ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

El dia 30 de novembre les 19 hores, a la plaça de Sant Jaume, per iniciativa de ONUSIDA- Light for
Rights, apagada i encesa de llums de l’Ajuntament de Barcelona i del Palau de la Generalitat on hi
penjaran els llaços vermells de la sida a les façanes amb lectura del manifest per part de la
Consellera de salut, Marina Geli. Acte simultani amb diverses ciutats del món i de l’estat espanyol.

El dia 1 de desembre, a les 9.30 hores, acte institucional al Palau de la Generalitat de Catalunya,
presidit per la consellera de Salut, Marina Geli, i en el qual es faran breus parlaments a càrrec d’un
representant de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de la plataforma
representativa de la ONG de lluita contra la sida a Catalunya.

FAS
Dimecres 1 de desembre
Descripció de les activitats dins dels campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellatera) al llarg
del matí. Durant la tarda els voluntaris i estudiants vinculats al programa acompanyaran i dinamitzaran
els estand del Comitè primer de desembre. Lloc: Plaça cívica de 10 a 14:30 hores.
Es disposaran de dos taules on s’oferirà un espai d’assessorament i material de difusió informatiu i
preventiu, des de tríptics i bosses a preservatius dinamitzat pel voluntaris/es del programa de salut. Per
altra banda es disposarà d’una carpa proposant un espai més tancat on es realitzaran tallers de sexe
saludable (a les 12:00 i a les 14:00 sobre el bon ús del preservatiu, sobre sexualitat i VIH, i sobre les
conductes de risc en relació al VIH), dissenyats pels pràcticums i amb el suport i supervisió de la tècnica,
per tal de generar un espai per parlar obertament de la sexualitat i dels dubtes que en tenim.
Enmig de la plaça es penjarà un mural amb el lema: Vih: Mou-te pel teu dret a la salut cobert de
preservatius que estaran formant la paraula VIH. Es convidarà als universitaris a emportar-se els
preservatius i moure’s per la seva salut sexual, de manera que al final del matí el lema de la campanya
sigui del tot visible.
També es repartiran llacets, es podrà realitzar una enquesta per avaluar els coneixements que els
estudiants tenen sobre el VIH i es col·locarà unes fletxes en forma de llaç indicant el camí cap al SAS,
per aquells que vulguin fer-se la prova del VIH, així com es repartiran hores per tal de realitzar la prova
des de l’espai de la FAS.
L'activitat es durà a terme amb col·laboració d'Actuavallès.

FSiC
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
Campanya de sensibilització a les zones d’oci d’Hospitalet, des de les 20:00 fins a les 22:30 aprox. Al
Centre Comercial Gran Via 2. A partir de les 23:00 a la zona d’oci del districte del Centre.
DIMECRES 1 DE DESEMBRE
Campanya de sensibilització a les parades de metro de la ciutat repartint material preventiu i llaços
vermells.
A la plaça de l’Ajuntament es realitzarà un acte central en el que es llegirà el manifest i es realitzaran
diferents activitats dirigides als joves. Hi participen diferents IES de la ciutat.
ÚLTIMA SETMANA DE NOVEMBRE
Deixa el teu missatge sobre la Sida: durant la darrera setmana de novembre es penjarà un llaç gegant
en el que es podran deixar missatges de solidaritat, prevenció,…

JIS
Activitats com les de FSiC, i a més:
• Punt Omnia, on es treballarà el tema vih/sida
• Punt d’informació a l’hospital de la Creu Roja i a l’hospital de Bellvitge.
SIDA STUDI
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
Del 23 de Novembre al 3 de Desembre
Exposició d’un llaç gegant.
Vestíbul/façana Ajuntament.
Del 29 de Novembre al 3 de Desembre
VIH SOBRE RODES:
Exposició permanent de cartells en diferents idiomes dirigida a tota la població.
Vestíbul Ajuntament.
1 de Desembre
Materials de difusió: Distribució i explicació de materials informatiu, llaços vermells i preservatius

9:00 hores a 17:00 hores IES Montmeló.
17:00hores a 18:30 hores Plaça de la Vila.
12:00 hores Lectura del Manifest del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA.
Sala de la Concòrdia (Ajuntament).
19:00 hores Xerrada sobre sexualitat dels i les joves.
Sala de la Concòrdia (Ajuntament).

