en contra de l’Ordenança sobre Civisme a imposar a la ciutat de 
Barcelona (novembre). 

• Acord Ciutadà per a una Barcelona Lliure de Violència Vers les dones (novembre) 
• Protesta per l’assassinat del activista jamaicà Steve Lenford Harvey (desembre). 
• Campanya Condoms4Life (desembre). 

 
0.7 Cursos, jornades i congressos 
 
Assistència com a oients: 

• Curs “Adolescència, Identitat Sexual i Diversitat” organitzat pel JIS (febrer-març). 
• I Jornada d’Autodiagnòstic Associatiu per a les ONGs SIDA de Catalunya (març) 
• Curs sobre la Nova Llei de Subvencions (abril) 
• Jornades “Joves y Salut” organitzades per la Secretaria General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya (maig). 
• Jornades sobre “Medios de comunicación y Jóvenes. Materiales para adolescentes” 

organitzades per l’IEAB (maig). 
• Jornada de Vigilància Epidemiològica y Xè Aniversari del CEESCAT (maig). 
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• Jornada de presentació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya organitzada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (juny). 

• Reunió Nacional de Prevenció de VIH/SIDA/ITS de HSH organitzada por el Plan 
Nacional de Lucha contra el SIDA (setembre). 

• II Jornada d’Autodiagnòstic Associatiu per a las ONGs SIDA de Catalunya (setembre) 
• I Jornada Internacional de Programari Lliure per a Biblioteques, organitzada per la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (octubre). 
• Jornada Tècnica sobre la “Cartera de Serveis” de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
(octubre) 

• Jornades “Cruce de Caminos. Violencia de género y VIH” organitzades per Creación 
Positiva (novembre). 

• X Aniversari de la Fundación Lucía; IX Jornades de TARGA Pediàtric; i IV Jornada de 
la Plataforma NAF organitzades por Fundación Lucía (desembre). 

• Curs de postgrau sobre “Salut sexual i reproductiva”, 3ª edició virtual (novembre de 
2005 a juny de 2006).  

 
Col·laboració com a ponents i/o organitzadors: 

• Organització i participació en la presentació de la Guia de Recursos per a Joves del 
Programa de Prevenció i Assistència de la SIDA de la Generalitat de Catalunya (maig). 

• Organització, participació i presentació de la ponència “El proceso espiral” en el I 
Seminario del Grupo de Prevención Sexual de la Red2002 sobre las avaluacions de las 
intervencions en prevenció (juny). 

• Organització i participació en el VI Encuentro Estatal de la Red2002 (juny). 
• Ponència sobre las “Noves realitats de la prevenció sexual del VIH/sida entre joves” en 

la Jornada celebrada a l’Hospital de Mataró amb motivo del Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida (desembre). 

 
0.8 Grups de treball 
 
Com a part del seu treball comunitari, SIDA STUDI forma part dels següents grups i/o estudis: 

• Facilitadors del Grupo de Prevención Sexual de la Red2002 
• Grup de Joves del Programa per a la Prevenció i Assistència en Sida de la Generalitat 
• Estudio Prospectiu Delphi Social de Contrastació “Escenarios de futuro a 2010 del VIH: 

El punto de vista social”. 
• “Estudio de buenas prácticas en materia de inserción laboral” realitzat per la comissió 

laboral de CESIDA. 
• “Cuestionario sobre Sensibilización y VIH/sida” realitzat per UNAIDS. 
• Membres del Comitè de Redacció de la publicació Infosida del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya. 
 
0.9 Departament d’Administració 
 
El Departament d'Administració de SIDA STUDI està format per tres persones encarregades de 
la coordinació i gestió de les subvencions, del personal i del manteniment de les 
infraestructures i de l'entitat.  

• Comptabilitat: Una persona encarregada de fer, amb la supervisió i el suport del 
tresorer de l'entitat, els pressupostos anuals. Periòdicament elabora liquidacions per a 
comprovar l'estat del pressupost en diferents moments de l'any, perquè les variacions 
siguin el més petites possible, permetent mantenir una liquiditat amb l'objectiu de poder 
fer front a les despeses fixes mensuals. Elabora també els diferents models d'impostos 
relacionats amb les factures i el personal. La seva jornada laboral és de 5 hores 
setmanals. 

• Secretaria tècnica: Dues persones, una a mitja jornada i l'altra a 8 hores setmanals, 
s'encarreguen de la secretaria tècnica de SIDA STUDI. Les atribucions són les de 
funcionament ordinari, és a dir, el dia a dia de l'entitat. Gestionen, amb l'ajuda d'una 
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empresa assessora externa, el personal de l'entitat. La facturació, el seguiment de les 
subvencions i les justificacions, la recerca de noves fonts públiques de finançament i 
l'elaboració dels pressupostos dels projectes també són tasques de la secretaria 
tècnica.  

 
Objectius del Departament d'Administració: 

• Facilitar les tasques diàries de totes les persones que treballen a SIDA STUDI. 
• Control tant del pressupost i la liquiditat, com de les subvencions rebudes i el 

finançament propi. 
• Fidelitzar les persones que treballen a l'entitat, tant amb contracte com voluntàries, per 

afavorir la seva continuïtat, permetent un equip cohesionat i amb bagatge professional 
que influirà de manera molt important en els projectes. 

 
Les activitats que realitza el Departament d'Administració són:  

• Relació amb l'assessor que gestiona al personal laboral 
• Relació amb tots els àmbits del voluntariat (Federació Catalana de Voluntariat Social, 

cursos...) 
• Elaboració de pressupostos, tant de l'entitat com dels diferents projectes que es duen o 

es volen portar a terme  
• Facturació i relació amb clients i proveïdors 
• Gestió de residus 
• Telecomunicacions 

 
Resultats 2005 
Durant el 2005, el Departament d'Administració ha gestionat 10 subvencions de diferents 
administracions: Administració Central, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i 
Diputació de Barcelona.  
 A part de les 10 concedides, s'han sol·licitat 5 subvencions més per a projectes 
concrets, de les quals 3 han estat a fundacions. Dels tres projectes sol·licitats a diferents 
fundacions, la Fundació Un sol Mon de Caixa de Catalunya i la Fundació de Caja Madrid han 
subvencionat dos projectes.  
 Seguint amb la política de l'entitat de fidelització del personal, important per a oferir 
serveis de qualitat, durant l'any 2005 tres dels treballadors de l'entitat han passat a contracte 
indefinit.  
 Globalment, els resultats obtinguts durant el 2005 són valorats de manera molt positiva. 
A pesar de les limitacions derivades d’un finançament insuficient (la diferència entre el que se 
sol·licita a les administracions i el que finalment se'ns concedeix és en alguns casos molt gran) 
la nostra entitat ha mantingut el nivell en els projectes i hem pogut mantenir una política de 
tresoreria que permeti fer front als primers mesos del 2006 en els quals no hi ha ingressos de 
subvencions. 
 
Línies de treball 2006 
 
El Departament d'Administració es proposa les següents tasques per a l'any 2006 estretament 
vinculades amb l'aplicació del pla estratègic aprovat per al període 2006-2008:  

• Mantenir la fidelització dels tècnics que treballen a SIDA STUDI amb l'objectiu de 
motivar-los (encara més, si és possible). Això inclou la possibilitat de, si els 
pressupostos ho permeten, incrementar els horaris de les persones que treballen en 
jornades inferiors a la completa i convertir els contractes en indefinits.  

• Protocolització de totes les subvencions que es reben per a funcionament ordinari.  
• Mantenir la recerca de noves fonts de finançament públiques per a l'elaboració de 

projectes innovadors. 
• Registre de patrocinadors.  
• Gestió de compres i de factures. Recerca de proveïdors que emmarquin les seves 

pràctiques en un comerç just i polítiques de medi ambient sostenibles. 
• Gestió de voluntaris, socis i col·laboradors externs puntuals. 
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• Iniciar una gestió interna que contempli normatives de qualitat, començant per una 
formació del personal del departament en matèria de Gestió de Qualitat. 

• Insistir en la necessitat de finançament a mes d'un any vista, per a poder realitzar els 
projectes que així ho requereixin, així com per assegurar el funcionament ordinari, i 
poder aplicar de manera mes eficaç la nostra política de manteniment dels projectes 
generals i poder seguir amb els professionals que actualment realitzen els projectes. 

• Captació de fons privats: formació especifica en captació de fons privats, elaboració del 
llistat de possibles empreses, amb polítiques de fundraising adaptades a la tipologia de 
la nostra entitat. 

 
0.10 Departament de Comunicació 
 
El Departament de Comunicació té com a objectius: 

• Difondre l’entitat fent especial esment en la promoció i accessibilitat dels seus serveis. 
• Vetllar per la imatge de l’entitat davant la base social i els finançadors. 
• Sensibilitzar a la població responent a la missió de l’entitat. 
• Assegurar la unitat de la imatge corporativa de l’entitat. 
 

En la persecució d’aquests objectius Comunicació ha realitzat les següents activitats: 
 
Documents propis 

• Publicacions dels Centre de Documentació: S’han difós les publicacions que des 
del Centre de Documentació es generen periòdicament:  

o El Butlletí de Novetats, que inclou classificades per matèries, les darreres 
adquisicions i/o donacions bibliogràfiques i documentals més destacades.  

o El Recull Bibliogràfic, que recopila fonts bibliogràfiques sobre temes 
específics d’interès relacionats amb el VIH/sida. 

L’objectiu de l’elaboració i difusió de tots aquests materials és facilitar a entitats i 
particulars informació recent publicada sobre qualsevol aspecte relacionat amb el 
VIH/sida, tant a nivell estatal com a nivell internacional i en qualsevol suport. 

• INFO x STUDI: Durant tot el 2005 s’ha editat el butlletí mensual d’actualitat sobre 
VIH/sida, que recull les notícies més destacades de cada mes sobre VIH/sida i 
prevenció aparegudes als mitjans de comunicació.  

• Monogràfics: Els diversos Departaments de l’entitat generen documents propis fruit 
de la tasca permanent d’actualització de coneixements i participació en actes. El 
resultat són petites cerques sobre temes específics vinculats al VIH/sida, informes 
de jornades i congressos i resums de llibres d’interès teòric. Tot plegat es fa 
circular a nivell intern i també queda a disposició dels interessats. 

 
Pàgina web 

• Continguts: Durant tot l’any s’ha actualitzat permanentment el contingut de la 
pàgina web, especialment amb la publicació d’una novetat setmanal. 

• Imatge: S’ha anat renovant la imatge de la web per fer-la més visual i accessible 
als usuaris. 

• Catàleg: S’ha generat l’eina informàtica necessària perquè es realitzin 
actualitzacions automàtiques i sistemàtiques de totes les novetats del fons 
documental, millorant-ne l’amicabilitat. 

 
Relació amb els mitjans de comunicació 
A través de la relació amb els mitjans de comunicació, l’entitat ha cercat el màxim coneixement 
públic dels seus serveis i la màxima difusió dels missatges de prevenció del VIH/sida. 
 
Imatge corporativa 
S’han imprès sobres amb el logo de l’entitat per a l’entrega de material als usuaris i tríptics en 
català i castellà on es detallen els serveis que ofereix SIDA STUDI.  
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Col·laboració amb Info sida 
L’entitat ha col·laborat amb el butlletí Info sida editat per la Generalitat de Catalunya com a 
integrant del Comitè de Redacció i encarregada de l’apartat de difusió de recursos en VIH/sida.  
 
Resultats 2005 
 

 
 
 

Documents propis 

 
o Butlletí de Novetats: 3 números difosos a 411 

subscriptors entre entitats i particulars 
o Reculls bibliogràfics: 3 documents difosos a 115 entitats i 

particulars (treball del sexe, immigració i joves) 
o INFO x STUDI: un número enviat mensualment a 75 

subscriptors i d’accés lliure on-line 
 

 
 

Pàgina web 

 
o Actualització permanent d’imatge i continguts 
o 25.568 vistes al 2005 
o 2.131 visites al mes de mitjana 

 
 
 

Mitjans de Comunicació 

 
o 31 aparicions als mitjans: 
- 21 en premsa 
- 5 en ràdio 
- 5 en mitjans electrònic 
 

 
 

Imatge Corporativa 

 
o Impressió de 500 sobres grans 
o Disseny d’un díptic i impressió de 15.000 exemplars 

 
 

Info sida 
 

 
o Col·laboració amb l’edició dels números 30 i 31 

 
 
Evolució de les vistes a la pàgina web 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
10.518 visites 15.701 visites 13.339 visites 6.819 visites 14.939 visites 25.568 visites
 
 
Línies de treball  2006 
 
A partir de l’establert al pla estratègic de l’entitat, durant el 2006 ens proposem desenvolupar 
les següents activitats: 

• Mantenir i consolidar la difusió del Butlletí de Novetats, els Reculls bibliogràfics 
monotemàtics i les xerrades quadrimestrals “Parlem-ne a SIDA STUDI”. 

• Crear un nou document on-line que substitueixi l’Info x studi i compleixi la funció 
d’actualització teòrica sobre els diferents aspectes del VIH. 

