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QUI SOM?
SIDA STUDI és una associació sense ànim 
de lucre declarada d’utilitat pública, amb 
un funcionament organitzatiu horitzontal 
que col·labora en la transformació social 
treballant des del respecte a l’individu i 
els Drets Sexuals i Reproductius i des de 
la perspectiva de gènere. Promou una se-
xualitat saludable entesa com a universal, 
particular, pluridimensional i influenciada.

JUNTA
Presidenta: Rosa Llopis Llort
Tresorer: Joan Bertran De Bes
Secretària: Mireia Siles Planas

TREBALLADORS/ES
Director: David Paricio Salas
Administració: 2 persones
Àrea de Documentació: 2 persones
Àrea de Promoció de la salut sexual: 3 per-
sones
Comunicació: 1 persona

VOLUNTARIS/ES: 41

SOCIS/ES: 42
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L’ENTITAT
MISSIÓ
Treballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la gestió dels riscos biològics rela-
cionats, com el VIH/sida i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i els Embarassos No Planificats (ENP), 
en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius.

SOM UNA ENTITAT CAPDAVANTERA EN...
Equip professional interdisciplinari format per professionals del món de l’antropologia, el periodisme, la 
documentació, la biologia, la psicologia, la sociologia, el treball social i l’educació social.

Única biblioteca especialitzada en VIH/sida i Salut Sexual a tot l’Estat espanyol amb un fons de més de 
47.000 documents.

Entitat referent en l’àmbit de la promoció de la salut sexual entre els/les joves i la capacitació davant 
els riscos relacionals, així com el seu entorn educatiu. Referents pel seu bagatge des del 1996, per 
l’enfocament positiu de la sexualitat i per la cerca permanent de millora i validació empírica de les in-
tervencions.

Eina de suport per a administracions, professionals, estudiants i entitats socials que treballen en el 
camp de la salut sexual. 



PLA ESTRATÈGIC
2015-2017

SIDA STUDI treballa des del 2006 a través de l’aplicació de plans estratègics triennals.

OBJECTIUS PRINCIPALS
Millorar la gestió de l’entitat i mantenir el seguiment tècnic dels projectes vinculats a les línies d’actuació defini-
des per l’entitat.

Garantir la viabilitat i l’estabilitat econòmica de l’entitat.

Promoure i visibilitzar els serveis de l’entitat d’alt valor afegit inclosos en els programes del Centre de Documen-
tació i Recursos Pedagògics i el de Salut Jove oferts per l’entitat.

Contribuir a la transformació social amb el suport d’altres entitats i el treball en xarxa.

1.
LA INFORMACIÓ

Creiem en el dret i l’accés a la infor-
mació contrastada i de qualitat com 
a elements bàsics per garantir que les 
persones puguin viure una sexualitat 
plena i saludable.

2.
LA SENSIBILITZACIÓ
Sabem que les accions directes són 
una eina molt important per captar 
l’atenció i l’interès de la població en 
general i de grups poblacionals espe-
cífics i despertar inquietuds en relació 
a la salut sexual.

3. 
L’EDUCACIÓ

Creiem que l’educació és clau per 
aconseguir la nostra missió: la capaci-
tació de les persones per promoure la 
seva salut sexual.

4.
LA FORMACIÓ

Incidim especialment en traslladar la 
nostra experiència als agents de salut 
i als/les educadors/es, ja que a través 
d’ells/es es pot educar i sensibilitzar 
als/les joves.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Per tal de promoure la salut sexual i la capacitació de les persones davant riscos biològics relacionats, treballem des de:
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1. INFORMACIÓ
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS 
PEDAGÒGICS (CDRP)
Recull i tractament de la documentació produïda al voltant del VIH/sida i Salut Sexual per administra-
cions, associacions i editorials de l’àmbit espanyol i internacional per poder oferir-la en forma de serveis i 
productes elaborats als usuaris/es.

PUBLICACIONS DEL CDRP
Creació i difusió periòdica de butlletins en diferents formats (novetats, monogràfics, destacats i reco-
manacions) per tal de mantenir informats/des, tant de les accions de l’entitat com de les novetats o dades 
sobre VIH/sida i Salut Sexual, a usuaris/es, subscriptors/es, voluntaris/es, etc.

SERVEI DE CONSULTES ANÒNIMES 
PERSONALITZADES SOBRE VIH/SIDA
L’usuari/a pot contactar – ja sigui per telèfon, correu electrònic, o presencialment – amb els/les professio-
nals degudament formats de SIDA STUDI i, de manera anònima i confidencial, se l’atendrà i es respondrà 
qualsevol demanda d’informació sobre el VIH/sida.

