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El Comitè 1r de Desembre és una organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG
que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori autonòmic de Catalunya, eradicar l’estigma i la
discriminació de les persones que viuen amb VIH/sida i incidir en les polítiques públiques, tant autonòmiques
com estatals, per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions
de vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma adequada la seva transmissió a la societat.

La Plataforma, de
caire unitari, està
formada per 

Qui som? Què fem? Com ho fem?

entitats

http://gaispositius.org/
https://abd.ong/
https://acasc.info/
http://acas-girona.blogspot.com/
https://actuavalles.org/
http://aecs.org/
http://fambitprevencio.org/
https://www.antisidalleida.org/ca/inici
http://www.associacioara.cat/
http://assexoratgn.blogspot.com/
https://www.creacionpositiva.org/
https://totraval.org/ca/entitats/etis-equip-de-treball-sobre-immigracio-i-salut
https://www.uab.cat/web/fundacio-autonoma-solidaria-1345747946886.html
https://www.fsyc.org/
http://www.gtt-vih.org/
https://joves.org/
https://lassociacio.org/
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/metges-del-mon-catalunya
http://www.sidastudi.org/
https://stopsida.org/


Qui som? Què fem? Com ho fem?

Com ho fem?

• Per treballar de forma conjunta, el Comitè
s’estructura en diversos grups de treball [Reial
Decret, Sensibilització Comunitària,
Promoció de la Salut Sexual, Seguiment de les
Polítiques Públiques].
• Fem Incidència Política.
• Som referents d’informació i opinió a Catalunya i
a la resta de l’Estat Espanyol.
• Constantment, estem desenvolupant nous
recursos per fer incidència política a través de la
societat civil organitzada, mitjans
de comunicació i xarxes socials.
• Oferim permanentment els serveis de les
nostres entitats.
• Mantenim un treball constant de formació i
suport intern a les entitats membre.
• Fem presència a nivell internacional, tant dins
com fora d’Europa.
• Fem, participem i estem creant sinèrgies amb
diverses plataformes de l’àmbit dels drets
humans.
• Mantenim un diàleg permanent amb les
diverses administracions per fer de pont davant
les necessitats de les ONG que conformen el C1D.

Els nostres objectius

• Promoure la resposta solidària al VIH/sida i la
normalització social, així com la lluita contra la
discriminació de les persones seropositives. 
• Ser la Plataforma de referència i interlocució per
a incidir en les polítiques generals de la Sida a
Catalunya, per tal de promoure els canvis socials,
legals i administratius que contribueixin a
millorar el seu abordatge.
• Facilitar la participació activa de les ONGs
VIH/sida en les polítiques generals de la Sida a
Catalunya.
• Enfortir les ONGs davant la situació actual i lluita
pel reconeixement de l’expertesa i de la
comunitat en el nou marc de la Llei de Salut
Pública.

Serveis de les entitats membre:

• Advocacy (Incidència política)/Defensa dels
drets
• Informació i assessorament sobre el VIH/sida i
sexualitat a professionals
• Assessorament legal, mèdic, psicològic, social i
inserció laboral a persones que viuen amb el VIH
• Realització de proves del VIH
• Grups d’autoajuda i altres activitats per a
persones que viuen amb el VIH
• Centre de documentació • Tallers d’educació
afectivo- sexual
• Dispensació de preservatius i Programes
d’Intercanvi de Xeringues (PIX)
• Publicacions/ Material didàctic sobre VIH/SIDA
• Serveis a domicili
• Sensibilització per a la no discriminació i
investigació

Els i les nostres usuaris i usuàries:

• Dones
• Persones lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals (LGTB)
• Joves
• Persones immigrants
• Persones privades de llibertat
• Professionals sociosanitaris/àries
• Usuaris/àries de Drogues per Via Parenteral
(UDVP)
• Treballador(e)s de sexe comercial
• Població en general
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Les entitats reclamen mesures concretes per millorar la qualitat de vida
de les persones amb VIH
Tot i l’aprovació del Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH aquest any, cal un compromís
polític ferm i sostingut 
 
A nivell social, la creixent vulnerabilitat i precarietat de les persones amb VIH arran de la pandèmia de Covid-19 fa més
necessari que mai enfortir la solidaritat i les xarxes de suport i cures 
 
Els tancaments d’alguns serveis d’atenció de salut comunitària durant la pandèmia han provocat dificultats en l’accés a les
proves de detecció i abordatge de les infeccions de transmissió sexual  i del VIH, així com al tractament preventiu del VIH
(PrEP)

Les persones amb VIH encara pateixen estigma i discriminació en els àmbits sanitari, institucional, laboral i social. Per això, des del Comitè 1r de
Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, es vol recordar que, més enllà dels avenços a nivell biomèdic i científic, són imprescindibles
els avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH.

