
Aquest 31 aniversari des 
de la primera vegada 

que es va establir el 
Dia Mundial de la Sida 
cada 1er de desembre 
a tot el mon, la nostra 
plataforma d’entitats 

realitza una campanya 
per promoure la 

prevenció com una de 
les principals eines per 

reduir al VIH/sida i amb 
garanties de qualitat de 

vida per a la població. 

ACTIVITATS centrals del C1D i de les entitats associades 

DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2012 

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE 
Formació per a voluntaris i voluntàries. 

Formació de prevenció i sensibilització de 
VIH/sida i preparació de les activitats de 

Dia Mundial de L’Hospitalet per a voluntaris i 
voluntàries.

ÚLTIMA SETMANA DE NOVEMBRE
Durant l’última setmana de novembre, a tots 
els tallers del Punt Òmnia es farà una recerca 
d’informació sobre el VIH.

DEIXA EL TEU MISSATGE SOBRE LA SIDA El teu 
missatge de solidaritat, de prevenció... en el llaç 
gegant del vestíbul de l’entitat.

Campanya depunts d’informació monotemàtics
Sobre el VIH/sida. Taula informativa aJIS/ARA

DIJOUS 1 DE DESEMBRE
Jornada de portes obertes, amb activitats de recerca 
d’informació, tallers, jocs interactius, etcètera.

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE 
posa’t un llaç vermell! Repartiment de preservatius i 
llaços vermells a les parades de TMB de l’Hospitalet 
(Rbla Just Oliveres; Publilla Casas; Santa Eulàlia i 
Collblanc).

DISSABTE 1 DE DESEMBRE 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ ALS ESPAIS D’OCI 

JOVES PER LA IGUALTAT I 
LA SOLIDARITAT - ASSOCIACIÓ DE SERVEIS 
I FORMACIÓ SOCIOEDUCATIVA (JIS  - ARA)

DE LA CIUTAT. Durant la tarda-nit campanya de 
sensibilització al Centre Comercial Gran Via 2 i als 
bars del centre de L’Hospitalet.

ACTIVITATS JIS/ARA/CREU ROJA HOSPITALET/
VOLUNTARIS DE L’HOSPITALET I AJUNTAMENT DE 
L’HOSPITALET.

DILLUNS 3 DE DESEMBRE. Activitats JIS al casal de 
joves el bulevard de Sant Joan Despi:

•	 Concurs VIHDA. 
•	 Els i les joves a través de jocs dinàmics rebran 

informació sobre el VIH i aquesta diada.
•	 Llaç Solidari: Construcció entre els i les joves del 

Casal d’un llaç solidari amb missatges preventius 
i de solidaritat.

•	 Tupper-sex preventiu. 
•	 Dinamització i exposició Mira i Informa’t.

EXPOSICIONS
Exposició Mira i Informa’t.  Espai Jove de Pineda de 
Mar. Del 26 de novembre al 3 de desembre.

Exposició Còmic Sobre la Sida. Punt de Gràcia. 
Barcelona. Del 26 de novembre al 9 de desembre.

Per a més informació:  Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat. Punt Òmnia ARA. Associació de Serveis i 
Formació Socioeducativa. Ronda de la Torrassa, 105. 
Telèfon: 93 421 93 10, L’ Hospitalet de Llobregat.

 DILLUNS 26 DE NOVEMBRE  
Roda de premsa, amb la presentació dels actes de la 
setmana

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE a les 18h 
Grup de discussió amb jovenes en el Espai Jove Kesse 
entorn del VIH/sida i els joves

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE  de 9’30h a 14h en el 
Col·legi de Farmaceutics de Tarragona
Jornada tècnica “Atenció a la salut sexual i VIH/sida 
a Tarragona: situació actual” 

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE 29/11 Concert DMS, sala 
La Vaqueria 

ASSEXORA TARRAGONA
 “Setmana de la sida”

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
Lectura del Manifest 12’00h del migdia 
Ajuntament de Tarragona

DISSABTE 1 DE DESEMBRE de 16’00h a 19’00h al 
Espai La Palmera
Acte de sensibilització amb actuacions de dansa, 
ball, teatre, zumba... dels col·lectius culturals, 
juvenils i socials de la ciutat, amb stands 
informatius sobre el VIH/sida

DISSABTE 1 DE DESEMBRE 
(Nit) Komando Nits Q distribuirà llaçets, 
preservatius i materials informatius sobre el VIH/
sida als pubs i locals nocturns que pertanyen a la 
Plataforma Nits Q Tarragona.