Ajuntament de Piera

24 de Novembre
21:00 hores Lectura del Manifest del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida a càrrec de la Regidora de
Salut Josefa Escuïn Azcona.
Ple de Ajuntament.
Del 26 de Novembre al 3 de Desembre
Distribució explicació de material informatiu, llaços vermells i preservatius.
Espai Entitats.
18:30 hores Lectura del Manifest del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida a càrrec d’un integrant del
Pubillatge de Piera + penjada de llaç.
càrrec dels falcons.
Espai d’Entitats.
19:00 hores Projecció de la Pel·lícula Positius. Estan convidat TV Piera i Canal Taronja.
Espai d’Entitats.
Del 29 de Novembre al 3 de Desembre
VIH SOBRE RODES:
Exposició permanent de cartells en diferents idiomes dirigida a tota la població.
IES Guinovarda/Escola Apiària/PQPI Anoia Sud.

Del 29 de Novembre al 2 de Desembre
Exposició què hi pinta la sida? Oberta a tota la població. PQPI Anoia Sud concerta visita dels i les joves.
Espai d’Entitats.

1 de Desembre
12:30 hores a 14:00 hores Xerrada dirigida a alumnes de 2n Bat (44) c/Pompeu Fabra, 17.
IES Guinovarda.
3 de Desembre
22:30 hores Distribució del kit de plaer durant un concert en motiu del DMS a càrrec dels grups “Hello
Lillyput” i “Estereotaxia”.
Espai d’Entitats.

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Del 25 de Novembre i 30 de Desembre
Taller d’elaboració d’un llaç gegant, realitzat per joves del Centre Obert i Espai Joves.
Espai Jove.
Del 26 de Novembre al 3 de Desembre
VIH SOBRE RODES:
17:30 hores a 19:30 hores de dilluns a divendres, exposició permanent de cartells en diferents idiomes
dirigida a tota la població.
Espai Jove.
27 de Novembre
16:00 hores a 18:00 hores Cinefòrum adreçat als joves del cau.
Assoc. Escolta Serra de Marina.
30 de Novembre
10:00 hores a 12:00 hores Taller de manualitats per la creació artesanal de llaços vermells
commemoratius.
Casal de dia de la Gent Gran, Can Rafat,2.
1 de Desembre
Exposició de taules informatives amb material de difusió sobre el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
Plaça de la Vila. Pavelló Poliesportiu.
12:00 hores Lectura del Manifest del Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Anna Berengüí Tècnica de
Salut Jove. Anna Marín Martínez, Regidora de Sanitat.
Plaça de la Vila,1.
16:00 hores Xerrada “Què en sabem de la Sida” Dirigida a joves de 3r 4rt d’ESO. Realitzada per Lourdes

Segarra, Infermera del CAP-Salut.
Centre Obert.
2 de Desembre
20:00 hores a 21:30hores Xerrada dirigida a professionals d’entitats juvenils i de lleure i a pares i mares.
Centre Cultural.
A través de l’Àrea de Salut Púbica i Consum (SSPiC) de la Diputació de Barcelona.
Afegir també, que SIDA STUDI organitzarà xerrades,exposicions i cartells sobre VIH/Sida i distribuirà
material informatiu i preventiu a :
11 municipis d'arreu de Catalunya i a la resta d'Espanya, centres de justícia i també al barri del Raval:
http://www.sidastudi.org/resources/doc/101115-actes_dms_2010_cast-2546851325629693374.pdf

ACAS GIRONA
•

Envelat a Vilanova i la Geltrú amb concurs de rap sobre el vih/sida. El grup guanyador podrà
fer 8 hores de gravació a un estudi, un videoclip i un concert.
El 12 de novembre entregaran el premi a l institut guanyador del concurs de punts de llibre.
El 27/11 repartiran els punts de llibre als mercats, també faran una batucada, repartiran
llacets i la prova ràpida al CAP Jaume i a la Universitat.
Llegirà el manifest un actor local.