• Millorar les prestacions del catàleg on-line 
• Implementar el servei on-line “Altres Col·leccions” (Hemeroteques) 
• Difondre les avaluacions finals dels tallers de prevenció 
• Elaborar una nota de premsa a l’estiu i una altra pel Dia Mundial, a banda d’altres 

contactes que vagin sorgint amb els mitjans de comunicació. 
• Consolidar la versió bilingüe de la pàgina web, amb l’esforç de traducció i actualització 

permanent que representa. 
• Intensificar els contactes amb les entitats del barri de El Raval i augmentar la presència 

als mitjans de comunicació locals.  
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0.11 SIDA STUDI en xifres  
 

NOM DEL SERVEI RESULTATS 
Evolució del fons documental 1.480 nous registres

19.348 registres TOTALS
Nombre de consultes en sala del Centre de Documentació 56 consultes en sala
Nombre de consultes externes del Centre de Documentació 87 consultes e-mail i fax

2.508
visites al catàleg on-line

Servei de Préstec 77 usuaris
531 préstecs

Projecte “VIH sobre rodes” 14 exposicions
Servei de Quiosc 12.086 documents 

distribuïts
53 entitats receptores

Accions Educatives amb joves 41 Accions Educatives
72 Tallers

1.467 assistents
Accions Educatives amb persones amb disminució 3 Accions Educatives

16 Tallers
176 assistents

Accions Educatives per a pares i mares 5 Accions Educatives
5 Tallers

81 assistents
Accions Educatives en àmbit penitenciari 1 Acció Educativa

1 Taller
32 assistents

Formació de Formadors 7 Accions Educatives
45 Tallers

783 assistents
Serveis d’Atenció Directa 346 counsellings

136 derivacions
19 assessoraments 

personalitzats
Projecte “Nits més segures” 319 espais

40.855 preservatius
36.400 postal free

Pàgina web 25.568 visites
Material de difusió de l’entitat 500 sobres

15.000 díptics
 

TOTAL d’IMPACTES DIRECTES 81.611 
TOTAL d’IMPACTES INDIRECTES (aproximats)2 236.672 

 
 
 

                                                 
2 El número d’impactes indirectes es calcula multiplicant els impactes directes per 2’9, dada extreta d’un estudi intern 
realitzat pel Departament de Formació i Prevenció. 
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1.1 Introducció 
 
El Departament de Documentació de SIDA STUDI, orientat al tractament i difusió de la 
informació sobre els diferents aspectes del VIH/sida, pretén: 
 

1. Ser una eina de suport  a la docència, l’estudi o la investigació de qualsevol persona 
que ho sol·liciti, independentment de la seva localització geogràfica. 

 
2. Contribuir a la distribució d’informació o documentació facilitant l’accés als serveis i 

recursos. 
 

3. Representar un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en VIH/sida. 
 
El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics (CDRP) posa a disposició del públic 
general més de 19.000 documents científics, educatius i divulgatius sobre el VIH/sida 
(monografies, articles, publicacions periòdiques, etc.) publicats per organismes oficials, òrgans 
de l‘administració i associacions. 
 
Des de la seva creació l’any 1987, representa la biblioteca especialitzada de referència en 
VIH/sida a nivell estatal. L’accés al fons bibliogràfic i documental és totalment gratuït i no és 
necessari ser soci o disposar de cap tipus de carnet per a la seva consulta.  
 
Objectius de documentació: 
• Recollir i difondre documentació sobre els diferents aspectes relacionats amb el VIH/sida 

amb un tracte preferent pels aspectes preventius. 
• Adquisició, tractament i manteniment d’un fons documental i recursos d’informació 

actualitzats i adaptats als interessos i necessitats informatives dels usuaris potencials del 
centre. 

• Conservació del fons documental del centre contribuint al manteniment de la memòria 
històrica de les activitats i accions del moviment VIH/sida a Espanya. 

• Difondre els serveis i materials del CDRP a nivell autonòmic i estatal. 
• Oferir instruments de difusió dels recursos del centre que permetin un millor coneixement i 

aprofitament per part dels usuaris. 
• Donar resposta a les demandes informatives dels usuaris que es dirigeixen al nostre centre 

en funció de les seves necessitats. 
• Recolzar la tasca de formadors i professionals de l’assistència proporcionant-los els 

recursos necessaris per realitzar llur tasca i mantenir-se actualitzats. 
• Ser una eina de suport a la investigació, a la docència i a l’estudi d’educadors, pares/mares 

i alumnes i representar un referent reconegut en el camp de la documentació entre agents 
de la salut i l’educació i entitats relacionades amb el VIH/sida. 

• Elaborar i mantenir eines de recuperació de la informació que facilitin als usuaris l’accés als 
recursos d’informació propis i externs disponibles. 

• Facilitar l’accés als recursos d’informació externs no disponibles en el CDRP mitjançant la 
cooperació amb altres centres. 

• Organitzar activitats i promoure iniciatives per difondre els serveis i potenciar-ne el seu ús. 
• Proveir de continguts la pàgina web de l’entitat que permetin el coneixement de diferents 

aspectes del VIH. 
• Elaborar productes de valor afegit que permetin un tractament i millor coneixement del fons 

documental. 
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1.2 El fons documental 
 
INCREMENT DEL FONS DURANT L’ANY 2005 

Noves adquisicions 1.480
Baixes 263
 

TOTAL de registres en el catàleg 19.348
 
Junt amb los tasques habituals d’adquisició i catalogació s’ha iniciat un procés de baixes 
d’aquells documents: 

• En formats de reproducció obsolets (fonamentalment documents en VHS, previ 
traspàs a format DVD). 

• Representats en el fons per més de dos exemplars. 
• De temàtiques alienes al nostre àmbit de treball. 

 
Al mateix temps s’han realitzat durant aquest any tasques de millora de la qualitat dels registres 
bibliogràfics  
 
TIPOLOGIA DELS NOUS REGISTRES INCLOSOS EN EL FONS DURANT EL 2005 

CD-Rom 29 
Llibres 332 
Vídeos 12 
Fullets 153 
Altre Material Menor 7 
Pòsters 399 
DVD 193 
Articles 292 
Informes 54 
Memòries 6 
Maletes Pedagògiques 3 
 

TOTAL 
 

1.480 
 
DOCUMENTACIÓ ESCRITA: Distribució per matèries dels nous documents inclosos en el 
fons 

Informació dirigida 217 
Salut pública 348 
Clínica 77 
Països 17 
Aspectes psicosocials 75 
Organismes 21 
Reglamentació 5 
Ètica 7 
Generalitats 12 
Metodologia 38 
Economia 3 
Virologia 3 
 

TOTAL 
 

813 
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RECURSOS PEDAGÒGICS: Perfils poblacionals destinataris dels nous recursos 
pedagògics  

01 Públic general 321 
02 Joves / Adolescents 104 
03 Infants 7 
05 Dones 41 
06 Heterosexuals 33 
07 Homosexuals 53 
08 Immigrants 12 
09 Personal de la salut 12 
10 Població penitenciària 4 
11 Treballadors del sexe 8 
12 Persones amb VIH/sida 37 
13 Usuaris de drogues 9 
14 Pares 4 
15 Docents 10 
16 Treballadors socials 2 
17 Discapacitats 1 

TOTAL 658
 
ENQUESTA DE MILLORA DEL FONS DOCUMENTAL 
 
Durant el primer trimestre del 2005 es va realitzar una enquesta on-line difosa entre diferents 
sectors representatius d’usuaris (professionals, associacions, centres educatius, òrgans de 
l’administració...)  amb la intenció de conèixer els interessos i necessitats dels usuaris reals i 
potencials del centre. 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts [Veure ANNEX 1] es van establir una sèrie d’objectius a 
treballar per adequar les tasques del centre, fons i serveis, a les expectatives i interessos dels 
usuaris d’entre els quals cal destacar: 

• Incidir en les possibilitat d’informació accessibles directament on-line. En aquest sentit 
s’han generat des de la pàgina web de SIDA STUDI: 
1. Hemeroteca digital amb més de 230 títols de revistes de la temàtica VIH/sida. 
2. Directori organitzat de recursos internet amb més de 500 adreces. 

• Treballar en la digitalització del fons. En l’actualitat hi ha més de 700 documents a 
l’espera d’obtenir els drets que permetin la seva difusió a través de la web i més de 500 
imatges dels fons de cartells ja estan digitalitzades i en un futur pròxim seran 
consultables a través del catàleg on-line. 

• Treballar per a la creació d’un servei d’agenda que informi d’activitats, trobades i 
esdeveniments que es portin a terme a l’estat i a l’àmbit lingüístic hispà. 
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1.3 Els Serveis del CDRP 
 
Entre els usuaris dels serveis del centre es distribueix una enquesta anònima de perfil 
d’aquests i satisfacció dels serveis. [Veure ANNEX 2] 
 
Durant aquest últim període de l’any s’ha implementat una enquesta virtual distribuïda entre els 
usuaris no presencials del centre. 
 
1.3.1 Referència / Consulta a sala 
 
A) Descripció del servei 
 
Assessorament i atenció personalitzada sobre els recursos documentals disponibles i resposta 
a les demandes informatives arribades a través de qualsevol mitjà (presencial, correu electrònic 
o telèfon). 
 
B) Resultats 2005 
 
NOMBRE DE CONSULTES SEGONS PROCEDÈNCIA: 

Consultes a sala 56 
Consultes externes 87 
 

TOTAL 
 

143 
 
Procedència geogràfica 

89%

11%

Espanya Estranger
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País d’origen de les consultes procedents de l’estranger 

Argentina 3 
Perú 3 
Mèxic 3 
Xile 2 
Equador 1 
França 1 
Dinamarca 1 
Guatemala 2 
 

TOTAL 
 

16 
 
Mitjà a través del qual ha arribat la consulta 

Correu electrònic 72 
Telèfon 15 
 

TOTAL 
 

87 
 
 
1.3.2 Préstec 
 
A) Descripció del servei 
 
Servei obert a qualsevol persona, sense necessitat d’inscripció prèvia que permet gaudir durant 
un període de temps de 15 dies, més eventuals pròrrogues previ avís, de qualsevol document 
del fons del centre. 
El material és deixat en préstec tant a usuaris que visiten personalment el CDRP com a aquells 
que sol·licitin el seu enviament per correu. 
 
B) Resultats 2005 
 
Nombre total d’usuaris que han gaudit d’aquest servei: 77 
 
Nombre total de préstecs realitzats: 531 
 
Mitjana de préstecs per persona: 6,9 
 

TIPOLOGIA DE MATERIAL Nº DE PRÈSTECS 
Articles, literatura gris,  
monografies i revistes 31
Cartells 301
Fullets 20
CD-ROM 6
Vídeos 34
Gegants Encantats 13
DVD 121
Jocs 2
Dossiers 3
 

TOTAL 531
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1.3.3 Projecte “VIH sobre rodes” 
 
A) Descripció del servei 
 
Col·lecció de cartells d’àmbit nacional i internacional sobre diferents aspectes del VIH/sida per 
a l’organització d’exposicions a disposició de les entitats interessades (centres educatius, punts 
d’informació juvenil, centres sanitaris, ONGs...). 
 
B) Resultats 2005 
 
Nombre total d’exposicions realitzades: 14 [Veure ANNEX 3] 
 
 
1.3.4 Quiosc 
 
A) Descripció del servei 
 
Espai on els visitants poden obtenir material menor divulgatiu (fulletons, enganxines, pins, 
punts de llibre...), preservatius masculins i lubricants, i revistes sobre VIH/sida de manera 
gratuïta. 
 
Les principals funcions d’aquest servei són: 

• Oferir una primera acollida a les persones que visiten l’associació. 
• Facilitar una primera i ràpida informació sobre el VIH/sida mitjançant diversos materials 

divulgatius editats per entitats i administracions. 
• Actuar com a centre de difusió i distribució de les campanyes realitzades pels òrgans 

de l’administració i associacions. 
• Servir com a punt d’obtenció gratuïta de preservatius. 
• Proporcionar un fàcil accés a aquelles entitats interessades en obtenir material 

divulgatiu per a les seves activitats. 
• Preparar i enviar lots amb material divers dirigit a col·lectius específics (Centres 

juvenils, Punts d’Informació Juvenil, Centres cívics...). 
 
B) Resultats 2005 
 
Nombre total de documents distribuïts: 

Fullets 8.194
Carteles 190
Altres (postals, punts de llibre, pegatines..) 3.649
 

TOTAL 12.086
 
Usuaris del servei de quiosc 

Particulars 234
Entitats [Veure ANNEX 4] 53
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1.3.5 Catàleg On-line 
 
A) Descripció del servei 
 
Des de finals de l’any passat el catàleg del centre és accessible per Internet per a la seva 
consulta. 
 
B) Resultats 2005 
 
Nombre total de visites al catàleg on-line: 2.508 
 
 
1.3.6 Reprografia 
 
A) Descripció del servei 
 
El centre posa a disposició dels seus usuaris una màquina fotocopiadora en règim d’autoservei 
per a la reproducció del fons en suport paper i facilita la impressió d’articles accessibles per 
Internet. 
 
 
1.3.7 Gegants Encantats 
 
A) Descripció del servei 
 
Des del centre es posa a disposició dels usuaris una maqueta pedagògica amb la figura de 5 
penis sobre una plataforma circular per a l’ensenyament de les habilitats tècniques de l’ús del 
preservatiu a l’hora de realitzar tallers formatius d’educació sexual i prevenció. 
 
Durant el 2005 s’ha creat un model individual amb una única figura. Ambdós models es troben 
a disposició del públic per al seu  préstec gratuït o adquisició. 
 
B) Resultats 2005 
 

Maquetes venudes (individuals) 6
Maquetes venudes (grup 5 penis) 34
Maquetes prestades 13

 
 
1.3.8 Enviament de documents 
 
A) Descripció del servei 
 
Servei que permet fer arribar  a través dels serveis de missatgeria o correu ordinari els 
documents del fons del centre, així com material del quiosc a aquells particulars o entitats que 
així ho sol·liciten. D’aquesta manera el centre intenta atendre les demandes de qualsevol 
associació o particular de l’estat. 
 
B) Resultats 2005 
 
Número d’enviaments realitzats: 22 
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1.3.9 Obtenció de documents 
 
A) Descripció del servei 
 
Els objectius del Servei d’Obtenció de Documents (SOD) són els següents: 
• Localitzar i obtenir còpia o originals en préstec d’aquells documents que no formen part del 

fons bibliogràfic de SIDA STUDI. 
• Prestar documents originals a altres biblioteques externes a SIDA STUDI. 
 