Activitats 2012 
COMITÈ 1R DE DESEMBRE

27 DE NOVEMBRE a les 18h. 
Cotxeres del Palau Robert. 

TAULA RODONA
“La salut comunitària en el 
tractament del VIH, un model 
en crisi?”
Espai de reflexió i debat sobre 
el sistema de salut en general i 
els assoliments en el model que 
les entitats del Comitè Primer 
de Desembre utilitzen per 
fer front a la malaltia i per a 
atendre les persones que viuen 
amb VIH-sida.

1 DE DESEMBRE. Tot el dia - Plaça Sant Jaume
2 DE DESEMBRE. Tot el dia.-  Arc de Triomf 

CARPES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
S’instal·laran carpes informatives per a prevenir i 
sensibilitzar entorn al VIH/sida a les persones que s’acostin 
a l’espai, amb eines metodològiques de caràcter lúdic i 
participatiu.

1 DE DESEMBRE. 18:30 - Barcelona 
Com una part de la campanya de sensibilització “Barcelona 
dóna la cara per la sida”, (des del 26 de novembre al 2 de 
desembre) i en el marc del Dia Mundial de la sida, la nit 
del dia 1 de desembre, una vintena d’edificis de la ciutat, 
algunes fonts i monuments i els aparadors d’algunes de les 
principals vies del centre s’il·luminaran de vermell.

1 DE DESEMBRE a les 12h del 
migdia. Plaça Sant Jaume

“ENLLAÇANT-NOS PER LA SIDA” - 
LECTURA DEL MANIFEST
El dia es llegirà a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona i de forma 
simultània a diferents punts de 
Catalunya el manifest del Dia 
Mundial de Lluita contra la Sida. 
Enguany darrera la tarima on 
es llegirà el manifest lluirà un 
llaç vermell per a sensibilitzar 
la població general entorn la 
problemàtica de les persones que 
viuen amb VIH/sida.

2 DE DESEMBRE a les 11 del matí, 
Arc de Triomf

II PEDALÀRIA:
Pedalada Solidària per la sida
Activitat de sensibilització 
i participació a la ciutat de 
Barcelona co-organitzada amb 
l’associació esportiva Panteres 
Grogues, per tal de visibilitzar la 
resposta al VIH/sida de les entitats, 
al territori autonòmic de Catalunya. 
Començarà a les des de les carpes 
informatives instal·lades a l’Arc de 
Triomf. Els participants podran fer 
el recorregut tant en bicicleta com 
sobre patins i es durà a terme un 
acte lúdic-festiu a la sortida amb la 
distribució d’un kit amb materials 
del comitè 1r de desembre, aigües. 
L’arribada es farà al punt de 
sortida, a Arc de Triomf, al voltant 
de les 13h.

3A NIT VERMELLA
amb espectacles a la Sala 3 de la 
RAZZMATAZZ  des de les 20:30 
hores. Des de fa tres anys el Comitè 
celebra la Nit Vermella, una festa 
per a les entitats que formen part 
del Comitè i per a les persones 
que vulguin assistir en suport a 
les persones que viuen amb VIH. 
Amb la participació de Miqui Puig i 
altres artistes

BIBLIOTECA ONLINE
30 anys del VIH/sida en 100 notícies

AJUNTAMENTS: propostes integrals 
d’intervencions

ENTITATS: material informatiu i de difusió “el 
quiosco”

“VIH SOBRE RUEDAS”: exposició de cartells 
sobre el VIH/sida

ACCIONS EDUCATIVES en centres de justícia

El DMS EN EL BARRIO DEL RAVAL Y SANT 
ANTONI

ACTIVIDADES DEL COMITÈ 1R DE DESEMBRE

ESPECIAL SIDA STUDI
Barcelona

Qui som
El Comitè 1r de Desembre, és una organització no governamental constituïda com a Plataforma d’ONGs que 
treballen per donar una resposta al VIH/SIDA al territori autonòmic de Catalunya. El Comitè va ser fundat 
l’any 1998 i actualment el conformen 25 entitats de tot el territori català. 