FINANÇAMENT

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/catalogo
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos
http://www.sidastudi.org/ca/pregunta


RESULTATS INFORMACIÓ

59,7%
del CDRP 

digitalitzat

4.336
Nous registres 

incorporats 
al CDRP

47.436
Registres totals 

existents al CDRP 
(VIH i Salut 

Sexual)

1.355
Demandes 

directes ateses 
pel CDRP

81.627
Registres  

consultats 

1.874
Visites a la 
secció de 

Preguntes Més 
Freqüents
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OPINIÓ USUARIS/ES

VALORACIÓ DEL SERVEI DE 
REFERÈNCIA EN VIH/SIDA

ÀMBITS DES D’ON S’HA UTILITZAT EL SER-
VEI DE REFERÈNCIA EN SALUT SEXUAL

ASSOCIACIONS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE 

+ 
ÀMBIT ACADÈMIC
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100%
positiva o molt positiva

Resultats totals enquestes 
satisfacció CDRP 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160512-enquesta-satisfacci-cdrp_cat_2015-8422764709177851229.pdf


2. SENSIBILITZACIÓ
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NITS+SEGURES/ BARS&PREVENCIÓ
Promoció de la presència física de material preventiu en espais d’oci juvenil amb una nova edició 
del Kit del Plaer. Aproximació del preservatiu al/la jove, per tal de donar-li una imatge positiva i fer-lo un 
instrument quotidià d’unes relacions sexuals plaents i més segures.

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ PER A JOVES
Intervencions grupals de sensibilització per a joves sobre la responsabilitat individual envers la seva salut 
sexual, tant física com emocional, i informació sobre els riscos biològics relacionats. 

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ PER A PARES, MARES I/O 
ALTRES REFERENTS FAMILIARS
Intervencions grupals que pretenen facilitar un espai de debat on pares, mares i/o altres referents familiars 
puguin exposar dubtes, situacions viscudes i adquirir coneixements per tal de dotar-los d’eines i recursos a 
l’hora de parlar amb els fills/es de salut sexual.

PROJECTE “VIH SOBRE RODES”
Exposició itinerant de cartells sobre VIH/sida. Està a disposició del/la demandant un fons de més de 2.000 
cartells plastificats classificats en grups poblacionals que es poden escollir a la carta per tal de muntar expo-
sicions adequades a l’espai disponible i al públic destinatari.

FINANÇAMENT

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/ca/projecte/barsprevencio
http://www.sidastudi.org/ca/projecte/150423-opciones-para-me
http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-padres
http://www.sidastudi.org/ca/carteles


RESULTATS SENSIBILITZACIÓ

1.600
Persones han 

visitat les
 exposicions

73
Entitats 
juvenils
ateses

58.295
Unitats de 

material preventiu 
distribuït

564
Joves assistents a 
les intervencions 

grupals de 
sensibilització

58
Mares, pares i/o 
altres referents 

familiars han rebut 
tallers específics

10.000
Kits del Plaer 

editats
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OPINIÓ USUARIS/ES

VALORACIÓ GLOBAL DE LA INTERVEN-
CIÓ DELS TALLERS A PARES, MARES i/O 
ALTRES REFERENTS FAMILIARS

4,5/5
puntuada en l’escala de LIKERT

VALORACIÓ DE L’INTERÈS DELS TEMES 
TRACTATS

92,3%
positiva o molt positiva

Resultats totals enquestes 
satisfacció A. Sensibilització Joves i 

Pares i Mares 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-accions-sensibilitzaci-de-joves_enquesta-de-satisfacci-_cat_2015-3484996163290554173.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-sensibilitzaci-pares-i-mares_enquesta-de-satisfacci-_cat_2015-4608226617614748965.pdf


3. EDUCACIÓ

OPINIÓ USUARIS/ES
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VALORACIÓ GLOBAL DE LA 
INTERVENCIÓ

VALORACIÓ DE LA UTILITAT EN 
LA VIDA DIÀRIA

ACCIONS EDUCATIVES
Intervencions grupals que pretenen promoure la salut sexual a través d’accions educatives dirigides a jo-
ves dins l’àmbit escolar i centres de justícia juvenil. Es treballa amb els/les joves diferents conceptes 
relacionats amb la salut sexual per tal de dotar-los d’eines que els ajudin a gestionar qualsevol situació 
present o futura.

