MEMÒRIA /
2021
SIDA STUDI
C/Carme, 16/ principal
08001 barcelona
932 681 484
sidastudi@sidastudi.org

L’ENTITAT
SOM

SIDA STUDI som una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, amb un funcionament
organitzatiu horitzontal, que col·laborem en la transformació social des de 1987.
· Equip professional interdisciplinari
· Suport per a administracions
· Promovem l’educació sexual feminista i avaluació feminista
· Biblioteca de referència de VIH i sida i Salut Sexual

VISIÓ
Volem habitar un món lliure d’heteropatriarcat en el qual les persones facin valer els seus drets sexuals i reproductius.

MISSIÓ
Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI existim per contribuir a generar una transformació
social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent,
saludable i lliure de violències masclistes. Volem fomentar l’apoderament de les persones i comunitats les sexualitats de les quals estan sent vulnerabilitzades (a través de la penalització de la sexualitat de les dones, de la diversitat
cultural, corporal, funcional, sexual i de gènere) i l’autodeterminació de les persones amb relació al seu cos, al plaer,
als afectes i als possibles riscos (violències masclistes, VIH i altres ITS i embarassos no planificats).

JUNTA

TREBALLADORES/RS

SÒCIES/IS: 40 / 24 Dones + 16 Homes

+ EQUIP DE VOLUNTARIAT

Presidència: Rosa Llopis Llort
Tresoreria: David Paricio Salas
Secretariat: Renée Tarango Molinar

Coordinació: 1 persona
Administració i
Disseny: 2 persones
Documentació: 2 persones

SexualitatS: 4 persones
Comunicació: 1 persona
Avaluació: 1 persona
Estudiants en
pràctiques: 1 persona

PLA ESTRATÈGIC
INCIDÈNCIA POLÍTICA

Treballem per a la construcció d’un marc legal que
possibiliti el desenvolupament dels drets sexuals.

a joves i per als seus entorns educatius (famílies i
professionals), incorporant de manera transversal la
perspectiva LGTBI i la diversitat funcional.

CONSERVACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA VIH I LA SIDA

COMUNICACIÓ

Recollim i preservem materials i documents en
diversos formats i suports que tracten sobre el
VIH/sida.

Creem i divulguem un discurs d’acord a la nostra visió per
generar transformació social i orientar les polítiques públiques.

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS

FORMACIÓ

Disposem d’un fons documental, consultable en
línia, on es recopilen materials en diversos formats
que tracten sobre VIH i la sida i Salut Sexual.

Creiem en la capacitat de professionals d’influir positivament en la vivència de la sexualitat de joves i adolescents, a qui s’han de garantir els Drets Sexuals.

AVALUACIÓ

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

Proposem l’avaluació com una eina per millorar
projectes i generar coneixement col·lectiu basat en
l’experiència de professionals del sector.

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Promovem una educació afectiva i sexual per

Busquem diversificar, ampliar i mantenir les línies de
finançament millorant els processos interns de gestió de
projectes i programes, i assegurant la qualitat i la
transparència.
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS (CDRP)
Biblioteca online i física on es recullen documents sobre el VIH i la sida i la Salut Sexual produïts per entitats,
administracions, associacions i editorials de l’Estat espanyol i d’arreu del món.
· Catàleg de documents (guies, vídeos, fulletons, llibres, contes, revistes, articles científics, etc.)
· Catàleg de campanyes
· Catàleg de cartells (també seleccions temàtiques de cartells per fer-ne exposicions)
· Catàleg de dades epidemiològiques i conductuals
· Monogràfics (selecció de documents sobre una temàtica concreta)
· Butlletí de novetats (recopilació dels documents més recents incorporats al fons)
· Servei de referència (atenció personalitzada de consultes sobre documents del CDRP)
· Servei de préstec (atenció i distribució de documents demanats en préstec)
· Quiosc (atenció i distribució de material preventiu)
Un dels objectius principals del CDRP (i motiu de naixement de l’entitat) és la conservació de la memòria històrica
del VIH i la sida, i es preserven tots els materials i documents editats i publicats sobre el tema des de 1981. A part
dels serveis esmentats, específicament sobre VIH també tenim:
· Catàleg de notícies de premsa (diferenciat per temàtica, any i mitjà de comunicació)
· Catàleg de congressos
Tots els serveis del CDRP són de lliure accés i online.
Les exposicions es poden deixar en préstec.