Les entitats que fan part del  Comité 1r de Desembre son:
AASLL (Associació Anti-Sida de Lleida), ABD (Associació Benestar i Desenvolupament), ACASC (Associació 
Anti-Sida de Catalunya), ACAS Girona (Associació Anti-Sida de Girona), ACTUA VALLÈS, ÀMBIT PREVENCIÓ, 
APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya I Balears), APIP (Associació per a la Promoció i la 
Inserció Professional), ARA, ASSEXORA’TGN, Associació CEPS (Centre d’Estudis per la Prevenció de la Salut), 
CREACIÓN POSITIVA, FAS (Fundació Autònoma Solidària), FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA, FLUSIP 
(Fundación Lucia para el Sida Pediátrico), FSC (Fundació Salut i Comunitat), FUNDACIÓ SIDA I SOCIETAT, 
GAIS POSITIUS, gTt - Grup de Treball en Tractaments, JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat), METGES DEL 
MÓN, PLANETA SALUD, SIDA STUDI, associació STOP SIDA, VIH-DA Associació.

Nou del matí. 14 graus, núvols i amenaça de pluja que es queda en gens per a alegria 
de tots. Maite Fandos, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, dóna el tret de 

sortida i comença la festa de la Jean Bouin GP Allianz més popular, la confirmació 
que l’esport, més enllà de la crisi, està al carrer, vas veure de curt i és cosa de tots.

El C1D amb la 
89a cursa Jean Bouin

Més de 13.000 ànimes, de taronja ells i de groc 
elles, inicien una cerimònia que fa olor de 
Reflex i destil·la bon rotllo. Es confirma que 
córrer amb el *ipod lligat al braç i auriculars 
és més que una moda, i que la cultura atlètica 
és alta: la sortida de la marea, en dues onades 
per facilitar l’engegada, dura 12 minuts amb 
la comprensió de tots. Quan surt l’últim, Just 
Sociats ja vola pel quart quilòmetre.

Sociats és un tipus peculiar del que podria dir-
se que més que córrer, escala. O puja escales i 
muntanyes. La Bouin, també en la versió Open, 
‘pica’ cap amunt, i quan el perfil puja, del km. 
sis al vuit, l’atleta de Manresa s’escapa per 
guanyar la major Open de la història. Un triomf 
atípic, perquè ell ha fet el seu currículum 
a força de carreres de muntanya, inclosa la 
victòria en la temible Matagalls-Montserrat, 
i de pujar escales de gratacel més ràpid que 
ningú. 

Llegir més...

NOTÍCIES

*El Comitè 1r de Desembre va ser entitat col·laboradora 
d’aquesta 89a edició de la Cursa Jean Bouin

Font: P. Puntí, M. Montilla, J. Lanuza. Mundo Deportivo

29 NOVEMBRE
Actuavallès + FAS 
Activitat de Difusió al voltant del DMS - Xiringu a 
la Plaça Cívica del campus de la UAB

12 NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE
Exposició al CAP Sant Quirze per la promoció de 
la prova del VIH en context sanitari.

30 NOVEMBRE (mati)
Sabadell: Stand informatiu a la Biblioteca Vapor 
Badia (Carrer Tres Creus). de 9 a 14 hores.

CAP Sant Quirze - Activitat de Sensibilització de 
la prova del VIH amb el personal sanitari.
(Activitat no oberta al públic)

30 NOVEMBRE (Tarda)
Conferencia a Sabadell - Casal Pere IV
Tractaments en VIH - Revisió histórica i actualit-
zació 
Hora Pendent de confirmació

1 DE DESEMBRE
Montornés del Vallés: Stand informatiu - 
Emplaçament i horari per concretar.

Viladecavalls: Stand informatiu - Zona esportiva 
durant tot el dia

5 DE DESEMBRE
Viladecavalls - Video fórum, amb el Documental 
“Elige Siempre Cara” a equipament juvenil (hora i 
emplaçament a concretar)

13 DE DESEMBRE
FAS + Actuavallès
Campus UAB: Video-forum amb el documental 
“Elige siempre cara”

Taules i estands informatius i de sensibilització: 