CONTINGUTS: 
Relació que exerceix l’entorn sobre les relacions personals i de parella i el respecte de la identitat 
sexual d’un/a mateix/a i del propi cos. A més, s’hi tracten mites i falses creences sobre l’amor 
romàntic, la influència dels mitjans, i es dóna informació sobre l’ús correcte del preservatiu, la 
transmissió i prevenció del VIH/sida, altres ITS i ENP.

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES: 
Les accions, avaluades empíricament, les porten a terme una parella pedagògica conformada 
per home-dona per tal de treballar de forma transversal el gènere.

Consten de tres tallers de dues hores cadascun i es pot sol·licitar una acció de continuïtat (2 tallers 
de 2 hores) per tal d’aprofundir i reforçar els continguts tractats.

RESULTATS EDUCACIÓ

98,9%
positiva o molt positiva

91,6%
positiva o molt positiva

FINANÇAMENT

586
Joves 
atesos

23
Accions 

educatives
realitzades

7
Centres 
atesos

Resultats totals enquestes 
satisfacció A. educatives 2015

http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-jovenes
http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-jovenes
http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-accions-educatives-per-a-joves_enquesta-de-satisfacci-_cat_2015-3951607570881555710.pdf


4. FORMACIÓ
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FORMACIONS DE FORMADORS/ES
Intervencions grupals per acompanyar i dotar a diferents professionals que atenen a la població jove d’eines, 
coneixements i habilitats per treballar la promoció de la salut sexual. Tanmateix, se seleccionen i s’ofereixen 
recursos del fons pedagògic de SIDA STUDI que s’adeqüin a les necessitats del grup a formar.

ASSESSORAMENT
Servei presencial i personalitzat ofert per SIDA STUDI que posa a la disposició de professionals i estudiants 
informació i orientació per treballs o estudis sobre VIH/sida i Salut Sexual. A més, se’ls assessora sobre la 
realització d’activitats grupals de promoció de la salut sexual dirigides a joves.

RECURSOS ONLINE
El web de SIDA STUDI, així com el de Salut Sexual, ofereixen la possibilitat d’accedir de manera gratuïta al 
catàleg del fons documental, descarregar-se material pedagògic i fer consultes en línia.  Tanmateix, es pot 
demanar la distribució de material preventiu i del Kit del Plaer completant un formulari, així com sol·licitar 
l’exposició del “VIH sobre rodes”.
A disposició de l’usuari/a, a la web també s’hi troben les dinàmiques mensuals que l’entitat utilitza en les 
seves accions educatives per la promoció de la salut sexual entre els/les joves.

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE QUALITY ACTION 
El Quality Action es basa en els principis de participació i auto-reflexió i pretén la participació, l’intercanvi 
d’experiències del major nombre d’entitats implicades en la prevenció del VIH per poder identificar millores 
en els projectes, programes, estratègies i plans d’acció en la Unió Europea i els països veïns i així optimitzar 
l’eficàcia dels esforços de prevenció del VIH.

FINANÇAMENT

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-profesionales
http://www.sidastudi.org/ca/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/ca/consulta-bibliotecario
http://www.sidastudi.org/ca/solicita-preservativo
http://www.sidastudi.org/ca/carteles
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/subhome-dinamicas
http://www.qualityaction.eu/


RESULTATS FORMACIÓ

12.104
Visites a la secció 

dinàmiques i materials 
audiovisuals

289
Professionals atesos 

en formacions i 
assessoraments

12
Formacions 
realitzades
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OPINIÓ USUARIS/ES

VALORACIÓ GLOBAL DE LA FOR-
MACIÓ DE FORMADORS/ES

4,57/5
puntuada en l’escala de LIKERT

VALORACIÓ DELS/LES PROFESSIONALS 
QUE IMPARTIEN  LA INTERVENCIÓ

95,6%
positiva o molt positiva
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Resultats totals enquestes 
satisfacció Formació 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-formaci-de-formadors_enquesta-de-satisfacci-_cat_2015-6908062448896552781.pdf


RESUM DE RESULTATS

4.041
Persones ateses 

directament
des dels serveis 

d’informació

1.562
Persones assistents a 
les accions educatives 

de sensibilització, 
d’educació i  
de formació

210.321
Visites a la pàgina web

2.782
Seguidors/es a les 

xarxes socials

3.192
Reproduccions de 

vídeos propis 
al Youtube
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TREBALL EN XARXA
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ALIANZA DE PLATAFORMAS VIH/
SIDA DEL ESTADO ESPAÑOL

http://www.comite1desembre.org/
http://voluntaris.cat/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/index.html


ALTRES COL·LABORADORS/ES
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http://dixit.gencat.cat/ca/index.html
http://sjconsultors.com/index-cat.php
http://www.ceeiscat.cat/