 
1.3.10 Espais al CDRP de SIDA STUDI 
 
A) Descripció del servei 
 
El CDRP posa a disposició dels usuaris presencials: 

• Sala de consulta i treball de grup 
• Sala de visionat de documents audiovisuals 

 
 
1.3.11 Difusió del CDRP de SIDA STUDI 
 
A) Descripció del servei 
 
El CDRP de SIDA STUDI realitza una sèrie d’activitats i accions per divulgar i posar en 
coneixement del públic els seus serveis i el seu fons documental. 
 

• Butlletí de novetats 
Document de periodicitat trimestral on es recullen les últimes adquisicions del fons més 
destacades ordenades per temes. Inclou la descripció de cada document i, en alguns 
casos, un breu resum dels seus continguts. 
 

• Xerrades quadrimestrals 
Tres vegades a l’any es porten a terme al local del centre ponències a càrrec 
d’especialistes sobre temes específics relacionats amb el VIH/sida amb la voluntat 
d’obrir el debat entre els assistents. L’activitat és oberta a tot el públic i s’acompanya 
d’una extensa difusió, d’una exposició de cartells i de l’edició d’un recull bibliogràfic 
amb els recursos relacionats amb la temàtica de què disposa el centre. 

 
• Seleccions bibliogràfiques 

Coincidint amb activitats realitzades al centre o trobades i convocatòries externes 
s’editen monogràfics relacionats on es recullen recursos documentals de què disposa el 
centre o accessibles per Internet 

 
• Acords de col·laboració 

Amb objecte de millorar el coneixement públic del centre, ampliar el número potencial   
d’usuaris i rebre i oferir el recolzament de centres afins es porten  a terme contactes 
amb organismes de l’àmbit bibliotecari i educatiu. 

 
B) Resultats 2005 
 
Butlletí de novetats 

Butlletins editats 3
Subscriptors electrònics 411
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Xerrades quadrimestrals 
 

Durant aquest any s’han centrat en sectors poblacionals concrets: 

• Població migrant 
• Professionals del sexe comercial  
• Joves 

 
Persones assistents 59
Mitjana d’assistència 19,9

 
Selecciones bibliogràfiques editades: 7 

• La prevenció del VH/sida en els joves 
• Treballadors/es del sexe comercial i VIH/sida 
• Immigració, prostitució i VIH/sida 
• VIH/sida i dona 
• Immigració i VIH/sida 
• Joves i VIH/sida: actituds i coneixements 
• Usuaris de drogues i VIH/sida 

 
Acords de col·laboració 

Durant aquest any ha continuat la col·laboració amb  el Servei de Biblioteques de la 
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), de la què s’ha rebut assessorament tècnic 
en matèria informàtica i legal sobre drets d’autoria, i s’han iniciat contactes amb la 
Xarxa  de Biblioteques de L’Hospitalet per concretar un conveni de col·laboració. 
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1.4 Línies de treball 2006 
 
FONS DOCUMENTAL 
Tractament I difusió de l’històric de campanyes: Millora de l’acondicionament físic i 
descripció  del material menor pertanyent a las campanyes d’informació per facilitar-ne una 
consulta còmoda i una recuperació àgil. En aquesta mateixa línia és prevista la difusió 
d’aquestes amb  la possibilitat d’oferir-lo com a material d’acompanyament  a  les exposicions 
de cartells. 
 
Inventari de la col·lecció de publicacions periòdiques: Permetrà oferir als usuaris un 
instrument que faciliti el coneixement dels històrics de revistes amb què compta el centre amb 
especial interès per aquelles publicacions pertanyents a associacions espanyoles. 
 
CATÀLEG 
Millora de les funcionalitats del catàleg documental: Implementació d’una nova interfície de 
cerca que permeti interrogar  més camps de cerca. 
 
Continuació de la tasca de revisió i homogeneïtzació dels  registres bibliogràfics: A això 
cal  afegir  la inclusió de nous camps descriptius i  control d’autoritats. 
 
Revisió dels instruments de tractament documental: Actualització del sistema classificatori i 
tesaure per adequar-los a les necessitats descriptives dels documents,  introduint les novetats 
necessàries. 
 
SERVEIS 
Millora del servei d’exposició de cartells: Amb objecte de facilitar la consulta i coneixement 
del fons de cartells del centre és previst: 

• Oferir la possibilitat de visualitzar les imatges digitalitzades dels cartells del CDRP; 
funcionalitat que facilitaria la tria dels exemplars a exposar. 

• Traducció dels missatges i lemes dels cartells que estan en llengües estrangeres  
• Confecció de rètols d’acompanyament a aquests amb la seva traducció per a una millor 

comprensió del públic assistent a les exposicions. Realització d’exposicions virtuals 
periòdiques des de la pàgina web sobre un tema, públic específic i/o una entitat 
productora. 

 
Inici de la demanda de drets per difondre a través del catàleg del centre els documents 
electrònics. 
 
DIFUSIÓ 
Incidència en la difusió dels serveis i fons documental per facilitar un major i millor 
coneixement de les possibilitats del centre: Des de la pàgina web s’aniran  publicant de 
manera periòdica documents que ofereixen una mostra de l’oferta documental del centre. 
S’acompanya d’una nova  presentació dels serveis del centre a la pàgina web, on  entre d’altres 
aspectes es recolliran les condicions d’ús dels serveis del protocol de serveis del centre. 
 
Signatura de convenis de col·laboració amb centres afins (biblioteques públiques i 
especialitzades, centres de recursos pedagògics...) 
 
Ampliació de l’oferta de serveis: Creació  de productes amb valor afegit que permetin un 
millor coneixement i aprofitament dels recursos del CDRP i que facilitin el treball de 
professionals i associacions de l’àmbit VIH/sida. Entre las propostes per a aquest any es recull: 

• Difusió selectiva de la informació a partir de l’establiment de perfils per interessos 
temàtics als què mantenir informats de manera regular de les noves adquisicions del 
CDRP. 

• Manteniment d’una agenda actualitzada de totes les trobades, jornades i/o congressos 
que es celebrin a l’estat  o a l’àmbit lingüístic hispà. 
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2. SERVEIS EN PREVENCIÓ 
 

 

2.1 Accions Educatives sobre sexualitat i prevenció del VIH/sida 
 

2.2 Nits + segures 
 
2.3 Counselling i derivació de consultes 
 

2.4 Línies de treball 2006 
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2.1 Accions Educatives sobre sexualitat i prevenció del VIH/sida 
 
 
A) Descripció del servei 
 
Les Accions Educatives en prevenció donen informació sobre sexualitat i VIH/sida mitjançant 
metodologies específiques segons el col·lectiu participant, incidint en la importància de la salut 
sexual de les persones, així com en la seva capacitació davant possibles situacions de risc. 
 Les intervencions educatives de SIDA STUDI s’estructuren a partir de la següent 
terminologia: parlem d’Acció Educativa com el conjunt de tallers que tenen uns objectius 
comuns i que s’ofereixen a un mateix grup de persones. El nombre de tallers (o sessions) varia 
segons l’Acció Educativa. En aquest document, quan es fa referència als beneficiaris de les 
Accions Educatives, es parla de persones assistents a cadascun dels tallers. 
 
Destinataris de les Accions Educatives: 

- Joves dins i fora de l’àmbit educatiu 
- Persones amb disminució psíquica lleu 
- Pares i mares de joves o de persones amb disminució psíquica 
- Persones de l’àmbit penitenciari 

 
Objectius de les Accions Educatives d’informació i prevenció: 

o Oferir un espai on els participants puguin sentir-se còmodes per parlar sobre la 
sexualitat i el VIH/sida des de la seva realitat. 

o Presentar la transmissió del VIH com a controlable a partir de la responsabilitat 
individual i plantejar els possibles obstacles en la prevenció. 

o Fer del gènere un concepte transversal en la prevenció sexual del VIH/sida. 
o Facilitar coneixements bàsics i útils sobre la sexualitat i/o el VIH/sida. 
o Fomentar les actituds responsables proporcionant habilitats socials i tècniques per fer 

front a situacions de risc relacionades amb la sexualitat i/o el VIH/sida. 
 
Avaluació: El 2005 tots els centres o entitats sol·licitants que ens han fet arribar els post-
qüestionaris han rebut un informe d’avaluació de les intervencions, on es recullen les opinions 
dels participants, dels responsables del grup i les consideracions del Departament de Formació 
i Prevenció sobre el desenvolupament de les activitats [veure ANNEX 7]. 
 
B) Resultats 2005 
 
Nom de l’acció 

educativa 
Públic destinatari Nº d’accions 

educatives 
Nº de tallers Nº d’assistents  

als tallers 
Acció 
Educativa I 

Joves a partir dels 
14-15 anys  27 54 1.136

Acció 
Educativa II 

Joves a partir dels 
15-16 anys  2 4 74

Gaudim de la 
sexualitat 

Joves a partir dels 
16-17 anys 1 3 72

Cal tornar a 
parlar de la 
sida? 

Joves a partir dels 
16-17 anys 

4 4 91
Acció a la 
Carta 

Joves a partir dels 
15-16 anys  7 7 94

Parlem de 
sexualitat i 
VIH/sida 

Persones amb 
disminució psíquica 

3 16 176
VIH, aquest 
bitxo inoportú 

Persones de l’àmbit 
penitenciari  1 1 32

 
TOTALS 45 89 1.675
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Tipologia de Centres on s’han fet les Accions Educatives de sexualitat i prevenció del VIH/sida 

46%

27%

15%

12%

IES Centres d'Educació no Formal Altres Associacions de persones amb disminució

 
 

Mitjana d’assistència per Taller: 19 persones 
 
 
 
Distribució geogràfica dels municipis en els quals s’han desenvolupat les Accions Educatives 

69%

31%

Fora de Barcelona ciutat Barcelona ciutat
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2.2 Nits + segures 
 
 
A) Descripció del servei 
 
El servei de Nits + segures consisteix en la distribució de preservatius masculins i/o femenins 
de manera gratuïta a partir de 3 modalitats específiques: 
 
Atenció personalitzada: Repartiment de preservatius a persones físiques individuals. 
 
Atenció genèrica a entitats: Preparació de lots de preservatius a entitats que organitzin 
activitats de prevenció del VIH/sida i que vulguin incloure el repartiment de preservatius. Per 
una millor organització del servei, és necessari realitzar una sol·licitud per carta o mail indicant 
el nom de l’entitat, una breu descripció de l’activitat i la quantitat aproximada de preservatius 
que necessiten.  
 
Projecte “Bars & Prevenció: Servei de distribució de preservatius masculins i postal-free amb 
missatges de prevenció a entitats, grups i locals d’oci nocturn amb els següents objectius: 

- Apropar el preservatiu al/la jove, fer-lo un instrument quotidià i proporcionar estratègies 
que facilitin el seu ús. 

- Treballar amb uns continguts reals i atractius pels/les joves amb el què puguin 
identificar-se. 

- Facilitar recursos on el jove pugui informar-se sobre el VIH/sida i sexualitat. 
 
 
 
B) Resultats 2005 
 
 

SERVEI ESPAIS ON S’HA 
TREBALLAT 

PRESERVATIUS 
DISTRIBUÏTS 

POSTAL FREE 
DISTRIBUÏDES 

Atenció personalitzada - 175 - 
Atenció genèrica a 
entitats 16 entitats 4280 400
Projecte “Bars & 
Prevenció” (Xq.... es 
preocupa?) 303 locals 36.400 36.000

 
TOTAL 2005 319 40.855 36.400

 
Eguany, el projecte Bars & Prevenció s’ha materialitzat en la campanya “Xq... es preocupa?”, 
realitzada durant el mes de desembre, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida. S’han distribuït 36.000 postal-free acompanyades d’un preservatiu entre 302 
locals lúdico-festius de Barcelona i l’àrea metropolitana. Han estat dissenyats 4 models de 
postal-free, i totes les imatges i continguts han estat validats a través de grups focals amb joves 
d’entre 16 i 30 anys. El fil conductor de la campanya és la pregunta “Xq... es preocupa?, 
referida al o la jove que apareix a la part frontal de la postal. Al revers hi ha possibles respostes 
a la seva preocupació relacionades amb la sexualitat i el VIH i s’ofereix el contacte de l’entitat 
per qui vulgui fer una consulta. Es calcula que l’impacte total de la campanya ha superat les 
100.000 persones. 
 
Llistat d’entitats receptrores de preservatius del servei “Nits + segures” [veure ANNEX 5].  
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2.3 Counselling i derivació de consultes 
 
 
A) Descripció del servei 
 
Consulta confidencial i anònima sobre qüestions relacionades amb el VIH/sida i la seva 
prevenció, que es pot realitzar de forma presencial i privada, per telèfon o bé per correu 
electrònic. El servei ha estat atès per professionals del Departament de Formació i Prevenció 
de SIDA STUDI degudament formats en tècniques de Counselling.  
 
El nostre objectiu és facilitar una informació clara i entenedora sobre la prevenció del VIH/sida 
als/les nostres usuaris/es. En cas de no poder atendre les consultes degut a la seva 
especificitat en el VIH/sida, el servei pot derivar la persona que la realitza a un altre centre, 
associació o servei de la base de dades de SIDA STUDI, atenent a diferents aspectes: tipus de 
consulta, edat o lloc de residència. 
 