29 NOVEMBRE 10-13.30h
Mercat Municipal del barri de Pomar (entrada 
principal).

29 NOVEMBRE 10-13h als ABS:
Abs Morera-Pomar
Abs Progrès-Raval
Abs Nova Lloreda
Abs Martí Julià
Abs Montgat-Tiana

1 DE DESEMBRE 10-20.30h
Plaça de la Vila
19h. Encesa d’espelmes.
19h Lectura Manifest 2012.
19.15h Llançada de globus.

20 DE NOVEMBRE a les 19:30 a l’Aula Magna de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Cada any als voltants del dia 1 de desembre (Dia 
Mundial de Lluita contra la sida), l’Associació 
Antisida de Lleida organitza el sopar solidari i 
l’entrega de premis, per tal de reconèixer a aquelles 
entitats i/o persones que col·laboren amb l’entitat i 
són sensibles en l’àmbit del VIH/sida.
 
Enguany, donada la situació socioeconòmica del 
País, l’Associació ha considerat oportú organitzar un 
acte que no suposi una despesa afegida i aprofitar 
l’esdeveniment per donar eines de resposta a la 
situació actual.

ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA 
ANTISIDA - Girona

ACAS GIRONA
Celebració “DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2012 A 
GIRONA CIUTAT”
(Totes les activitats a la Ciutat Girona estan program-
ades Pel grup Salutacció : Ajuntament de Girona, 
ACAS, Secretaria General de joventut de Girona, Creu 
roja joventut, UDG Saludable, En Plenes Facultats, 
Agència Catalana de Salut Pública de Girona).

Girona
Acte Central de Commemoració del Dia Mundial de 
la Sida, a la Rambla/pont de pedra de 10 a 13h taula 
informativa i llaç gegant, a les 12h lectura del mani-
fest, i penjada del Llaç al Pont de Pedra.

29 de novembre/ 5 de desembre. mati
Taula informativa i preventiva a l’ UDG 
 
ACTIVITATS ORGANITZADES ALS CENTRES 
PENITENCIARIS DE GIRONA
Campanya de sensibilització i prevenció de la Sida 
dirigida a la població reclusa de Girona i Figueres, 
entrega de materials commemoratius del dia 1, i 
pòsters.

ACAS ALT EMPORDÀ
•	 Lliurament de materials d’ informació, prevenció 

i sensibilització sobre VIH/Sida als IES,CCG, CLJ,  
i comerciants col·laboradors.

•	 Difusió dels actes i del  manifest del dia mundial  
a través de les xarxes socials.

•	 Actes a la plaça del Ajuntament de Figueres ( 
30/11/12)

•	 Taula d’ informació i sensibilització a càrrec de l’ 
ACAS.

•	 Encesa d’espelmes en forma de llaç simbòlic de la 
lluita contra la SIDA.

ACAS BAIX EMPORDÀ
Activitats a Sant Feliu de Guíxols:
1 DE DESEMBRE  
Concert benèfic, “Cantem en positiu”.Amb la 
col·laboració d’ ACAS Baix Empordà.
En motiu del dia mundial contra la SIDA, Xarxa 
Solidària de Sant Feliu de Guíxols, fa un concert be-
nèfic al teatre municipal de Sant Feliu de Guíxols, 
el dissabte 1 de desembre a les 18 h 
 
Activitats a Castell-Platja d’ Aro
 Taller VIH-SIDA, projecció “Som tots”, 29 de No-
vembre a les 18h. Punt Jove
Setmana del 26 al 29 de Novembre, Taller de Sexu-
alitat a l’IES ridaura de Castell -Platja d’Aro.
Activitats a Palamós:
Taula informativa al Punt Jove:Dimecres 28 de No-
vembre a les 18h.

Activitats a Santa Cristina d’ ARO:
27 DE NOVEMBRE a les 18h al Punt Jove
Projecció de la pelicula “Positius” i debat posterior.  

Activitats a Palafrugell:
Taules informatives als Instituts i al Punt 
d’Informació Juvenil de Palafrugell.( setmana del 
1/12/2012). 
Taller “Vih som tots” a Can Genis. Dimarts 27 a les 
18h

Activitats a la Bisbal:
Taules informatives als Instituts i al Punt 
d’Informació Juvenil de la Bisbal.( setmana del 
1/12/2012).