RESULTATS 2021

90,7%

Del CDRP
digitalizat

3.872

Fulletons proporcionats i
recursos digitals i documents
en préstec distribuïts

819

Demandes directes
ateses

2

Exposicions de
cartells

114

Cartells prestats per a les
exposicions

337.313

263.748

469.388

Registres consultats

75.521

82.083

89.578

Registres totals
existents al CDRP

6.383

6.597

7.535

Nous registres
incorporats al CDRP

2019

2020

2021

PERFIL I OPINIÓ USUÀRIES/IS
Es defineixen com:

70,6%
Dona

0,8%
No binària

28,2%
Home

111

Campanyes de VIH i
sexualitat recopilades
(YouTube)

0,4%
Trans*

4,85/5
Valoració mitjana global del serveis

Amb el suport de:
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SEXUALITATS-EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA
SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ
L’equip de sexualitatS – educació sexual feminista realitza accions directes de sensibilització sobre els
drets sexuals i de promoció d’una sexualitat en positiu i basada en el plaer per a adolescents, joves i les
seves famílies.
· Distribució de material preventiu a qualsevol persona o entitat que ho sol·liciti
· Distribució del Kit del Plaer entre entitats i espais que organitzen esdeveniments d’oci juvenil
· Blog Kit del Plaer on es respon a les preguntes freqüents sobre sexualitat i s’atenen consultes
· Taller de sensibilització a adolescents i joves (2h), es tracten temàtiques concretes (LGTBI i masculinitats)
· Taller de sensibilització a referents familiars (2h), es resolen dubtes i es donen eines
· Atenció de Consultes Anònimes Personalitzades (CAP) sobre el VIH i la sida i actualització dels FAQ VIH.
· Creació de cartelleria per a l’orgull LGTBI
· Creació de butlletins electrònics específics per a administracions
Així mateix, es porten a terme accions d’educació dins l’àmbit escolar que acostumen a tenir una duració de 2h a
6h segons la disponibilitat del centre. Busquen generar reflexió i debat sobre les vivències de la sexualitat entre
adolescents i joves.
Des del 2019 també es realitzen accions d’educació sexual per a l’alumnat de primària on s’utilitzen materials,
metodologia i continguts adaptats a cada franja d’edat. En aquestes sessions es treballen, seguint el model de
coeducació, aspectes com el coneixement del cos, les emocions, descobriment dels desitjos, el fet de saber dir que
no, l’ampliació de l’imaginari de models familiars i la multiplicitat de maneres d’expressar i viure el gènere.
Cal sol·licitar pressupost per als tallers i les accions educatives.
La resta de serveis estan lliures de cost.

RESULTATS 2021
1.748

Joves assistents als tallers
Dones 879
Homes 853
Persones no binàries 16

38

Espais on s’han fet tallers

1.575

Visites a FAQ VIH

89

Referents familiars
assistents als tallers
Dones 80
Homes 9

25.900

Kits del Plaer
distribuïts

141

Persones ateses els
CAP sobre VIH/Sida
Dones 25
Homes 114
Persones no binàries 1
No especifica 1

73.367

Material preventiu distribuït

84

39.728

Entitats juvenils ateses

Vistes al blog del
Kit del Plaer

Amb el suport de:
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SEXUALITATS-EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA
FORMACIÓ
L’equip de sexualitatS forma professionals que treballen amb adolescents i joves sobre educació sexual,
d’aquesta manera permet donar continuïtat a les accions de sensibilització i educació.
· Formacions a formadores/rs. Duren de 2h a 8h segons la disponibilitat de qui ho sol·liciti i es pot triar la intervenció
segons la temàtica en què es pretengui aprofundir.
· Zona pedagògica per a joves i persones amb diversitat funcional. Espai on es recopilen materials i recursos per
treballar diversos aspectes de la sexualitat amb joves/persones amb diversitat funcional.
· Dinàmiques educatives. Propostes preparades per ser aplicades en diferents espais. Són dinàmiques similars a
les que s’utilitzen a les nostres intervencions, estan pensades per durar una o dues hores i consten de material
complementari.
· Butlletins electrònics. Difusió mensual a través del correu electrònic on s’incorporen documents pedagògics
rellevants, dinàmiques renovades, marc teòrics per aprofundir en temàtiques concretes, entrades noves del blog del
Kit del Plaer, etc.
· Assessoraments a professionals. Servei presencial/online personalitzat on es resolen dubtes i s’orienta sobre
treballs, estudis o realització d’activitats d’educació sexual.
· Formació a equips educatius dels centres de justícia juvenil. Per implementar el programa d’educació sexual
entre joves.
· Guies pedagògiques temàtiques per a professionals que vulguin treballar l’educació sexual feminista amb adolescents i joves, les guies inclouen dinàmiques i recursos.
· Participació en grups de treball, jornades i congressos
Cal sol·licitar pressupost per a les formacions.
La resta de serveis estan lliures de cost.