B) Resultats 2005 
 

SERVEI NOMBRE 
D’USUARIS 
DIRECTES 

Servei de Counselling 346 
Servei d’Informació i Derivació 136 

TOTAL
 

482 
 

Servei de Counselling 
 
Perfil dels usuaris del servei de counselling 
 
Distribució segons SEXE 

76%

18%

6%

Homes Dones Nuls
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Distribució segons EDAT 

5%

43%

33%

19%

Adolescents (14-17) Joves (18-30) Adults (+30) Nuls

 
 
Tipologia de consulta 
 

TIPOLOGIA DE CONSULTA % d’USUARIS 
Informació General 3%
Sexualitat 1%
Prevenció 35%
Proves serològiques 28%
Evolució de la malaltia 14%
Informació sobre tractaments 2%
Suport emocional 6%
Sida; malaltia Social 1%
Derivacions 6%
Agraïments 3%

TOTAL 100%
 
Via de consulta 

3%

34%

63%

Presencial Telefònica Mail
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Servei d’Informació i Derivació 
 
Perfil dels usuaris del Servei d’Informació i Derivació 
 
Distribució segons SEXE 

58%

38%

4%

Homes Dones Nuls

 
 
Distribució segons EDAT 

10%

42%
29%

19%

Adolescents (14-17) Joves (18-30)
Adults (+30) Nuls

 
 
 
 
Destinació de la derivació 
 

DESTINACIÓ DE LA 
DERIVACIÓ 

% d’USUARIS 

ONGs Sida Catalunya 36%
ONGs fora de Catalunya 9%
Centres de Detecció 48%
Administracions 3%
Altres 4%

TOTAL 100%
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Via de consulta 

13%

27%
60%

Presencial Telefònica Mail
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2.4 Línies de treball 2006 
 
A partir del pla estratègic elaborat per al període 2006-2008, enguany ens proposem oferir els 
següents serveis en prevenció: 

• Accions Educatives per a joves, persones amb disminució i pares/mares 
• Difusió del preservatiu amb el servei Nits+segures 
• Resolució de dubtes a través del Counselling 
• Elaboració de materials de suport i estudis sobre prevenció 

 
Respecte a les Accions Educatives, hem fet una reestructuració que afecta a la terminologia i la 
metodologia d’algunes intervencions. De manera que, segons els destinataris, el llistat 
d’Accions Educatives per al 2006 és el segúent: 
 
1. Joves 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Prevenir x gaudir 
 

Joves dins i fora de l’àmbit educatiu reglat a 
partir de 13-14 anys (ESO) 

2 Tallers 

Com Prevenim? 
Com Gaudim? 

Joves dins i fora de l’àmbit educatiu reglat a 
partir de 15-16 anys (Batxillerat) 

3Tallers 

Cal tornar a parlar  
de la sida? 

Joves dins i fora de l’àmbit educatiu reglat a 
partir de 15-16 anys (Batxillerat) 

1 Taller 

 
2. Persones amb disminució 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Parlem de sexualitat i 
VIH/sida 

Joves amb disminució psíquica lleu 6 Tallers 

Parlem de sexualitat i 
VIH/sida 

- Joves amb disminució auditiva i/o visual 
- Joves amb disminució física 

3 Tallers 

 
3. Mares i pares 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Escoltem-los i  
escoltem-nos 

Mares i Pares de joves 1 Taller 

Escoltem-los i  
escoltem-nos 

Mares i Pares de persones amb disminució 1 Taller 

 
4. Altres intervencions 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Tallers a la carta Adaptació de la intervenció a grups als qui no 

s’adeqüi cap de les propostes anteriors. 
Mínim 

1 Taller 
 
• Tots els tallers tenen una durada de 2 hores 
• En el cas de les intervencions amb joves, existeix la possibilitat de donar continuïtat al 

treball iniciat amb l’acció “Prevenir x gaudir” amb les accions “Com prevenim? Com 
Gaudim” o “Cal tornar a parlar de la sida?”. 

• En els centres que ja s’han treballat alguns aspectes relacionats amb la sexualitat i/o el 
VIH/sida, podem realitzar l’acció “Cal tornar a parlar de la sida?” o una acció “a la carta” 
que permet tractar aspectes pendents o aprofundir en aquells que es cregui necessari. 

• Prioritzarem les Accions Educatives globals (és a dir, treballar amb alumnes i pares/mares) 
• S’han dissenyat dues versions del taller més habitual, el “Prevenir x Gaudir”, destinades a 

dos franges d’edat diferenciades 3er i 4rt d’ESO per una banda i Batxillerat per l’altra. 
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3. SERVEIS EN FORMACIÓ DE FORMADORS 
 

 

3.1 Accions Educatives de formació de formadors 
 

3.2 Assessorament personalitzat 
 
3.3 Línies de treball 2006 
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3.1 Accions Educatives de Formació de formadors 
 
 
A) Descripció del servei 
 
Les Accions Educatives de Formació de Formadors capaciten professionals que treballen 
amb joves i amb persones amb discapacitats, perquè incloguin en les seves activitats laborals 
missatges que promoguin una millor salut sexual de les persones i, en definitiva, previnguin 
situacions de risc davant el VIH/sida. 
 
Cadascuna de les accions específiques, té uns objectius, una metodologia i uns continguts que 
s’adapten al grup participant a partir de les aportacions fetes prèviament a la realització de la 
intervenció. De la mateixa manera, cada acció és avaluada pels participants i els ponents. A 
partir d’aquestes valoracions, SIDA STUDI readapta constantment les seves intervencions amb 
l’objectiu de millorar-ne la qualitat i utilitat. 
 
Objectius de les Accions Educatives de Formació de Formadors: 

o Donar coneixements sobre sexualitat i VIH/sida relacionats amb l’activitat professional 
dels participants. 

o Facilitar estratègies i recursos per a treballar el tema de la sexualitat i el VIH/sida en 
l’àmbit laboral. 

o Proporcionar eines per a fomentar actituds responsables per afrontar situacions de risc 
davant la sexualitat i/o el VIH/sida a partir de la realitat dels participants. 

o Oferir un espai on els participants puguin sentir-se còmodes per parlar sobre la 
sexualitat i el VIH/sida en relació a la seva activitat professional. 

 
A banda de les Accions Educatives estàndard de Formació de Formadors, SIDA STUDI ha 
seguit col·laborant de manera molt estreta amb les entitats TEATRACCiÓ i PROYECTO 
PAYASO oferint formació al llarg del 2005 als seus professionals.  
 
 
B) Resultats 2005 
 
NOM DE L’ACCIÓ 

EDUCATIVA 
PÚBLIC 

DESTINATARI 
NOMBRE 

D’ACCIONS 
EDUCATIVES 

NOMBRE DE 
TALLERS 

NOMBRE DE 
PERSONES 

ASSISTENTS 
ALS TALLERS 

“VIH. Cal saber!” Professionals de 
l’àmbit de les 
disminucions 
psíquiques 

2 4 86

“VIH. Cal saber! 
(a la carta)” 

Segons demanda 5 41 697

 
TOTAL 7

 
45 783
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Perfil de la Formació de Formadors 
 
Tipologia de Centres sol·licitants de tallers de Formacions de Formadors 

43%

57%

Administracions Públiques Associacions

 
 

Mitjana de persones assistents per Taller: 17 persones per Taller 
 
Distribució geogràfica dels municipis en els quals s’han desenvolupat les Formacions de Formadors 

5 7 %

4 3 %

B a rce lo n a  c iu ta t
F o ra  d e  B a rce lo n a  c iu ta t
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2.1 Assessorament personalitzat 
 
 
A) Descripció del servei 
 
El servei d’assessorament que ofereix el Departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI 
està inclòs dins els serveis de formació per formadors/es. 
 
Es tracta d’un servei personalitzat prèvia cita que s’orienta a dos perfils específics: 

1. Assessorament a estudiants: Servei d’informació i orientació per a la realització de 
treballs o estudis sobre el VIH/sida. 

2. Assessorament a professionals: Servei d’informació i orientació per a la realització 
d’activitats dirigides a joves sobre sexualitat i prevenció del VIH/sida. 

 
L’atenció rebuda pot complementar-se amb els materials existents al Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics de SIDA STUDI. 
 
 
B) Resultats 2005 
 
Tipologia d’usuaris 

47%

53%

Professionals Estudiants

 
Nº total d’assessoraments realitzats: 19 
 
Via de consulta 

89%

11%

Presencial Mail
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2.4 Línies de treball 2006 
 
Segons els objectius marcats en el pla estratègic de l’entitat, durant el 2006 ens plantegem 
mantenir i consolidar els serveis en Formació de Formadors en vistes a incrementar el seu pes 
en el futur. Els serveis oferts són: 

• Accions Educatives de Formació de Formadors per a professionals que treballen amb 
joves 

• Accions Educatives de Formació de Formadors per a professionals que treballen amb 
persones amb discapacitat psíquica 

• Assessorament personalitzat perquè estudiants o professionals puguin treballar la 
prevenció del VIH/sida en l’àmbit educatiu i/o laboral 

• Creació de materials de suport per a la formació en prevenció i elaboració d’estudis.  
 
Així mateix, es buscarà impulsar les formacions en els mateixos centres on ja s’actuï amb 
tallers de prevenció per a joves o persones amb discapacitat i s’oferiran accions educatives a la 
carta per adaptar-nos millor a cada demanda específica. 
 
La tipologia d’Accions Educatives de Formació de Formadors per al 2006 és la següent: 
 
1. Formació de Formadors 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Cal Saber! Professionals que treballen amb joves 3 Tallers  

 
Cal Saber!  Professionals que treballen amb persones 

amb disminució 
3 Tallers 

 
2. Altres intervencions 

Acció Educativa Públic destinatari Nº tallers 
Tallers a la carta Adaptació de la intervenció a grups als qui no 

s’adeqüi cap de les propostes anteriors. 
Mínim 

1 Taller 
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4. ANNEXOS 
 

 
ANNEX 1: Enquesta de Millora del fons documental 
 
TOTAL D’ENQUESTES REBUDES: 67 
 
TEMÀTIQUES D’INTERÈS 

Prevenció 18%
Aspectes Psicosocials 15%
Materials Divulgatius / Formatius 15%
Informació general 12%
Salut pública 10%
Tractaments 8%
Epidemiologia 7%
Autocures 5%
Clínica 5%
Ciència bàsica  3%
Altres 2%

 
PERFILS POBLACIONALS D’INTERÈS 

Públic general 14%
Adolescents / Joves 14%
Dones 11%
Població homosexual 10%
Població migrant 9%
Professionals del sexe 9%
Persones amb problemes de 
drogodependèncias 8%
Població heterosexual  7%
Personal de l’àmbit educatiu 5%
Població reclusa 5%
Pares-Mares 3%
Persones amb disminució 3%
Personal sociosanitari 2%

 
SUPORTS DOCUMENTALS D’INTERÈS 

Recursos educatius 19%
Revistes / Articles 18%
Material audiovisual 18%
Llibres 13%
Material menor de difusió 13%
Dossier premsa   11%
Cartells    7%
Altres  1%

 
US DE LA INFORMACIÓ 

Cursos / Tallers de Formació i Prevenció 31% 
Formació professional / Formació contínua 24% 
Activitats divulgatives 18% 
Treball d’investigació 16% 
Consulta personal 10% 
Altres   1% 
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SERVEIS DE MAJOR INTERÈS (PUNTUACIÓ SOBRE 5) 

Accés directe a documentació  4’46
Accés BBDD recursos VIH/sida 4’17
Informació trobades, jornades, 
congressos... 4’16
Selecció de recursos web 4’13
Servei d’obtenció de documents 4’01
Accés al catáleg on line 3’89
Difusió personalitzada d’informació 3’83
Quiosc 3’74
Butlletí de novetats 3’74
Préstecs de documents 3’73
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ANNEX 2: Enquesta de Satisfacció de Serveis dels usuaris del CDRP 
 
NÚMERO D’ENQUESTES CONTESTADES: 60 
 
PERFIL DELS USUARIS 
 
Professionals (62,6%) 

Atenció psciosocial 35,8% 
Sanitat 7,4% 
Voluntariat 4,5% 
Educació 4,5% 
Investigació 4,5% 
Periodisme 4,5% 
Documentació 1,5% 

 
Estudiants (37,4%) 

Universitat 29,8% 
ESO 7,6% 

 
GRAU DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS (escala del 0 al 5) 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 
0 0 1 10 49 60 

 
Mitjana de valoració:  4’77 
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ANNEX 3: Entitats que han utilitzat el projete “VIH sobre rodes” 
 
Ajuntaments 

Lliçà D’amunt 
Navàs 
Palau-Solità i Plegamans 
Polinyà   
Rubí   
Sabadell   
Torrelles de Llobregat   
Vilafranca 

 
Associacions 

Colega Almeria  
 
Centres juvenils 

Casal Jove Sant Gervasi (Barcelona) 
Casal Zona Nord (Barcelona)  
Casal Infantil de Vallbona   
Punt Jove de Centelles (PIPA) 

 
Universitats 

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Enginyeria Industrial de Barcelona 
EPSEB (Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona) 
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ANNEX 4: Entitats usuàries del servei de Quiosc 
 
• Centres educatius 

Escola Salesians de Sant Vicens dels Horts 
UPC de Vilanova 
UPC.Biblioteca ETSEIB 
Universitat Girona. Infermeria 
Escola Salesiana de Terrassa  
Escola Dietètica de Barcelona 
Escola Ginebró llinars del Vallès 
Escola Lliure El Sol  
Escola estiu del voluntariat. 