Reivindicacions a nivell polític 
El Comitè 1r de Desembre celebra que, després de sis anys reivindicant-lo, finalment el Govern de la Generalitat aprovés el passat mes de juny el
Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH. Alerta, però, que sense mesures concretes i un clar compromís polític no es
poden fer efectius els drets ni garantir la qualitat de vida de les persones amb VIH.

Pel Comitè 1r de Desembre és imprescindible que aquest Pacte Social vagi acompanyat d’un pressupost adequat. També és urgent elaborar un Pla
Operatiu que contempli les mesures concretes i el calendari d’aquest Pacte Social. Per a Mercè Meroño, presidenta del Comitè: “Ni els canvis interns
dels Departaments de la Generalitat ni els calendaris i càlculs electorals han d’endarrerir la implantació del Pacte Social”.

Reivindicacions a nivell social: campanya Drets Plens de VIHda
Aquest 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida, el Comitè 1D vol fer èmfasi en que cal fer efectius tots els drets de les persones
amb VIH, i enfortir l’àmbit comunitari contra el seu aïllament social.



La Covid-19 ha fet aflorar situacions d’estigma i discriminació de les persones amb VIH. A banda, l’afectació d’aquesta pandèmia ha estat molt més
severa en persones i col·lectius socialment vulnerables i ha precaritzat encara més tots els àmbits de la seva vida: feina, habitatge, salut, aliments i
accés a subministraments i serveis bàsics. “En un moment com l’actual és més necessari que mai organitzar-nos, mobilitzar-nos i cuidar-nos. Com
s’està fent en altres àmbits, hem de reivindicar-nos com a comunitat i seguir bastint xarxes de suport i cures. Contra l’aïllament i la culpabilització,
comunitat i solidaritat”, destaca Meroño.

Sota el lema “Volem Drets Plens de VIHda”, des del Comitè 1r de Desembre es reivindica la importància de la intervenció comunitària, així com el
foment de les diversitats, l’accés universal als tractaments (independentment de la situació administrativa de les persones) i que es donin resposta
a les necessitats de les persones amb VIH i dels seus processos d’envelliment. Per a Meroño, “la qualitat de vida i la garantia de drets de les
persones amb VIH han de ser un objectiu comú de tota la societat.”

Denuncia dels tancaments de serveis d’atenció de salut comunitària 
El Comitè 1r de Desembre denuncia que els tancaments d’alguns serveis d’atenció de salut comunitària durant la pandèmia han provocat dificultats
en l’accés a les proves de detecció i abordatge de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i del VIH, així com de la profilaxi pre-exposició (PrEP),
tractament preventiu del VIH. La suspensió o disminució d’activitats preventivespot provocar increments d’ITS i VIH, alerten les entitats.

Aquestes dificultats “impliquen una clara vulneració de drets que no es poden tornar a repetir”, segons la presidenta del Comitè. “Cal adoptar totes
les mesures necessàries per garantir l’accés a diagnòstics i tractaments de forma universal, ràpida, propera i segura arreu de Catalunya”, recorda
Meroño. “Precisament perquè volem que es garanteixi la salut sexual i reproductiva de totes les persones denunciem el tancament que s’ha produït
del servei de Drassanes i d’altres unitats durant aquestes darreres setmanes”.

Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre de 2020

CONTACTE PREMSA - Per a més informació i gestió d’entrevistes amb membres del Comitè1D: 

Telèfon: 646 847 946 / sensibilitzacio@comite1desembre.org
Twitter/ Instagram / Facebook: @comite1desembre

Enllaç a material de Premsa - Dia Mundial de la Sida 2020 (EMBARGAT FINS L’1 DE DESEMBRE):
·      Manifest 2020 del Comitè 1D 
·     Imatges i giffs de la campanya 2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1XMH-Ip1FCnTqAnU8FjWGM_m89S4K6-_B?usp=sharing


La Campanya

El compromís obre la possibilitat de transformar les paraules en accions.
Volem...  El compromís i la implicació de les institucions, lleis i recursos econòmics i socials. Volem Compromís. Volem Drets!



La Campanya

L’educació acompanya a les persones per a desenvolupar plenament les seves capacitats obrint finestres de creixement amb una mirada crítica.
Volem... Prevenció i promoció, informació i pensament crític. Volem Educació. Volem Drets!



La Campanya

La salut és un dret fonamental de les persones que cal garantir. 
Volem... Salut sexual i reproductiva, investigació i accés universal als recursos. Volem Salut. Volem Drets!



La Campanya

La comunitat posa al centre el benestar col·lectiu per sostenir i millorar la vida de les persones que l’habiten.
Volem... Xarxa i cures, activisme i empoderament. Volem Comunitat. Volem Drets!