RESULTATS 2021

7

Centres de justícia juvenil atesos

14

Formacions a equips educatius
de centres de justícia juvenil

82

147

Professionals a les formacions de
justícia. 74 Dones / 73 Homes

87

Núm. de assessoraments a professionals
Núm. de professionals ateses/os
47 Dones / 11 Homes / 2 Persones no
binàries

21.399

20

3

Formacions sobre educació
sexual

Visites a les zones pedagògiques
50.980

Formacions sobre prevenció LGTBIfòbia

Visites a dinàmiques
58

6

Dinàmiques disponibles

Formacions sobre masculinitats crítiques
17

30

1.605

Formacions sobre prevenció de violències
masclistes

Núm. participacions a grups de treball /
jornades / congressos

Professionals a les formacions
1.270 Dones / 333 Homes /
2 Persones no binàries

Amb el suport de:
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EVALÚA +
L’Evalúa+ aposta per oferir coneixements i eines sobre l’avaluació des d’una perspectiva feminista, així
com fomentar aquesta pràctica i integrar-la en tots els projectes. Està dirigit a entitats, associacions i
professionals que treballen en l’àmbit social. Tenint en compte les dificultats comunes per trobar temps i recursos
econòmics i humans per avaluar, l’objectiu és facilitar el treball i dotar d’eines útils per a l’autoavaluació.

DEL 2021 DESTAQUEM:
PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE L’INFORME “INCORPORACIÓ DELS MANDATS DE GÈNERE A LA INFÀNCIA”
Des de l’Evalúa+ es van donar a conèixer els resultats de l’avaluació dels tallers d’educació sexual que l’equip de
sexualitatS va realitzar a l’alumnat de primària. Aportem algunes de les conclusions:
· Falta coneixement sobre el cos, especialment tot allò referit a la vulva (a la qual se solen associar valors negatius).
· Calen referents propers i quotidians per tractar la diversitat de preferències sexuals i d’identitats de gènere.
· L’educació sexual ha de parlar de plaer i diversitat abans que de reproducció.
· És important treballar el plaer de forma central, vinculant-lo amb el valor del propi cos, els límits i el respecte.
· La formació real, suficient i crítica en educació sexual de l’equip docent és essencial per fer un bon acompanyament
a l’alumnat.

PRESENTACIÓ DE L’ARTICLE “SOBRE LES DADES, VIOLÈNCIES MASCLISTES I PERSONES JOVES”
De la secció de dades de violències masclistes, l’Evalúa en va fer un article conceptualitzant-les. Aquestes són
algunes de les dades a destacar:
· Només el 7,3% de les noies joves que van patir violències masclistes ho va explicar al seu professor/a.
· Les desigualtats de gènere s’apuntalen des de la infància però no és fins batxillerat que les noies verbalitzen
notar-les.
· El 35% de noies de 4t de l’ESO diu haver patit violència psicològica (només el 10% d'aquestes diu que va ser per
xarxes socials).
· Només el 26,8% de les noies de menys de 24 anys que ha patit violències masclistes ho ha denunciat a comissaria.
Recerca sobre “Educació Sexual, Plaer i Violències Masclistes en centres educatius”
L’estudi es va portar a terme a través d’observacions, grups focals i més de 20 entrevistes a professorat. Els resultats
finals està previst que surtin el 2022.
Recopilació de la informació divulgada sobre la relació entre la pandèmia per covid-19 i les violències masclistes
durant 2020 i 2021
Tota la informació d’aquesta activitat es trobarà en dues seccions del web durant el 2022.
Tots els serveis de l’Evalúa+ són de
lliure accés i online.