•
•
•

COMITÈ 1R DE DESEMBRE
•

Dimarts 23 de Novembre
20:00 hores
RODA DE PREMSA:
-

Presentació de les activitats que es duran a terme en motiu del Dia Mundial de Lluita
contra la SIDA.
Presentació de les línees estratègiques del Comitè 1r de Desembre:
La Plataforma vol cridar l’atenció sobre la situació del VIH i estimular el debat, la
reflexió i la posada en marxa d’accions comunitàries i politiques.
Lloc: Convent Sant Agustí, C/Comerç, 36. Barcelona.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES ARTÍSTIQUES DEL PROJECTE EXPRESSA`T 10: DAV
LA NOVA REALITAT DEL VIH/SIDA TRENCA ELS TEUS PREJUDICIS
Inauguració de l’exposició Expressa’t 10: davant la nova realitat del VIH/Sida trenca els
teus prejudicis, una acció de sensibilització que contempla la participació de l’escola
d’art i d’artteràpia Metàfora i de les entitats membres de la plataforma.
L’exposició es podrà visitar fins el 2 de desembre, de 09.00 a 22.00 hores (excepte
diumenge).
Lloc: Convent Sant Agustí, C/Comerç, 36. Barcelona
En acabar l’acte, es servirà un refrigeri.

Dimecres 1 de Desembre
Instal·lació de carpes que agruparan les 22 entitats membres del Comitè 1r de Desembre
i les entitats convidades.
Lloc: Plaça Universitat. Barcelona.
Durada: des de les 10.00 fins les 20.00 hores.
11.30 hores a 13.30 hores
Benvinguda institucional a personalitats i autoritats, societat civil i mitjans de
comunicació.
12.00 hores a 20.00 hores
MURAL “VIH: MOU-TE PEL TEU DRET A LA SALUT”
Activitat que consisteix en descobrir el missatge amagat darrere d’un mural de
preservatius, i que dona la possibilitat a les ciutadanes i als ciutadans de col·laborar
simbòlicament per a la lluita contra la Sida. L’activitat serà dinamitzada per voluntaris i
voluntàries.
A càrrec de: usuaris/es i professionals d’ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
12.00 hores a 17.30 hores
FIRA DE LA SALUT
Fira amb jocs i activitats que pretén ser una experiència individual i comunitària. El
viatge dels sentits, l’extensió de la imaginació, la possibilitat de ser al mateix temps
observador i observat i de interactuar amb els/les altres, i permet treballar els temes de
la visibilitat, la no discriminació i la conscienciació col·lectiva.

A càrrec de: Trastero de las Artes.
18.30 hores
CONCERT DE TAMBORS
A càrrec de: grup de Timbalers del vi d’Alella.
Durada: 30 minuts.
19.30 hores
TEATRE CUIDA’T SEX
Dinamització que pretén, mitjançant el teatre, reflectir les possibles mesures preventives
davant diferents situacions i pràctiques sexuals, el funcionament del VIH i el seu
tractament. Aquesta dinàmica es basa en la participació i implicació del públic.
A càrrec de: ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
Durada: 20 minuts.

Dijous 2 de Desembre
20.00 hores a 23.00 hores
Nit de teatre i música a càrrec de diferents artistes: cançons, monòlegs, teatre… que
tenen com a fil conductor el tema del VIH.
Lloc: Teatre del Casinet d’Hostafrancs, C/Rector Triadó 53. Barcelona

A. ANTISIDA DE LLEIDA
•
•
•
•
•
•

Distribució de materials als IES per mitjà de les infermeres del Programa Salut i Escola i als
Consells Comarcals.
Gimcana als IES: “Enllaçat”
Estand informatiu
26/11: concert Enllaçat amb la música
Bingo. Monòleg.
1/12: enllaçat i estand informatiu

•

12/12: concert benèfic

ALTRES ACTVITATS AJUNTAMENTS I ENTITATS CIUTADANES
Dilluns 22 de novembre de 2010
A les 15 hores, teatre en acció per part d’alumnes dels IES de la ciutat. Organitza: ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda.

Del 22 de novembre al 3 de desembre de 2010
Exposició “Sex o no Sex” i informació personalitzada (17 a 20 hores). Lloc: Punt Jove, Servei
d’informació Juvenil (Pau Picasso,26. Santa Perpètua de Mogoda). Organitza: ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.