La Campanya

Les diversitats desdibuixen la norma per poder ser qui ets.
Volem... Respecte, inclusió, futur i autonomia. Volem Diversitats. Volem Drets!



La Campanya

Volem drets que omplen vihdes,
Volem Drets plens de VIHda!



La Campanya

https://comite1desembre.org/ca/pantalles-mobil.html
https://comite1desembre.org/ca/pantalles-mobil.html


El Manifest

Manifest Dia Mundial de la Sida 2020
Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya

Volem drets plens de VIHda!

Durant els darrers sis anys, des del Comitè 1r de Desembre, hem reivindicat i treballat incansablement per a la implantació del Pacte Social contra
l’estigma i la discriminació de les persones amb el VIH. El passat mes de juny, finalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar
impulsar aquest Pacte Social en Acord de Govern del seu Consell Executiu. 

Avui, 1 de Desembre de 2020, Dia Mundial de la Sida, des del Comitè 1r de Desembre exigim que aquest vagi acompanyat d’una dotació pressupostària
adequada i suficient per a la seva implantació, desenvolupament i seguiment. En aquest sentit és clau l’elaboració del Pla Operatiu que contempli les
mesures concretes d’aquest Pacte Social i dels mecanismes per a la seva avaluació i que aquest sigui compartit per tots els agents polítics, socials,
sindicals i professionals del país. Aquest pacte ha de ser el principal instrument polític i social a Catalunya per garantir tots els drets de les persones amb
VIH i eradicar totes les formes d’estigma i discriminació.

Les persones amb VIH pateixen aquest estigma i discriminació en els àmbits sanitari, institucional, laboral i social. Per això volem recordar que, més enllà
dels avenços a nivell biomèdic i científic, són imprescindibles els avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la qualitat de vida de
les persones amb VIH. 

Aquest 1 de Desembre reivindiquem que, més enllà de fer front a l’estigma i la discriminació, volem, sobretot, garantir la qualitat de vida i fer efectius tots
els drets de les persones amb VIH. Les mesures legals i normatives sovint no són suficients si no van acompanyades d’avenços socials que les facin
realment efectives. Aquesta garantia de drets de les persones amb VIH ha de ser un objectiu comú de tota la societat a partir de la cooperació entre les
administracions, els agents socials, les entitats i la ciutadania. En un moment com l’actual és més necessari que mai organitzar-nos, mobilitzar-nos i
cuidar-nos. Reivindicar-nos com a comunitat i seguir bastint xarxes de suport i de cures per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats i el
reconeixement i l’accés a tots els drets de les persones amb VIH.

EMBARGAT fins l'1 de desembre!



El Manifest

Manifest Dia Mundial de la Sida 2020
Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya

Aquest Dia Mundial de la Sida reivindiquem l’empoderament de les persones amb VIH, el foment de les diversitats, la importància de la intervenció
comunitària, l’accés universal als tractaments, independentment de la situació administrativa de les persones i que es donin resposta a les
necessitats de les persones amb VIH i dels seus processos d’envelliment, garantint la seva qualitat de vida. Volem una vida plena.

I precisament perquè volem una vida plena i que es garanteixi la salut sexual i reproductiva de totes les persones, així com el seu accés a
tractaments mèdics i a mesures de prevenció efectives, denunciem que s’hagin mantingut tancats durant setmanes unitats i serveis d’atenció de
salut comunitària arreu del país. Les dificultats en l’accés a les proves de detecció i abordatge de les ITS i del VIH així com del tractament de la PrEP
(la profilaxi preexposició) impliquen una clara vulneració de drets que no es poden tornar a repetir. Cal adoptar totes les mesures necessàries per
a seguir garantint l’accés a diagnòstics i tractaments de forma universal, ràpida, propera i segura arreu de Catalunya.

Volem Compromís. 
Volem Educació. 

Volem Salut. 
Volem Comunitat. 
Volem Diversitats. 

Volem Drets plens de VIHda!

Comitè 1r de Desembre 
Dia Mundial de la Sida 2020

EMBARGAT fins l'1 de desembre!



Activitats del Comitè

Activitats deActivitats de
les Entitatsles Entitats   

MembreMembre
del Comitèdel Comitè

CL
ICK AQUÍ

WEBINAR · Drets Plens de VIHda

http://comite1desembre.org/events/2020/11/30/01/webinar-drets-plens-de-vihda-dia-mundial-de-la-sida-2020
https://drive.google.com/file/d/1uWRdR3NyKrkWbWL-JGTQo_BkIsBTp5xK/view?usp=sharing


CL
ICK AQUÍ

https://comite1desembre.org/ca/