 
• Centres juvenils 

Espai Jove Torre Bassas (Rubí) 
Centre Jove Badia del Vallès  
Casal Joves Sant Just Desvern 
Casal Joves Zona Nord Barcelona  
Casal Joves Polinyà 
casal Joves Sant Gervasi  
JAHVA (Joves Alliberament Gai Vilafranca) 
Oficina de Recursos Emancipació Juvenil L’Hospitalet  
CISEC (Centre informació i Serveis a l'Estudiant de Catalunya) 

 
• Associacions 

Àmbit prevenció 
Àmbit Dona 
ACAS Lleida 
Grup reducció riscos/Àmbit Prevenció 
Fundació Salut i Comunitat 
Comité Ciudadano antisida de Zamora  
Centre Sara de Sabadell  
ACAS Lleida 
APIP  
EnxarTxad 
SAPSK...  (Manresa) 
JERC (Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya) 

 
• Òrgans de l’administració 

Ajuntaments 
Barcelona 
Centelles 
Palleja 
Pineda 
Polinyà 
Sabadell 
Sant Sadurní d'Anoia 
Torrelles  
Vilafranca 

Consells comarcals 
Maresme 
Urgell 
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• Centres penitenciaris 
Centre Penitenciari Quatre Camins 
Presó de Dones  
Presó de Joves de BCN  

 
• Centres sanitaris i assistencials 

CASD de  Sant Andreu 
CAP Tarragonès 
CAS Garbí Vent 
CAP Ramón Turró 
Centre Reinserció Laboral Malalts Mentals 
Fundació El Molí(Blanes) 

 
• Mostres d’entitats 

Espai Entitats. (Dep. Benestar i Família) 
Mostra Entitats de Ciutat Vella  

 
• Altres 

Musée National des Arts et Traditions Populaires (Paris) 
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ANNEX 5: Entitats receptores de preservatius del servei “Nits + segures” 
 
La distribució a entitats ha estat la següent: 
 
Gener. As. Ajut al Poble Cubà “La habana”. Molins de Rei (720 preservatius) 
Febrer. Projecte AL-QANTARA, Càrites Diocesana de BCN.(140 preservatius) 
Juny. Fanzine Tartatatin. Barcelona (100 preservatius) 
Juliol. Camp de Treball EnxarTxad’o5. Sant Cugat (200 preservatius) 
Setembre. Punt Informació Juvenil Sant Just Desvern (240 preservatius) 
Novembre. Escola Ginebró (50 preservatius) 
Novembre. Radio Pista i Punt Jove flik flak. Balenya (120 preservatius) 
Novembre. Casal de Joves de Zona Nord. Barcelona (240 preservatius) 
Novembre. Casal de Joves de Badia del Vallés. Barcelona (100 preservatius) 
Novembre. Joventut Ajuntament Lliçà d’Amunt (150 preservatius).  
Novembre. As. Ajut al Poble Cubà “La Habana” (250 preservatius). 
Novembre. Activitats prevenció CAP Turró Barcelona (150 preservatius). 
Desembre . Estada beca La Habana. Universitat de La Habana. (720 preservatius) 
Desembre. Aj. De Palau Solità i Plegamans (600 preservatius) 
Desembre. JAHVA Joves Alliberament Gai Vilafranca del Penedés (150 preserv) 
Desembre. “KulActiu”. St. Feliu de Codines (500 preservatius, 400 en format postal-free) 
Desembre. APIP. Barcelona (250 preservatius) 
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ANNEX 6: Evolució dels serveis en prevenció i formació de formadors 
 
 
 

SERVEI 
 

2001 2002 2003 2004 2005 

Accions 
Educatives 
amb joves 

 
 

87 Tallers 
1.958 persones 

assistents 

116 Tallers
2.467 persones 

assistents

50 Accions 
Educatives
69 Tallers

1.514 persones 
assistents

35 Accions 
Educatives 
66 Tallers 

1.396 persones 
assistents 

41 Accions 
Educatives
72 Tallers

1.467 persones 
assistents

Accions 
Educatives 
amb 
persones 
amb 
disminució 

 
 
 

12 Tallers 
108 persones 

assistents 

3 Accions 
Educatives
13 Tallers

54 persones 
assistents

4 Accions 
Educatives
24 Tallers

306 persones 
assistents

 
6 Accions 

Educatives 
31 Tallers 

373 persones 
assistents 

3 Accions 
Educatives
16 Tallers

176 persones 
assistents

Accions 
Educatives 
en àmbit 
penitenciari 

 1 Acció 
Educativa

1 Taller
23 persones 

assistents

1 Acció 
Educativa 

1 Taller 
14 persones 

assistents 

1 Acció 
Educativa

1 Taller
32 persones 

assistents
Formació de 
Formadors 

 
 

8 Tallers 
280 persones 

assistents 

2 Tallers
136 persones 

assistents

4 Accions 
Educatives
12 Tallers

148 persones 
assistents

7 Accions 
Educatives 
21 Tallers 

211 persones 
assistents 

7 Accions 
Educatives
45 Tallers

783 persones 
assistents

Serveis 
d’Atenció 
Directa 

122 
Counsellings 

79 Derivacions 
20 

Assessoraments 

181 
Counsellings

105 Derivacions
20 

Assessoraments

206 
Counsellings

85 Derivacions
25 

Assessoraments

199 
Counsellings 

83 Derivacions 
13 

Assessoraments 

346 
Counsellings

136 Derivacions
19 

Assessoraments
“Nits més 
segures” 

 12 espais
14.500 

preservatius
1 curtmetratge

11 espais
16.100 

preservatius
9.000 postal

free

334 espais 
13.355 

preservatius 
30.000 postal 

free 

319 espais
40.885 

preservatius
36.400 postal 

free
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ANNEX 7: Informe d’avaluació de les Accions Educatives per a joves 
 
 
INFORME FINAL 2005 ACCIONS EDUCATIVES 
 

Tipus informe:  INFORME FINAL 

Data Inici:  1/01/2005  

Data Final:  31/12/2005  

Centres:  

Casal d'Infants del Raval 
Casal de Joves de Castellar del Vallès 

Centre de Formació d'Adults el Masnou (CFAM) 
Col·legi Sant Josep 

Escola Intermunicipal del Penedès 
IES Bernat Metge 

IES Domènec Perramon 
IES Gironella 

IES Maria Aurèlia Capmany 
PTT Sant Celoni 

  
 

 DADES DESCRIPTIVES 

 Nº Accions Educatives realitzades: 15 

      Nº de Tallers realitzats: 41 

Tipologia d'Accions Educatives i Cursos: 
       Accions Educatives I: 14 

            Accions Educatives I a 3er ESO: 2 

            Accions Educatives I a 4rt ESO: 5 

            Accions Educatives I a 1er BATX: 2 

            Accions Educatives I a 2on BATX: 1 

      Gaudim de la nostra sexualitat: 1 

            Gaudim de la nostra sexualitat a 1er BATX: 1 
 
 

 DADES SOBRE LES PERSONES ENQUESTADES

 Nº de persones enquestades: 390 

 Edat Mitjana 15,96

      Desviació d'Edat 1,20 

      Edat Mitjana Homes 16,02

            Desviació d'Edat Homes 1,26 

      Edat Mitjana Dones 16 

            Desviació d'Edat Dones 1,13 
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Distribució per sexes

51%

49%

Dones Homes
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Dones 0 28 42 64 54 12 0 0

Homes 0 19 51 60 34 20 5 1
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 PREGUNTA 1: EN GENERAL, EL TALLER T'HA AGRADAT (1 POC / 5 MOLT): 

 Nota mitjana: 4,10 

     Desviació: 0,79 
 

10 010 23

43 93

90

83

46

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Dades desglossades satisfacció de l'Acció Educativa

Homes 0 10 43 90 46

Dones 1 0 23 93 83

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

 

 PREGUNTA 2: CREUS QUE L'EXPLICACIÓ DELS PONENTS  
HA ESTAT (1 POC CLARA / 5 MOLT CLARA): 

 Nota mitjana:  4,49 

      Desviació:  0,67 
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Dades desglosades satisfacció explicació ponents

Homes 0 1 25 69 94

Dones 0 0 11 54 135

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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PREGUNTA 3: RESPECTE A LA DURADA DEL TALLER,  
CREUS QUE HA ESTAT? 

Persones que creuen que el taller 
ha estat massa curt 214 

Persones que creuen que el temps  
del taller ha estat l'adequat 155 

Persones que creuen que el taller 
ha estat massa llarg 21 

 

 PREGUNTA 4: A CONTINUACIÓ T'OFERIM UN ESPAI PER A LA TEVA OPINIÓ PERSONAL SOBRE EL TALLER (QUÈ 
T'HA AGRADAT MÉS I QUÈ T'HA AGRADAT MENYS, COM T'HAS SENTIT, QUÈ CANVIARIES...)  

 Valoració de 
l'actitud dels 
ponents 

Aspectes positius:  
 
-- Amables 
-- Còmode 
-- Comunicació directa amb nosaltres 
-- El que més m'ha agradat és la claredat de les 
explicacions 
-- El que més m'ha agradat és la manera 
d'explicar les coses 
-- El que més m'ha agradat és que parlessin 
amb tanta naturalitat 
-- Els dos nois ho han explicat molt bé 
-- Els ponents ens entenien. 
-- Ens aclarien coses que no sabíem el que 
significaven 
-- Ens han tractat molt bé 
-- Eren molt simpàtics i van fer un taller perquè 
parléssim 
-- Es van explicar molt bé en el tema del 
VIH/sida 
-- Està molt bé la forma com s'expressen i 
intenten que ens sentim a prop d'ells perquè ho 
entenguem molt millor  
-- Explicació clara i entenedora 
-- Explicacions molt clares i lúdiques 
-- Expliquen les coses clarament i de la manera 
que ens agrada que ens parlin als joves 
-- Felicito a la Montse i al David per ser tant 
clars, i els agraeixo els consells 
-- Forma d'explicar entenedora i adequada 
-- Han creat un bon ambient de classe 
-- Han explicat les coses amb sinceritat i 
espontaneïtat 
-- Han exposat el tema de manera molt natural
-- Han parlat de conceptes tabú sense 
problema 
-- Ho expliquen molt bé i amb exemples 
aclaridors 
-- Ho han explicat molt bé. 
-- L'explicació va ser molt didàctica i sense 
embuts 
-- La lleugeresa amb què expliquen coses tan 
personals 

Aspectes a millorar:  
 
-- El faria més llarg i donaria més importància a 
problemes i coneixements reals, de casos reals, 
però en general em va agradar. 
-- Els monitors tenien molt poca paciència i molt 
mal geni 
-- Ho remarcaven massa. 
-- No m'ha agradat l'actitud dels professors 
quan vam expressar el que pensàvem 
lliurement, crec que si és lliure escriure el que 
volem no entenc per què es molesten 
-- No sempre s'explicava bé 
-- Participen massa 
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-- La manera d'explicar m'ha agradat 
-- La naturalitat i la confiança 
-- La seva naturalitat 
-- Las explicaciones eran claras 
-- Les explicacions són molt amenes 
-- Les explicacions son molt bones i clares 
-- Lliure per dir les coses clares 
-- M'ha agradat el seu bon rotllo 
-- M'ha agradat el tracte i el registre de les 
explicacions 
-- M'ha agradat la desimboltura amb la què 
s'expliquen. 
-- M'ha agradat la manera com ens han 
transmès la gravetat de la sida 
-- M'ha agradat molt . 
-- M'ha agradat molt que no es tallin ni ens 
tractin com a idiotes; ens parlen d'una manera 
clara i que entenem 
-- M'han donat seguretat a l'hora de fer coses 
de les que no estava segura. 
-- M'han transmès confiança 
-- Molt clars i naturals 
-- No lo podían hacer mejor 
-- Parlen clarament i amb facilitat de temes que 
de vegades costa de parlar, i això ajuda a 
aclarir la gent i no treure conclusions errònies 
-- S'expliquen molt bé 
-- S'han explicat molt bé 
-- S'han explicat molt bé. 
-- Un 10 pels talleristes 
-- Utilitzen el nostre vocabulari  
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 Valoració de la 
metodologia 

Aspectes positius:  
 
-- Amb la participació dels alumnes s'evita que 
es faci pesat 
-- Aspectes interessants que afecten a tothom 
-- Bastant interessant. 
-- El dinamisme de la classe i que tothom pugui 
donar la seva opinió 
-- El dinamisme i participació 
-- El fet d'intercalar-se entre noi i noia 
-- El que m'ha agradat més és saber el que les 
noies volen com a noi perfecte 
-- El que més m'ha agradat és la claredat de les 
explicacions 
-- El que més m'ha agradat és la manera 
d'explicar les coses 
-- El sobre amb les preguntes va estar molt bé 
-- El taller et fa participar 
-- El taller ha sigut molt clar, perquè han utilitzat 
paraules que normalment fem servir nosaltres 
-- El taller no és com les típiques xerrades de 
sempre 
-- El taller permet que un pugui expressar els 
seus dubtes sense vergonya, no com a casa 
-- El torn de preguntes va ser molt positiu per a 
tots 
-- Els exemples de casos reals que et fan posar 
en situació 
-- Els pòsters 
-- Els temes eren interessants i clars 
-- En general tot ha estat molt bé. 
-- Ens contestaven les preguntes que fèiem 
-- Ens han explicat moltes coses molt 
interessants. 
-- Es potencia molt la participació del grup 
-- És un taller on tots hem après més sobre la 
sexualitat i també coses noves sobre les que no 
sabíem o que no ens hem imaginat mai. 
-- Es van explicar molt bé en el tema del 
VIH/sida 
-- Està bé posar-se a la pell del personatge de 
la història per veure que diria i sentiria jo 
-- Està molt bé la forma com s'expressen i 
intenten que ens sentim a prop d'ells perquè ho 
entenguem molt millor  
-- Ha estat molt amè 
-- Ha estat molt bé. 
-- Ha estat molt clara la informació sobre el 
VIH/sida. 
-- He après coses que no sabia. 
-- He après moltes coses de la sida que abans 
no donava importància. 
-- He après moltes coses. 
-- Hem parlat com ho fem habitualment, sense 
preocupar-nos de coses que no es diuen a 
l'escola 

Aspectes a millorar:  
 