Del 23 de novembre al 8 de desembre de 2010
De 17.30 a 20 hores, activitats diverses dirigides als joves. Lloc : espais joves de la ciutat.
Organitza: ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.(fins el dia 3 de desembre)

A les 20 h, presentació de les activitats que es duran a terme amb motiu del Dia Mundial de
Lluita contra la Sida 2010. Presentació de les línees estratègiques del comitè 1r de Desembre.
També s’inaugurarà l’exposició Expressa’t 10: davant la nova realitat del VIH/SIDA trenca els teus
prejudicis (fins el 2 de desembre). Al convent Sant Agustí, c/ Comerç, 36.BCN, Organitzat per
comitè 1r de Desembre.

A partir del dia 26 de novembre i fins el 8 de desembre, campanya informativa del DMS, accés a
material de prevenció al Bar “Horus” de Granollers i al BACCAL de Terrassa. Organitza
Actuavallès.

Dimecres 24 de novembre de 2010
A les 16 hores, VII Jornada de promoció de la salut i qualitat de vida per a persones amb
VIH/SIDA, Vivint amb VIH/sida. Lloc: Hotel Barcelona Catalonia Plaza (plaça Espanya, 6-8,
Barcelona). Organitza: Hispanosida i Gais Posititus. Telèfon: 93 318 2056.

A les 21 hores, sopar anual de l’associació i lliurament de premis a entitats en suport a
l’associació Antisida 2010 i a la persona guanyadora del logotip del 20è aniversari. Lloc:
cafeteria del Rectorat de la Universitat de Lleida. Organitza: Associació Antisida de Lleida.
Telèfon: 973 261111.

Dijous 25 de novembre de 2010
A les 19 hores, XV Trobada de Pregària Interreligiosa per al Dia Mundial de la Sida. Lloc:
Parròquia del Carme (Bisbe Laguarda/Sant Antoni Abad. Barcelona). Organitza: Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós, el Centre Unesco de Catalunya i el Grup Interreligiós del
Raval, amb el suport del Departament de Salut i del Departament de la Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya. Telèfon: 93 457 6980.

Del 25 al 9 de desembre Concurs de Preguntes: què en saps de la VIHDA? a Vilafranca del
Penedès.

http://www.vilafranca.org/jsp/noticies/detall.jsp?id=36207241
Divendres 26 de novembre de 2010
De 20 a 22.30 hores, campanya de sensibilització. Lloc: centre comercial Gran Via 2. Organitza:
Pla d’acció sobre el VIH/ sida de l’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

 A partir de les 23 hores, campanya de sensibilització. Lloc: zona d’oci del districte del Centre
de l’Hospitalet de Llobregat. Organitza: Pla d’acció sobre el VIH/ sida de l’Hospitalet de
Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

A les 21 hores, concert “Enllaçat amb la música”. Lloc: Citty Arms de Lleida. Organitza:
Associació Antisida de Lleida. Telèfon: 973 261111.

Dissabte 27 de novembre de 2010
A les 17 hores, dins del projecte de mobilització de joves d’arreu del món “Dance4life”, es farà
la concentració d’uns 4.000 joves, que ballaran conjuntament, amb la presència de

personalitats rellevant is amb connexió via satèl·lit amb els 28 països adherits al projecte. Lloc:
Club de Sant Jordi (annexada al Palau de Sant Jordi a Montjuic). Organitza: Associació
Ciutadana Antisida de Catalunya (ACASC). Telèfon: 93 317 0505.

Dilluns 29 de novembre de 2010
A les 18 hores, a l’Espai Jove Can Tauler. Vols aprendre a lligar?

Organitza: Moncada i Reixach.
Dimarts 30 de novembre de 2010
A les 18 hores, a l’Espai Jove Can Tauler. Es farà el mural del llaç vermell i taller de col·locació
del preservatiu masculí i femení. Organitza: Moncada i Reixach.

Durant la setmana del 27 al 31 novembre
Deixa el teu missatge sobre la sida. Lloc: Joves per a la Igualtat i la Solidaritat (rda. Torrassa,105)
i Fundació Salut i Comunitat (c/ Sant Germà,12). Organitza: Pla d’acció sobre el VIH/ sida de
l’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

Informa’t sobre la sida a la xarxa. Lloc: tallers del Punt Òmnia. Organitza: Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS). Punt Omnia (rda. Torrassa, 105, l’Hospitalet de Llobregat). Telèfon: 93 421
9310.

