


ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)
ACAS (Associació Comunitària Anti-sida de Girona)
ACASC (Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya)

Actua Vallès
AECS (associació d'estudiants de ciències de la salut)

Àmbit Prevenció
APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa)
Assexora TGN

Associació Antisida de Lleida
Creación Positiva (Associació de persones amb VIH des de la perspectiva de gènere)

ETIS (equip de treball sobre immigració i salut)
FAiE (Fundació Acollida i Esperança)
FAS (Fundació Autònoma Solidària)FAS (Fundació Autònoma Solidària)
FSiC (Fundació Salut i Comunitat)

Fundació Sida i Societat
Fundació Lucía para el Sida Pediátrico

Gais Positius
gTt-VIH (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH)
JIS (Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat)

Metges del MónMetges del Món
SIDA STUDI
Stop Sida

Som centenars que treballem per milers!



resposta solidària plataforma de referència participació activa enfortir ONG

Promoure la resposta
solidària al VIH/sida i
la normalització social,
així com la lluita contra
la discriminació de les
persones seropositives

Incidir en les
polítiques generals de la
Sida a Catalunya, per tal de
promoure els canvis socials,
legals i administratius que
contribueixin a millorar

Facilitar la participació
activa de les ONG
VIH/sida en les

polítiques generals de
la Sida a Catalunya

Enfortir les ONG
davant la situació
actual i lluita pel
reconeixement de
l’expertesa i de la
comunitat



Serveis de les entitats membre
· 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· 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

Les persones ateses a les nostres entitats

· Dones
· Lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB)
· Joves
· Persones immigrades
· Persones privades de llibertat
· Professionals sociosanitaris/àries· Professionals sociosanitaris/àries
· Usuaris/àries de Drogues per Via Parenteral (UDVP)
· Treballador(e)s de sexe comercial
· Població en general



Coordinació interna
Treball intern de reflexió i consens a través de grups específics de treball per tal de fer 
arribar un missatge únic i sòlid avalat per les entitats membres.

Dia Mundial Sida
Treballem per evidenciar la necessitat de la prevenció davant el VIH/sida i altres ITS a Treballem per evidenciar la necessitat de la prevenció davant el VIH/sida i altres ITS a 
través de la presència al carrer i a les xarxes, per fer front a l'estigma i la discriminació que 
pateixen les persones que viuen amb el VIH.

Incidència política
Treballem amb les diferents institucions i representants polítics de Catalunya per donar 
compliment a l’Acord Nacional, signat per tots els grups parlamentaris el març de 2014,  per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya, tot vetllant pel model de resposta i la 
sostenibilitat econòmica d'aquest.

Sensibilització
Realitzem campanyes de comunicació i sensibilització  per fomentar la prevenció i lluitar Realitzem campanyes de comunicació i sensibilització  per fomentar la prevenció i lluitar 
contra les vulneracions de dret que sovint es produeixen envers les persones que conviuen 
amb el VIH/SIDA, especialment en l'àmbit de la salut, i per combatre l'estigma relacionat.



Comitè 1r de desembre - Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya
www.comite1desembre.org

coordinació@comite1desembre.org
sensibilització@comite1desembre.org

933056888 / 676456809
twitter.com/comite1desembre
facebook.com/comite1desembrefacebook.com/comite1desembre