-- A vegades m’avorria.  
-- Aprofundir més. 
-- Crec que 4 hores no són suficient 
-- Dedicaria més temps 
-- Donar més explicacions en forma de pregunta 
perquè la gent estigui atenta 
-- Donaria més veu als alumnes 
-- El temps ha quedat curt 
-- Els talleristes participen massa 
-- Ens ha faltat temps i per tant ha sigut curt. 
-- Falta pràctica, posar un preservatiu 
-- Faltaria que tots els alumnes poguessin 
practicar la col·locació del preservatiu 
-- Faltava descans entre temes 
-- Falten condons 
-- Falten més pràctiques i coses manuals 
-- Faria participar més al grup 
-- ha sigut curt i crec que faltava una mica de 
pràctica. 
-- Hagués estat molt millor que haguessin donat 
condons als alumnes. 
-- Han dedicat molta estona a coses que ja 
sabíem i un temps força escàs pel que ens 
interessava 
-- Han fet massa història per les explicacions 
-- Hauria d'haver més pràctiques. 
-- Hauria de durar més 
-- Hauria de ser més visual 
-- Haurien de donar preservatius 
-- Haurien de fer participar més, fer-nos 
preguntes, demanar l'opinió 
-- Hauríeu de fer dos hores més, perquè han 
quedat preguntes pendents. 
-- He trobat a faltar un taller més manual 
-- Hi ha mètodes més lúdics com el format 
teatre 
-- L'explicació de la sida es va fer més pesada. 
-- L'explicació posant un exemple no és gaire 
eficaç 
-- La part de la sida se'm va fer pesada. 
-- Més participació dels alumnes 
-- Més preguntes dels alumnes 
-- No va haver temps per acabar d'explicar el 
que havien de dir 
-- Trobo necessari repartir un condó a cada 
alumne 
-- Va ser massa llar i en algun moment es va fer 
pesat 
-- VIH/sida és un tema avorrit i ens han parlat 
altres vegades. 
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-- Hi ha hagut molta interactivitat 
-- Ho han explicat molt bé, amb dibuixos, 
graelles, etc. i ho he entès molt bé 
-- Introducció a la sexualitat. 
-- L'explicació de la sida em va agradar molt i 
vaig saber coses que no pensava que fossin 
així 
-- La participació de la gent que podíem opinar 
-- La participació dels alumnes 
-- La resposta als nostres dubtes. 
-- Les explicacions eren reals i clares 
-- Les explicacions son molt bones i clares 
-- Les respostes a les preguntes que havíem fet
-- M'ha agradat el joc de les targetes, on 
apuntàvem coses importants i miràvem si 
coincidien amb les d'algú... 
-- M'ha agradat en general 
-- M'ha agradat la manera de presentar el taller.
-- M'ha agradat molt . 
-- M'ha agradat tot molt i no canviaria res, 
només afegiria alguna pràctica, jeje 
-- M'ha servit per orientar-me una mica en el 
camí a seguir durant la meva adolescència. 
-- M'han informat molt bé sobre els meus 
dubtes. 
-- Manera d'enfocar l'explicació amb cas, 
suposadament real 
-- No em va agradar gaire el que explicaven, 
sinó com ho explicaven 
-- No ens fèiem dir res que no volguéssim. 
-- No era una classe rotllo teòrica 
-- Participava qui volia i no obligaven a ningú a 
respondre 
-- Poder participar nosaltres està molt bé i poder 
dir les coses amb les paraules que fem servir al 
dia a dia és molt relaxant perquè no estàs 
pendent de com dir-ho  
-- Sobretot m'ha agradat quan hem fet les 
sessions conjuntes (noies i nois) 
-- Tot s'entenia a la perfecció 
-- Una de les millors coses ha estat que 
poguéssim triar nosaltres una mica la direcció 
del taller 
-- Van parlar i informar de tot.  
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 Valoració del 
contingut 

Aspectes positius:  
 
-- Això de la sida ha estat un tema súper 
interessant per a mi i crec que per a tots. 
-- Aspectes interessants que afecten a tothom 
-- Bastant interessant. 
-- Ben explicat 
-- Contesten a preguntes que fem nosaltres i que 
per tant ens importen 
-- Correcte, útil i ben explicat 
-- Crec que també es podria aplicar a 3er ESO 
-- Educatiu 
-- El cas pràctic és el que m'ha agradat més 
-- El que m'ha agradat més ha sigut el primer dia, 
ja que la xerrada és més general. 
-- El que més m'ha agradat ha sigut lo del plaer 
-- El taller m'ha agradat molt i m'he sentit molt bé
-- Els sentiments i el sexe 
-- Els temes de la sida i sexualitat són temes que 
es viuen cada dia; en el cas de la sida, com a 
malaltia mortal, cal saber prevenir-la 
-- Els temes eren interessants i clars 
-- En general tot ha estat molt bé. 
-- Ens ensenyen maneres de prevenir les 
malalties de transmissió sexual 
-- Ens han aclarit molts dubtes. 
-- Ens han explicat moltes coses molt 
interessants. 
-- Gens avorrits i molt interessants 
-- Ha estat entretingut. 
-- Ha estat molt bé. 
-- Ha estat molt clara la informació sobre el 
VIH/sida. 
-- Ha estat molt interessant perquè han explicat 
coses que jo volia saber. 
-- Ha estat un taller molt interessant on s'aprenen 
moltes coses. 
-- Han respost preguntes que tenia. 
-- Han tocat aspectes de la sexualitat que ens 
toquen de molt a prop a la nostra edat 
-- He après coses noves i sorprenents.  
-- He après coses que no sabia. 
-- He après moltes coses. 
-- Hem comprés coses que abans desconeixíem
-- Hi havia coses que ja sabíem i bastants coses 
noves 
-- L'explicació de la sida em va agradar molt i 
vaig saber coses que no pensava que fossin així
-- L'explicació gràfica amb els pòsters 
-- La col·locació del preservatiu 
-- La informació és adequada. 
-- La informació sobre malalties de transmissió 
sexual la trobo molt útil 
-- La majoria de coses les sabia, l'únic que no 
sabia era el pre-seminal, i suposo que em servirà
-- La part de sexualitat em va agradar més 

Aspectes a millorar:  
 
-- A la nostra edat gairebé tothom ho ha practicat 
i per tant sobre sexualitat només caldria resoldre 
dubtes específics i concrets 
-- A part de parlar del preservatiu crec que també 
s'haurien d'explicar altres mètodes de prevenció 
de l'embaràs 
-- A vegades m'avorria.  
-- Ampliar algun altre tema 
-- Aprofundir més en el tema del VIH/sida i altres 
malalties de transmissió sexual 
-- Aprofundir més en els temes sobre sexualitat 
-- Crec que també s'haurien de tractar temes 
com el moment de ´fer-ho´, què has de fer, 
quines són les postures adequades, coses per 
estimular.  
-- Dedicar més temps a situacions de parella 
-- Dedicaria més temps a la segona part del 
taller. 
-- Dedicaria més temps a parlar com s'introdueix 
el condó 
-- Dedicaria més temps a parlar sobre la sida. 
-- Dedicaria una hora a sexualitat i 3 a sida 
-- el cas pràctic del Manel i la Núria 
-- El contingut no ha sigut del meu gust 
-- El que menys m'ha agradat ha estat la part de 
drogues 
-- El tema de la sida ha estat interessant, però 
crec que s'hauria d’aprofundir més en el tema de 
la societat. 
-- El tema de la sida ha sigut l'adequat amb el 
temps just. 
-- Els talleristes tenien dubtes 
-- Es va perdre cert temps amb algunes 
explicacions que ja sabíem 
-- Escurçar la part de sexe i allargar la de sida 
-- Faltaria que tots els alumnes poguessin 
practicar la col·locació del preservatiu 
-- Fer més referència als aspectes biològics del 
VIH 
-- Han dedicat molta estona a coses que ja 
sabíem i un temps força escàs pel que ens 
interessava 
-- L'explicació de l'orgasme es va fer una mica 
pesat 
-- La part dels òrgans sexuals va ocupar massa 
-- Les històries haurien de ser més pràctiques 
-- M'ha agradat molt la sexualitat però crec que 
hauria de ser una mica més llarg. 
-- Menys sexualitat i més sida 
-- No canviaria res, però el faria més llarg 
-- No hem pogut aprofundir en certs temes 
-- Posaria més preguntes 
-- res 
-- Tractar una mica més sobre el sexe 
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-- La part de sexualitat és la que em va agradar 
més 
-- La part de SIDA també va ser interessant, no 
estava gaire informada del seu contagi 
-- La part del VIH/sida és la que em va agradar 
més 
-- La prevenció per no quedar-se embarassada. 
-- La resposta als nostres dubtes. 
-- La sessió de VIH/sida és la que em va agradar 
més. 
-- Les explicacions son molt bones i clares 
-- Les històries que ens han explicat com a 
exemples 
-- M'ha agradat en general 
-- M'ha agradat més la part de sexualitat 
-- M'ha agradat molt . 
-- M'ha agradat molt la part on responien a les 
nostres preguntes 
-- M'ha agradat molt que parlessin del VIH. 
-- M'ha agradat molt saber sobre el condó 
femení, el masculí i la banda de làtex 
-- M'ha servit per orientar-me una mica en el 
camí a seguir durant la meva adolescència. 
-- M'han aclarit dubtes. 
-- M'han agradat els temes triats 
-- Molt interessant 
-- Punt de vista adequat de la sexualitat 
-- Saber com es pot agafar el VIH 
-- Sobretot m'ha agradat perquè no només han 
parlat de la sida, també sobre sexe i això està 
molt bé 
-- Tot m'ha agradat! 
-- Una es podia sentir identificada 
-- Vaig aprendre moltes coses que no tenia 
clares.  

-- Va ser massa llarg i en algun moment es va fer 
pesat 
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 Com s'han sentit 
els participants 

Aspectes positius:  
 
-- A gust i sense vergonya 
-- A més, ha sigut molt divertit. 
-- A mida que avançava el taller em sentia més 
còmode 
-- Al principi tenia una mica de vergonya, però 
després em vaig sentir lliure i còmode 
-- Bon ambient 
-- Com més informació, podràs escollir sobre la 
teva vida millor 
-- Còmode 
-- Crec que tots ens hem sentit molt còmodes 
gràcies a la gent tan oberta que ens va parlar 
-- El taller és una experiència necessària. 
-- El taller m'ha agradat molt i m'he sentit molt 
bé 
-- El taller va ser molt divertit quan imaginàvem 
que teníem problemes amb la droga o al 
treballar què passava quan no utilitzàvem 
preservatius 
-- En alguns punts m'he sentit identificada 
-- En moltes coses m'he adonat de coses que 
havia de canviar, respecte algunes actituds de 
inconsciència que he tingut 
-- Estava a gust però em feia vergonya dir la 
meva opinió 
-- Estic molt satisfeta amb aquest taller 
-- Et donen confiança 
-- Et sents bé a l'hora de parlar perquè pots 
utilitzar les paraules que vulguis 
-- Ha estat entretingut. 
-- Ha estat positiu 
-- Ha estat una experiència molt útil. 
-- He estat mol a gust les 4 hores 
-- He vist que tenia coses en la meva ment que 
no eren així 
-- Hi havia llibertat per expressar-se 
-- Lliure per dir les coses clares 
-- M'ha agradat molt . 
-- M'ha agradat molt parlar d'aquest tema 
-- M'he divertit mentre aprenia 
-- M’he sentit bé escoltant i aprenent sobre 
temes que m'interessen, que serveixen de molt 
per la vida diària. 
-- M’he sentit bé per la llibertat d'expressió i 
confiança entre monitors i alumnes 
-- M’he sentit més segura, amb més 
coneixements. 
-- M’he sentit molt a gust 
-- M’he sentit molt a gust perquè parlaven amb 
molta tranquil·litat 
-- M’he sentit molt bé en aquesta xerrada i crec 
que l'hauríem de fer més cops a l'any 
-- M’he sentit molt bé parlant d'un tema que de 
vegades és tabú 

Aspectes a millorar:  
 
-- Allargar la part dedicada a preguntes ja fetes 
(targetes) 
-- De vegades quan algú feia una aportació els 
companys se’n reien i això cohibia una mica a 
l'hora de participar 
-- Em feia una mica de vergonya 
-- EN quant al VIH/sida, em va espantar una 
mica. 
-- Fa vergonya parlar a classes amb tanta gent
-- la sida ha sobrat, ja que no m'agrada sentir-
ne a parlar 
-- M’he sentit malament perquè jo no tindria 
cap relació íntima abans de casar-me 
-- Massa soroll a la classe 
-- Penso que semblava que tinguéssim 
vergonya i no ens deixàvem anar del tot 
-- Preferiria que els profes no hi fossin 
-- Si entre companys tinguéssim mes confiança 
o més respecte es podria parlar de més coses
-- Tot i que els ponents em van fer sentir molt 
bé, els companys no 
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-- M’he sentit molt bé, et fan participar d'una 
manera que fa que no et sentis malament 
-- M’he sentit relaxat 
-- M’he sentit còmode i amb confiança 
-- M’ho he passat bé i he après 
-- Mai m'havien parlat de manera tan 'suelta' 
sobre sexualitat 
-- Molt còmode 
-- Podíem preguntar coses sense tenir 
vergonya 
-- Són temes dels que no parles amb ningú. 
-- Tots ens hem sentit a gust, sense privació 
d’expressió 
-- Vaig aprendre moltes coses que no tenia 
clares.   
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 Valoració 
d'altres 
aspectes 

Aspectes positius:  
 
-- A més, ha sigut molt divertit. 
-- Aquest tema ens interessa molt a la nostra 
edat 
-- Correcte, útil i ben explicat 
-- Crec que s'haurà de repetir en propers anys. 
-- Després de la xerrada vaig poder preguntar un 
dubte que tenia 
-- Ens han ensenyat que no tota la sexualitat és 
tan fàcil com sembla i tan senzill, ja que ens han 
explicat com fer-ho de manera segura i evitar 
problemes.  
-- Ens l'han fet a l'edat més adequada 
-- Està molt bé que hi hagi un grup de gent que 
es dedica a això perquè a l'adolescència ens és 
imprescindible 
-- Ha estat molt bé. 
-- Ha molat 
-- Ho he troba tot molt interessant, perquè era la 
primera vegada que feia aquest tipus de xerrada. 
M'agradaria repetir 
-- La llibertat d'expressar-te, ja que pots dir el 
que vulguis amb respecte 
-- M'ha agradat la primera sessió, on parlàvem 
de sexe, podíem opinar i preguntar més.  
-- M’ha agradat perquè he après una mica, 
perquè havia coses que ja sabia 