Dimecres 1 de desembre de 2010
A les 9 hores, desplegament de les seccions del Tapís Memorial de la Sida simultàniament, a les
façanes del Palau de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant
Jaume. Organitza: Projecte dels Noms-Hispanosida. Telèfon: 93 318 2056.

Presencia al Campus Universitari de la UAB a Cerdanyola en col·laboració amb la Fundació
Autònoma Solidaria. Dinàmiques d'educació sexual dirigides al públic universitari. Organitza
Actuavallès.

De 10 a 20 hores, instal·lació de carpes que agruparan les 22 entitats membres del Comitè 1r de
Desembre i les entitats convidades.

De 11.30 a 13.30 hores, Benvinguda institucional a personalitats i autoritats, societat civil i
mitjans de comunicació.
De 12 a 20.00 hores, MURAL “VIH: MOU-TE PEL TEU DRET A LA SALUT” a càrrec de:usuaris/es i
professionals d’ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
De 12.00 a 17.30 hores, Fira amb jocs i activitats que pretén ser una experiència individual i
comunitària. El viatge dels sentits, l’extensió de la imaginació, la possibilitat de ser al mateix
temps observador i observat i de interactuar amb els/les altres, i permet treballar els temes de la
visibilitat, la no discriminació i la conscienciació col·lectiva. A càrrec de: Trastero de las Artes.
18.30 hores, concert de tambors a càrrec del grup Timbalers del vi d’Alella.
19 hores, teatre social a càrrec de d’ABD Associació Benestar i Desenvolupament. “CUIDA’T SEX”.
Lloc: plaça Universitat. Organitza: Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària
d’ONG sida de Catalunya. Telèfon: 93 278 0294.
De 9 a 14 hores, Jornada sobre les implicacions ètiques i de confidencialitat que giren al voltant
de la infecció pel VIH. Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró (Carretera de Cirera s/n).
Organitza: Unitat Funcional de Sida del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Mataró,
Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i Àmbit Prevenció (Àmbit Maresme).Telèfon: 93 741 7700.

http://www.csdm.es/index.jsp?id=1288868889801&jsp=ficha.jsp
De 10 a 14.30 hores, espai d’assessorament amb repartiment de material informatiu, preventiu i
llacets vermells.

De 12 a 14 hores, tallers de sexe saludable.
Lloc: Plaça Cívica del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). Organitza:
Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb col·laboració
d’Actuavallès. Telèfon: 93 438 7544.

Durant tot el dia, estand informatiu.

A les 17.30, xocolatada popular.
Lloc: plaça Sant Joan de Lleida. Organitza: Associació Anti-Sida de Lleida. Telèfon: 973 261111.
 Durant tot el matí, estand informatiu. Lloc: Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital
Santa Maria, Facultat de Medicina i delegació territorial de l’ICS de Lleida. Organitza: Associació
Anti-Sida de Lleida. Telèfon: 973 261111.

Durant tot el dia, repartiment de material a diferents àrees bàsiques de salut, IES, Oficines Joves i
Consells Comarcals de tota la província de Lleida. Organitza: Associació Antisida de Lleida.
Telèfon: 973 261111.

A les 11 h, a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac. Teatre: Entre nosaltres. Hip-hop i
sexualitat segura.

A les 12 h, presentació de projectes artístics. Lloc: Tecla Sala (Carme, 42. Barcelona). Organitza:
Fundació Art Aids. Telèfon: 93 317 1984.

De 10 a 17 hores, punt informatiu. Lloc: carrer Raval de Montserrat de Terrassa. Organitza: Actua
Vallès. Telèfon: 93 727 1900.