RESULTATS 2021
Visites a la secció de
l’Evalúa+

Consultes personalitzades
d’entitats

Qüestionaris
d’assessoraments

5.310

8

18

Amb el suport de:

MEMÒRIA SIDA STUDI 2021 / PÀG.6

COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ + INCIDÈNCIA
A través de l’àrea de comunicació no només es difonen els serveis i activitats que van realitzant les
treballadores de l’entitat, sinó que a més s’intenta compartir coneixements, crear xarxes amb associacions i
institucions del sector i transmetre els nostres valors. Algunes de les accions que hem portat a terme són:
· Destacats setmanals de VIH (#VIHblioteca) i Salut Sexual (#BiblioSex), es visibilitzen
documents del CDRP relacionats amb aquestes temàtiques.
· Campanyes específiques 2021
Recerca de Evalúa+ sobre “Educació sexual, plaer i violències masclistes als centres educatius”
Recopilació informació de l’Evalúa+ sobre “covid19 i violències masclistes”
#Falta1Mes (recursos pedagògics per a temàtiques específiques + quiz)
· Diversitat funcional
· Violències masclistes
· Intersex i trans*
· Drets sexuals
· Orgull LGTBI
· Orgull lèsbic
· Dones/educació sexual
Article de l’Evalúa+ “Sobre les dades, violències masclistes i persones joves”
Formacions a professionals arreu del territori
Tallers a adolescents i joves arreu del territori
Participacions en congressos, jornades i trobades amb entitats i administracions
Difusió de cursos, tallers i jornades d’altres entitats de l’ambit VIH i educació sexual
#FAQsVIH (respostes a les preguntes freqüents del VIH)
#KitdelPlaer (compartir els espais on s’ha repartit)
Cartelleria per l’orgull LGTBI
Secció de dinàmiques d’infància
Actualització butlletins novetats del CDRP
Conclusions de l’Evalúa+ sobre l’informe “Incorporació dels mandats de gènere a la infància”
Blog Kit del Plaer
Guies pedagògiques
· Butlletins electrònics sobre Salut Sexual i VIH, mensualment s’envien les novetats i documents destacats duts a
terme per l’entitat a aquelles persones subscrites als nostres butlletins.
· Actualització de la secció de notícies del web.
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INCIDÈNCIA POLÍTICA
S’intenta fer incidència a través de totes les nostres publicacions i també adherint-nos com
entitat a diferents causes o posicionaments d’associacions amb missatges afins. L’any 2021
ens vam adherir a 3 manifestos de diverses temàtiques.
Així mateix, des del Comitè 1r de desembre (del qual SIDA STUDI en som entitat membre)
s’aglotinen totes les demandes i es creen estratègies conjuntes per tal d’incidir en polítiques
pel VIH i la sida.

RESULTATS 2021

PUBLICACIONS
SEGUIMENTS NOUS

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

BUTLLETÍ ELECTR.

120
65

319
317

30

13
370

6
6

NOTÍCIES PUBLICADES A MITJANS
MITJANS QUE HAN PUBLICAT NOTÍCIES

23

PARTICIPACIONS EN ESPAIS D'INCIDÈNCIA/GRUPS DE TREBALL
CAMPANYES/CONGRESSOS
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GESTIÓ I TANSPARÈNCIA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

24% 4% 1% 1%

344.552,50€

40%

SEXUALITATS

36%

10%

PROPIS

GOBIERNO DE ESPAÑA

31%

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

39%
DESPESES

14%

ALTRES (ENS PÚBLICS, ESCOLES, ETC.)

344.552,50€

PROCEDÈNCIA D’INGRESSOS EL 2021

CDRP
EVALÚA+
GESTIÓ

4.736
763.038
137
9.749

PERSONES QUE HAN REBUT ATENCIÓ, RESPOSTA A LES DEMANDES,
FORMACIÓ, ASSESSORAMENTS I EDUCACIÓ
VISITES A LES PÀGINES WEB DE SIDA STUDI
ENTITATS I CENTRES ATESOS PELS SERVEIS DE SIDA STUDI
SEGUIDORES/RS TOTALS A LES XARXES SOCIALS
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