Aspectes a millorar:  
 
-- Amb aquests tallers agafes por de tenir 
relacions sexuals 
-- Amb grups més petits hauríem pogut participar 
més 
-- Anaven massa de pressa i sempre mirant 
l'hora 
-- Aprofundir més. 
-- De vegades havíem d'anar massa ràpid 
-- Dedicaria més temps 
-- Dedicaria més temps perquè és molt 'apretat' i 
queden dubtes per resoldre 
-- El faria més llarg 
-- El grup hauria de ser més petit perquè la gent 
participés i no se sentís tímida o amb vergonya 
-- El poc temps fa que no podem aprofundir en 
alguns dels temes que ens interessen 
-- El temps ha quedat curt 
-- Evitar les presses finals 
-- Faltava descans entre temes 
-- Ha estat bé, però ha sigut massa teoria i molt 
poca pràctica.  
-- Ha faltat temps per explicar més coses.  
-- Hauríem de tenir 2 hores més per opinions i 
preguntes que han quedat a l'aire. 
-- Hauria de durar una hora més com a mínim 
-- Hauria de ser més llarg perquè els tallers són 
molt importants i s'aprèn molt 
-- Haurien de donar preservatius 
-- L'última hora es fa curta 
-- M’ha agradat poc perquè jo no tinc cap 
problema, i els meus amics tampoc 
-- M’he sentit incòmoda perquè no hi ha 
confiança 
-- Massa curt tot i que ens han explicat el més 
important. 
-- Més sessions però més curtes 
-- No han donat condons 
-- No m'ha a portat res de nou perquè ja l'havia 
fet l'any passat (sóc repetidor) 
-- Per part nostra ha faltat la participació, degut a 
moltes raons (vergonya, por...) 
-- Posaria 2 hores més, perquè quan se t'ha 
passat la vergonya ja s'acaba el taller 
-- Quatre hores són poques 
-- Treballar amb grups més reduïts 
-- Va ser massa llarg i en algun moment es va fer 
pesat  
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 PREGUNTA 5: QUINES SÓN LES IDEES PRINCIPALS QUE RECORDES DEL TALLER? 

-- Al segon dia ens vam centrar en el tema del VIH/sida. 
-- Amistat 
-- Amor (3) 
-- Cadascú entén la sexualitat d'una manera diferent (4) 
-- Cadascú ha de ser lliure en aquests temes 
-- Cadascú té la seva sexualitat (3) 
-- Cal anar en compte 
-- Cal conèixer la nostra sexualitat 
-- Cal utilitzar el preservatiu (28) 
-- Cal utilitzar el preservatiu per evitar l'embaràs i les MTS (4) 
-- Cal utilitzar preservatiu. 
-- Com ens definim els homes i les dones 
-- Com es contagia la sida 
-- Com es transmet la sida (4) 
-- Com estar més bé amb la parella 
-- Com evitar la sida (2) 
-- Com fer que l'altra persona senti plaer 
-- Com fer servir el condó 
-- Com fer-ho 
-- Com funciona el sida 
-- Com funciona i evoluciona la sida (2) 
-- Com posar un preservatiu (8) 
-- Com prevenir malalties com per exemple la sida. (3) 
-- Com s'ha de fer el sexe. 
-- Com, quan i perquè es pot agafar el VIH (3) 
-- Concepte de sexualitat (7) 
-- Contagi de la sida i diferents malalties 
-- Diferències entre el que pensem homes i dones 
-- Diferents formes d'obtenir plaer 
-- Diferents trucs per practicar sexe.  
-- Drogues (3) 
-- Dubtes entre sexes 
-- Efectes del VIH/sida (4) 
-- El condó SEMPRE! 
-- El contrast entre plaer i responsabilitat 
-- El dolor 
-- El perill de les malalties  
-- El plaer (9) 
-- El preservatiu (9) 
-- El preservatiu com a únic mètode 
-- El preservatiu és 100% efectiu 
-- El preservatiu femení (2) 
-- El primer cop de l'acte sexual 
-- El punt G (4) 
-- El que és veritablement l'himen 
-- El sexe (23) 
-- El sexe com a plaer (2) 
-- El sexe dóna plaer 
-- El sexe i els sentiments (2) 
-- El sexe: pros i contres 
-- El sida s'escampa molt ràpid, hem de vigilar molt 
-- El tema de les sexualitats. 
-- El temps que es té el VIH sense notar-ho 
-- El VIH s’ha de prevenir perquè no té cura 
-- El VIH/sida, perquè és un problema que em preocupa. 
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-- Els anticonceptius. (12) 
-- Els casos pràctics (3) 
-- Els conceptes que engloba la sexualitat 
-- Els condons (2) 
-- Els consells que donaven 
-- Els líquids transmissors 
-- Els llocs on aprenem (2) 
-- Els mètodes anticonceptius i com aconseguir-los 
-- Els mètodes de precaució. 
-- Els problemes dels adolescents. 
-- Els problemes i les seves solucions (7) 
-- Els problemes se solucionen parlant 
-- Els problemes. (5) 
-- Els sentiments (15) 
-- Els sistemes preventius. 
-- Embaràs (4) 
-- En general ho recordi tot, des de les malalties fins als pensaments desfasats dels homes 
-- En què consisteix tenir parella. 
-- Ens ho hem de passar bé (2) 
-- Ens podem protegir de la sida, només cal tenir cura 
-- Entendre el concepte de sexe i perills a part de les persones 
-- És molt útil utilitzar els anticonceptius 
-- Estar els dos d'acord 
-- Fisiologia del noi i de la noia 
-- Formes de contagi 
-- Formes de transmissió (35) 
-- Gaudir del sexe amb precaució (2) 
-- Hi ha riscos que es poden evitar 
-- Ho has de FER quan et sents preparat, que no hi ha una edat. 
-- Importància dels temes en relació a la sexualitat segons la visió del noi/noia 
-- L'amor amb una persona és el més important 
-- L'eficàcia del condó (2) 
-- L'evolució de la malaltia (3) 
-- L'orgasme femení 
-- L'orgasme masculí 
-- La banda de làtex 
-- La comunicació 
-- La comunicació amb la nostra parella (5) 
-- La comunicació i el respecte a la sexualitat 
-- La confiança (3) 
-- La descripció dels sexes 
-- La gran i interessant explicació de la sida 
-- La idea de més profunditat i menys broma 
-- La importància d'utilitzar condó 
-- La importància del sexe amb amor 
-- La masturbació. (3) 
-- La ment dels nois i les noies són una mica diferents 
-- La penetració 
-- La prevenció (67) 
-- La prevenció de malalties fent servir el condó 
-- La prevenció es cosa de cadascú 
-- La primera vegada (5) 
-- La primera vegada que es fa l'amor.  
-- La protecció 
-- La relació de parella (2) 
-- La satisfacció de les dones 
-- La sexualitat (44) 



Memòria 2005 
59 

-- La sexualitat i els seus riscos 
-- La sexualitat no és només l'acte sexual (3) 
-- La sida (48) 
-- La sida ens ha de preocupar però no amargar 
-- La sida es contagia pel semen 
-- La sida és cosa de tots, no de determinats grups 
-- La sida es pot evitar amb el preservatiu 
-- La sida es pot evitar si es prenen les precaucions necessàries 
-- La sida i la seva prevenció. (4) 
-- La sida s’ha de prevenir perquè no té cura 
-- La virginitat. 
-- Les dificultats de comunicació en la parella 
-- Les idees de sexualitat i el sida que jo vaig preguntar. 
-- Les malalties de transmissió sexual (8) 
-- Les pastilles anticonceptives 
-- Les precaucions (4) 
-- Les preguntes contestades 
-- Les relacions afectives 
-- Les relacions i els problemes de les parelles (2) 
-- Les relacions sexuals (2) 
-- Les relacions sexuals (el sexe) no és només anar al llit amb una persona i fer-ho 
-- Les solucions 
-- Malalties (3) 
-- Maneres de contagiar-se el SIDA (4) 
-- Maneres de cuidar-se 
-- marxa enrera es millor no fer-la 
-- Mètodes anticonceptius (2) 
-- Mètodes anticonceptius: sempre fer-los servir 
-- MTS (8) 
-- No s’ha de tenir por a parlar del tema 
-- No tots som iguals vers al sexe 
-- Només amb la prova se sap si tens el VIH 
-- Parlar del sexe obertament 
-- Per l'aparença física no es pot saber si una persona té el VIH 
-- Possibles pors i dubtes sobre el sexe i la sida 
-- Postures adoptades per diferents persones 
-- Pràctiques sexuals de risc i de no risc (2) 
-- precaució i sobretot el VIH: (2) 
-- Precaucions 
-- Preguntes 
-- Preocupacions per l'embaràs 
-- problemes de parella 
-- Problemes i pors del sexe 
-- Problemes i solucions (3) 
-- Problemes quotidians de l’adolescència 
-- Què és el sexe (2) 
-- Què és la sexualitat (3) 
-- Que poden haver malalties de transmissió sexual, com la sida, i que es pot prevenir al 100% 
-- Què pot passar si estàs nerviosa 
-- Que quan fas l’amor t'has de ficar condó i no deixar-te influir per la teva parella 
-- Què s’ha de fer davant un cas concret 
-- Que sens quan tens aquesta malaltia 
-- Relacions entre nois i noies i què es pot fer 
-- relacions sexuals 
-- Risc d'embaràs 
-- Risc de contagi de VIH 
-- Riscos (3) 
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-- Riscos de tenir relacions sexuals sense precaució 
-- S’ha d'anar amb molt de compte amb la sida 
-- Saber donar plaer a la parella 
-- Sexe amb precaucions i sense forçar 
-- Sexe segur (3) 
-- Sexualitat i sexe no és el mateix 
-- Si me voy a la cama con uno sin protección es como acostarse con todo el mundo con quien él se ha acostado 
-- Sobre la sexualitat, hi ha temes que em van quedar molt.  
-- Solucions als problemes que ens poden passar 
-- Tenir clara la nostra sexualitat 
-- Tinc molt present la xerrada sobre la sida, el segon dia. 
-- Tipus de condons 
-- Tipus de sexe (2) 
-- Tot el que té a veure amb el sexe.  
-- Totes 
-- Tots els problemes tenen solució, normalment el preservatiu 
-- Utilització del preservatiu. (7) 
-- VIH i com prevenir-lo. (9) 
-- VIH/sida (77) 
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 PREGUNTA 6: HI HA ALGUN TEMA QUE T'HAGI QUEDAT POC CLAR? QUIN? 

-- Algunes preguntes que anàvem fent però no van respondre 
-- Com va començar això de la malaltia? 
-- El condó femení em va sorprendre, no n'he fet servir mai i tinc dubtes 
-- El punt G 
-- El sexe 
-- Els anticonceptius i com accedir-hi 
-- Els anticonceptius i com aconseguir-los 
-- Els anticonceptius. 
-- Els dubtes que m'havien quedat, els vam parlar després del taller i entre tots vam trobar respostes recordant el 
que ens vau explicar. 
-- Els punts de plaer. 
-- Ens hauríeu de deixar posar els preservatius a nosaltres 
-- Falta una part dels diferents mètodes anticonceptius i la seva aplicació 
-- Ho vaig entendre tot. 
-- L'homosexualitat 
-- La menstruació i la seva irregularitat 
-- La sida 
-- Les coses que et poden deixar embarassada. 
-- Les diferents formes de fer l’amor, diferents postures i coses que es fer per augmentar el plaer.  
-- Les pastilles anticonceptives. 
-- M’ha quedat tot bastant clar, però crec 4 hores és poc per aprendre tot sobre sexualitat 
-- M’ho han aclarit tot molt i m’ha ajudat a prendre decisions. 
-- No 
-- No es va tractar gaire l'avortament 
-- No, però si tinc algun dubte ja sé on trucar 
-- No, però van quedar preguntes a l’aire 
-- Nosaltres no vam posar el preservatiu 
-- S’ha d'anar amb molt de compte amb la sida 
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 PREGUNTA 7: CREUS QUE L'ASSISTÈNCIA AL TALLER ET SERÀ ÚTIL? 
PERQUÈ? 