MÈS INFORMACIÓ: Plaça Sant Ponç, 9, 4rt 2ona  
17007, Girona

ACTIVITATS ASSOCIACIÓ 
ANTISIDA DE LLEIDA

ACTIVITATS ACTÚA VALLÈSACTIVITATS  VIH-DA
Badalona 

ACTIVITATS CREACIÓN 
POSITIVA - Barcelona

EL PASSEIG DE LA VERGONYA
29 DE NOVEMBRE - 4 DE DESEMBRE Av Portal de 
l’Angel - BARCELONA. Inauguració el 29N les 19 h 
del 29N - www.noesficcion.org

Mostra DE 60 testimonis i casos reals de dones 
víctimes i supervivents de la violència de gènere.
L’objectiu d’aquesta campanya és denunciar la 
viòlencia de gènere que es produeix arreu del 
món en totes les seves manifestacions, així com 
subratllar el paper de les dones en la defensa dels 
drets humans i en la lluita contra la violència 
masclista. 

El Portal de l’Angel aquest assenyalat dia és 
utilitzat per a mostrar la realitat de milions 
de  dones que s’enfronten a diverses formes de 
violència per motius de gènere. Aquest referent 
del món de la cultura i de l’espectacle del nostre 
país esdevé així una antítesi del Passeig de la 
Fama.

TOT NOVEMBRE: Puntos de información en el 
Gaixample sobre Stop Sida y la prevención del VIH 
y otras ITS, distribución de material preventivo 
(condón y lubricante) y recepción de consultas sobre 
salud sexual

21 I 22 DE NOVEMBRE Taller de sexo + seguro para 
trabajadores/as sexuales hombres y mujeres trans
23, 24 y 25 de Noviembre: Taller de salud sexual de 
fin de semana para hombres gais y bisexuales 

29 DE NOVEMBRE, 19h: 
Taller de infecciones de transmisión sexual

30 DE NOVEMBRE de 22 a 5h: Fiesta Stop Sida en 
Club Trash Barcelona (c/Mare de Déu del Remei 11)

ACTIVITATS STOPSIDA   
Barcelona

Contacta amb nosaltres:
gerencia@comite1desembre.org

Adreça postal: 
C/ Pere Vergés, 

n1, despatx 
7.4 - 08020 

Barcelona
Tel: 933056888 

/ 676456809

1 de Diciembre: Acciones de prevención en 
locales LGTB en colaboración con ACEGAL

30 NOVEMBRE (FINS AL 8 DESEMBRE) 19h en 
Cotxeres de Sants. Exposición: COLECTIVO UBI 
VIHTAL. Intervención en el espacio expositivo; 
danza contemporánea, música y palabra, 
en interacción con el público asistente. Un 
espacio de reflexión sobre las posibles miradas 
hacia el VIH y los factores asociados a él. Una 
metáfora de su proceso cíclico, 
que nace en el microorganismo, 
se instala en lo humano y 
lo social y se proyecta en lo 
universal.

Amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer 
al món l’epidèmia global de la sida causada 
per l’ extensió del VIH, el dia 1 de desembre es 
commemora a tot el món el Dia Mundial de la 
Sida (DMS).

El DMS va ser concebut per primera vegada 
l’agost de 1987 per James W. Bunn i Thomas 

Un nou Dia Mundial de la sida

nº 001

Netter, del Programa Mundial sobre la Sida de 
l’Organització Mundial de la Salut a Ginebra, Suïssa 
(ONUSIDA). Bunn i Netter van portar la seva idea al 
director del programa, Jonathan Mann, li va agradar 
el concepte i el va aprovar.

veure vídeo online

Llegir més...

https://vimeo.com/54166777
https://vimeo.com/54166777
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#municipios%23municipios
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#municipios%23municipios
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#quiosco%23quiosco
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#quiosco%23quiosco
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#carteles%23carteles
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#carteles%23carteles
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#prisiones%23prisiones
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#barrio%23barrio
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial#barrio%23barrio
http://www.comite1desembre.org/el-dia-mundial-del-vihsida-ja-es-aqui/
http://www.comite1desembre.org/actualitat/campanyes/dia-mundial-vihsida/
https://twitter.com/Comite1desembre
https://www.facebook.com/comite.p.desembre
http://www.comite1desembre.org
https://vimeo.com/54166777
http://www.comite1desembre.org/actualitat/campanyes/dia-mundial-vihsida/