Si:  
 
-- Sabré com ho he de fer i la preocupació que haig de 
tenir 
-- Ens ha donat informació que serà útil en situacions 
reals 
-- He après coses molt importants per la vida real. 
-- Em serà molt útil pel dia que tingui parella saber com 
posar el condó 
-- Per prendre precaucions 
-- Mai se sap amb què et pots trobar 
-- Ens adonem de com ho passa la gent amb la sida 
-- El que m’ha explicat pot fer-me pensar més 
-- He après que això no és un joc 
-- Pot ser-me útil en un futur, perquè t'explica clarament 
els perills del sexe.  
-- He reforçat la relació que tenia amb la meva xicota i ara 
'disfrutem' més que mai 
-- He après coses noves que em poden ser molt útils 
-- Em servirà per evitar les malalties i poder aprofundir en 
la meva relació de parella 
-- Estava una mica espantada perquè no ho veia gaire 
clar, però amb el taller he vist que depèn de si estàs 
preparada o no que pugui fer mal o no, ara no em 
preocupa tant i ha estat maco poder-ho comentar 
-- Tindré precaucions a l’hora de mantenir relacions 
sexuals 
-- He après coses de la vida quotidiana de vegades no és 
fàcil parlar-ne 
-- En cas de tenir un problema tinc un lloc més on 
consultar, ja que tot això ho sabia pels meus pares, amb 
el que tinc molta confiança per parlar d'aquests temes 
-- Hi havia moltes coses que ja sabia, però mai havia 
pensat que em podien passar a mi 
-- Ara ho faré sempre amb condó 
-- Hi havia coses que no sabia o que no m'havia plantejat
-- Entendré millor coses que no tenia clares 
-- Em sentiré més segura en segons què. 
-- interessant 
-- Moltes coses de les que s'han explicat no les sabia. 
-- Podré estar més segura i no amoïnar-me tant 
-- És una experiència nova i molt útil. 
-- T'ajuda a saber més sobre el sexe, sida i precaucions. 
-- Per prevenir malalties molt serioses que se't poden 
posar per davant quan ets més gran. 
-- A l’hora de tenir relacions SABRÉ  
-- La informació que es dóna pot ajudar a fer front a les 
inquietuds que passem els joves 
-- Per les coses que has de tenir en compte. 
-- Ja saps les conseqüències que pots tenir 
-- No estava informada tan precisament de les formes de 
transmissió perquè de vegades són temes tabú 
-- Aquesta informació és necessària per a tothom 
-- Per conèixer els sentiments i els pensaments d'un i 

No:  
 
-- El taller arriba tard. 
-- Gairebé tot el que em van explicar ja ho sabia 
-- Hi havia coses que explicaven que ja les sabia.  
-- Perquè crec que no faré mai l’acte sexual si no 
m'interessa fer-lo. M’he informat,; a més sense fer l’acte 
sexual és segur no agafar el sida o una malaltia de 
transmissió sexual 
-- No van dir res que no sabés 
-- Aquesta informació ja la sabia perquè vaig fer un treball 
sobre el tema i perquè veig el programa Dos Rombos i si 
tinc algun tipus de dubte ja trucaré al programa 
-- Quasi gens perquè ho sabia quasi tot 
-- Ja ho sabia de l'any passat 
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l'altre de la parella 
-- Perquè de vegades tinc dubtes que no sé com ni a qui 
preguntar 
-- Ara veig més clars els riscos que té el sexe i com 
evitar-los a l’hora de fer l’amor amb la meva parella 
-- Va bé recordar aquests temes perquè de vegades ens 
n'oblidem 
-- Molt útil, perquè així anem tenint una base en un futur.
-- Si tinc algun problema ja sé què fer i prendré 
precaucions abans de fer-ho 
-- Perquè estem poc informats dels mètodes de contagi 
-- Per a les futures relacions 
-- En situacions dubtoses tindré prou informació per 
solucionar-les 
-- Per saber que el més útil per no agafar cap malaltia ni 
quedar-te embarassada és el preservatiu 
-- Hi havia coses que no les tenia clares del tot 
-- He obtingut coneixements del tot positius i necessaris 
per poder fer front a la realitat sexual a la qual m'estic 
introduint i actuar de forma adequada 
-- He après coses importants com ara com s’ha de posar 
un condó, quins efectes té el VIH i moltes altres coses 
que vam treballar amb les preguntes com la primera 
vegada 
-- El taller és necessari per avaluar-nos nosaltres 
mateixos i poder partir de la nostra experiència  
-- Aprens coses que no pensaves que ren així, i et 
sorprenen. 
-- Segurament tothom ens hem sentit identificats 
-- Per saber els riscos i prevenir 
-- Si 
-- Ens fa obrir una mica més els ulls 
-- He après algunes coses que no coneixia gaire 
-- Hi havia coses com la col·locació del preservatiu o les 
formes de transmissió del VIH que no sabia del tot 
-- T'obres a un món moltes vegades tabú o del qual a la 
gent li fa vergonya parlar 
-- Crec que el taller ens ha ensenyat i ajudat a molts de 
nosaltres 
-- Hi ha coses que per vergonya o per por es parlen amb 
tabús i no ens aclareixen bé les coses, mentre que al 
taller hem parlat amb molta claredat  
-- A l’hora de tenir relacions sexuals aniré més en compte
-- Vigilaré més el que faig 
-- I tant que em serà útil! perquè tot això et serveix en la 
vida quotidiana, amb el teu noi, amb els que vinguin, amb 
tot, tota aquesta informació sempre va bé 
-- Són coneixements útils per a la vida 
-- Per seguir estant conscient de la importància dels 
mètodes de prevenció 
-- Seré més conscient dels riscos als quals de vegades 
no donem importància 
-- M'ajudarà a saber més de la sexualitat 
-- Hem après moltes coses envers les sexualitats i tot lo 
del VIH. 
-- Hi ha coses que no sabia i que les passava per alt 
-- Ens han resolt dubtes i ens han aconsellat com 
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mantenir relacions sexuals i què fer per prevenir la sida 
-- Ara sé com funcionen aquestes coses i les faré amb 
més seguretat 
-- Molts dels dubtes que tenia sobre la sida i el sexe em 
van ser resolts 
-- No faré tonteries 
-- Així estic més informat 
-- Ens han parlat de coses que tard o d'hora ens arribaran 
i està bé estar preparats 
-- Estic una mica més segura i no aniré amb por a l’hora 
de tenir relacions sexuals 
-- Em sento més segur davant algunes situacions 
-- Per no fer burrades 
-- Per les meves pròximes experiències, alhora de fer les 
coses que et sorprenen, i que t'ajudaran.  
-- Ara tinc més informació sobre el sexe i la sida 
-- Tindré precaució quan mantingui relacions sexuals 
-- Hi havia coses que no sabia molt i m’ha servit d'alguna 
cosa. 
-- T'ajuden a prevenir riscos per tu mateix i a evitar errors 
que poden ser greus 
-- Quan tingui núvia em seran molt útils aquestes 
explicacions 
-- Ens han donat solucions per als problemes 
-- Pensaré dues vegades abans de fer alguna cosa 
-- Ho tindré tot en compte 
-- Per ser conscient de què haig de fer o no i com fer-ho 
-- Ara sé què haig de fer per evitar problemes a l’hora de 
mantenir relacions sexuals 
-- He après a 'prendre-m'ho' amb calma, jeje 
-- Sabré com prevenir la sida sense córrer cap risc 
-- Ens han ensenyat coses que haurem de fer servir a la 
nostra vida 
-- He après coses que em serviran. 
-- M'han resolt dubtes 
-- Estic més informat de les conseqüències de no utilitzar 
preservatiu o altres mètodes  
-- He après coses noves 
-- Sobretot per prendre mesures a l’hora de fer l'acte 
sexual. 
-- Ara sé els riscos que puc córrer si no utilitzo 
anticonceptius 
-- Sí, però ja sabia del que parlàvem 
-- Ara sé com prevenir l'embaràs i com s'agafa la sida 
-- Pel futur 
-- M’han resolt bastants interrogants sobre sexualitat i la 
sida 
-- Ajuda molt a saber com reaccionar davant del sexe i 
els seus problemes 
-- Em serà útil en un futur si em trobo en situacions de les 
explicades 
-- Sé més coses de les que sabia i això m'ajudarà en 
situacions futures 
-- Per prendre més precaucions 
-- És útil para no cometer errores que se pueden hacer 
-- Per fer front a les meves relacions sexuals 
-- S'han explicat coses noves 
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-- Hi ha aspectes de la transmissió de la sida que no 
sabia 
-- Poc, però sí serveix per 'algo' 
-- M’he informat més sobre la sexualitat, els seus 
problemes i solucions 
-- A la nostra edat és molt útil 
-- Ara conec totes les maneres de prevenir 
-- Sempre va bé saber més sobre aquest tema i aclarir bé 
les coses 
-- Molt, perquè es parla de coses que no es tenen en 
compte si no t’ho plantegen 
-- Prens consciència de les avantatges i els inconvenients 
que tenen algunes coses. 
-- M’ha aclarit molts dubtes que tenia de feia temps 
-- Per saber què és i com és la sida i com podem 
prevenir-la 
-- M'és útil pel present, no em cal esperar al futur 
-- A l’hora de tenir relacions sexuals sabré més coses i 
posaré precaució 
-- Així saps com actuar en qualsevol moment 
-- Per aclarir alguns conceptes claus en la meva 
adolescència. 
-- Surts dels prejudicis 
-- S'aprenen coses sobre la vida quotidiana que no són 
fàcils de parlar 
-- Per ser més conscient del què faré en el futur 
-- Encara que no faci servir el preservatiu en el moment, 
recordaré el que vam parlar i m’ho faré mirar 
-- Són temes quotidians dels que hem de tenir informació 
per poder fer el que volem i no fer el que no volem per no 
tenir aquesta informació 
-- He après més coses per prevenir la sida 
-- Em va ajudar a resoldre alguns dubtes que no tenia del 
tot clars 
-- Ens van ensenyar a cuidar-nos més i anar en compte 
amb el sexe i les malalties 
-- Per aprendre coses que no sabia i descobrir en què 
estava equivocada 
-- M’han ensenyat com poden aparèixer les MTS i com 
evitar-les 
-- Per possibles problemes que em passin a la meva vida 
o la d'altres persones 
-- Sabré què fer en algun cas i tinc prou informació 
-- Sé més coses que abans 
-- Per perdre les pors i les angoixes 
-- Estic més informat 
-- Per portar millor les relacions amb l'altre sexe 
-- Estem molt poc conscienciats sobre els perills que 
comporta el plaer 
-- Podré evitar riscos 
-- Situacions que hauràs de viure, i tot i no estar 
ensenyat, el taller t'ajuda 
-- T'adones dels problemes que pots tenir si no utilitzes el 
preservatiu 
-- Per estar més tranquil i protegir-me del VIH. 
-- Per no agafar la sida 
-- M’han solucionat molts dubtes 
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-- M’han aclarit coses que no tenia gaire clares 
-- Per assumptes de la vida, com els ligues. 
-- Em previndrà de les coses dolentes i m'ajudarà a 
gaudir de les coses bones de la vida  
-- Así los jóvenes nos enteramos de muchas cosas que 
quizás no sabemos 
-- Sobretot a l’hora de prendre precaucions ja que hi 
havia mètodes d'agafar el VIH que desconeixia. 
-- M’han ensenyat a posar el condó i a valorar més les 
decisions de les noies 
-- Perquè hi ha moltes coses que corren que poden ser 
falses, com qui diu que la marxa enrera funciona 
-- M’han aclarit dubtes sobre el VIH/sida i la seva 
prevenció 
-- Tinc clar que mai s’ha de fer sense preservatiu, a no 
ser que es vulguin tenir fills 
-- M’ha ajudat a canviar algunes inconsciències 
-- M’ha donat molta informació que desconeixia abans del 
taller 
-- A la vida real hi ha problemes que aquí ens han 
explicat molt bé 
-- Hem après coses que de vegades fa vergonya 
preguntar 
-- Crec que en el futur aquesta informació serà molt útil 
per a molts de nosaltres 
-- Sempre va bé saber una mica més 
-- He pogut conèixer noves experiències i resoldre temes 
que no tenia gaire clars 
-- Em pot ajudar a prevenir la sida i l'embaràs. 
-- Sempre que et comuniques amb algú aprens de les 
coses que t'ha dit; encara que no t’ho sembli 
-- Tots podem patir una malaltia de transmissió sexual i 
cal saber a què estem exposats 
-- Sempre va bé saber el que ens han ensenyat en 
aquest taller.  
-- T’aclaria molts dubtes que tens o et fa vergonya 
preguntar. 
-- Segurament seguiré molt els consells 
-- Tota educació és útil, i més en aquests temes 
-- Abans pensava que amb un medicament es guaria la 
sida 
-- Els exemples que posen de diferents persones em van 
servir  
-- T'ensenyen moltes coses.  
-- És clar, per quan em trobi en una de les situacions 
esmentades 
-- T'ajuda a resoldre dubtes 
-- Ara sé més coses sobre la sida, les MTS i l'embaràs no 
desitjat; em servirà molt 
-- Gràcies al taller en el futur és menys possible que agafi 
una malaltia amb el sexe 
-- No sabia què era el pre-seminal i mai havia vist un 
condó femení. 
-- Per tenir més confiança i no tanta por per fer-ho. 
-- Per tenir més confiança en una relació amb una noia, 
poder estar millor amb ella i més segur quan mantingui 
relacions sexuals 
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-- T'informen de tot i t'aclareixen les coses 
-- Ara sé millor com funciona i com evitar males coses i 
tot 
-- Per saber prevenir 
-- Serà útil per un futur, sabré com actuar en la situació 
de relació sexual 
-- M’ha quedat molt clar l'ús del preservatiu i la seva 
importància 
-- Perquè ens hem conscienciat 
-- Per tenir més informació a la vida privada i saber-la 
utilitzar 
-- Perquè en alguns moments ho recordaré 
-- Em preocuparé més per la meva salut i per gaudir 
d'una manera millor el sexe 
-- He après la utilitat de posar-se el condó per evitar 
riscos innecessaris 
-- He après moltes coses sobre riscos i prevenció i 
algunes pors que tenia se m'han difós bastant 
-- Si algun dia volem tenir relacions sexuals ja sabem què 
hem de fer 
-- Clar que sí!! ara no tinc quasi dubtes relacionats amb el 
sexe i la sexualitat 
-- Sempre va bé saber les coses per poder prevenir-les 
-- Ha anat molt bé perquè la gent es pensa que ja ho sap 
i en realitat després t'adones de que estaves equivocada.
-- No ho sé 
-- Estaré més preparat a l’hora de provar 
-- Tot i que un pensi que ja ho sap tot, parlar de malalties 
i prevenció sempre va bé 
-- He après coses i he aclarit molts dubtes 
-- Per no cometre errors en un futur i saber a què 
m'exposo 
-- He après moltes coses al taller 
-- Per interaccionar millor amb la meva parella 
-- Crec que pel meu futur servirà. 

 

 

 
 

 