Durant tot el dia, taula informativa. Lloc: seu de Joves per la Igualtat i la Solidaritat (rda.
Torrassa,105. L’Hospitalet de Llobregat). Organitza: Pla d’acció sobre el VIH/ sida de l’Hospitalet
de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

Durant tot el dia, taula informativa. Lloc: Hospital General de l’Hospitalet i hospital de Bellvitge.
Organitza: Pla d’acció sobre el VIH/ sida de l’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

http://www.xarxasidamonlocal.cat/detallNoticia.aspx?1ZPxgNVcps%2bgbpbiZYdD3TX4GbtpNFZItErgGfZ7Iqvw%3d
Durant tot el dia, lliurament d’un llaç vermell. Lloc: boques del metro de la ciutat. Organitza: Pla
d’acció sobre el VIH/ sida de l’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

A les 15.15 h, a l’Escola El Viver de Moncada i Reixach. Xerrada: La sexualitat i l’afectivitat a
l’adolescència.

Durant tot el dia, realització d’un mural gegant, lectura del manifest, actuació de dansa i
repartiment de preservatius. Lloc: plaça de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Organitza:
Pla d’acció sobre el VIH/sida de l’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 260 0193.

A les 19 h, Taula Rodona en col·laboració amb altres entitats de Sabadell (Centre Sara, Creu Roja,
Ethos i Actuavallès), oberta a la ciutat. Organitza Actuavallès.

Cessió del Tapís de l’entitat que es penjarà al Museu Abelló de Mollet del Vallès en col·laboració
amb el servei de Salut de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Organitza Actuavallès.

Ubicació: Raval de Montserrat, davant l’Ajuntament de Terrassa. Construcció amb els
responsables municipals el missatge “Tots Junts podem fer desaparèixer el VIH”, fabricat en
quadrats de vinil. Organitza Actuavallès.

De 18,30 a 24 h. Paral·lelament a la celebració de la Gala contra la Sida, s’il·luminaran en vermell
diversos edificis emblemàtics de Barcelona ciutat. Per més informació podeu adreçar-vos a
www.barcelonadonalacaraperlasida.org. Organitza: Fundació lluita contra la Sida.

A Les 19 h, a la Plaça de l’Església de Moncada i Reixach. Tapís memorial de la SIDA i lectura del
manifest.

A les 20,30 h, Sopar Gala contra la sida a l’Hotel W, amb la participació de Miguel Bosé i altres
artistes. Organitza: Fundació Lluita contra la Sida.

Dijous 2 desembre de 2010
A les 20 h, inauguració el dos de desembre, XVII Mostra d’Art Solidari contra la Sida. Lloc: sala

d’exposicions de la Fundació Comaposada (Rambla Santa Mònica,10. Barcelona).Organitza: AEC
Gris i l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

A les 11 h, a l’Espai Cultural Kursaal de Moncada i Reixach: Projecció: Juno i debat amb les
escoles.

De 20.00 h a 23 h, nit vermella de teatre i música a càrrec de diferents artistes: cançons,
monòlegs, teatre..., organitza Comitè 1r de Desembre a càrrec de: Teatre Casinet d’Hostafrancs,
C/ Rector Triadó 53.Organitza: Comitè 1r de Desembre. Plataforma unitària d’ONG sida a
Catalunya. Tel:93.278.02.94

Dissabte 4 desembre de 2010
A les 18,30h al teatre la faràndula de Sabadell, presentació Xuriguera/Faixedas la lectura del
manifest Artur tries. Actuació de Mishima. Organitza: Actuavallès

Diumenge 12 de desembre de 2010
 A les 20.30 hores, concert benèfic a càrrec d’Albert Fibla. Lloc: cafè de l’Escorxador de Lleida.
Organitza: Associació Anti-Sida de Lleida. Telèfon: 973. 26.11.11.

Activitats organitzades per l’Associació Comunitària Anti Sida de Girona:
ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI SIDA DE GIRONA
Plaça Sant Ponç, 9, 4rt 2ona 17007 Girona
Celebració “DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2010 A GIRONA CIUTAT”
(Totes les activitats a la Ciutat Girona estan programades Pel grup Salutacció : Ajuntament de
Girona, ACAS, Secretaria General de joventut de Girona, Creu roja joventut).
Girona
• Campanya de sensibilització del Dia Mundial de la SIDA als alumnes de 4rt ESO dels IES de
Girona Ciutat amb repartiment de manifestos, tríptics i xapes amb el llaç vermell creades per
aquest dia. ( 1/12/10 al mati).
• Taules informatives i preventives sobre el VIH/Sida al campus Montilivi de la UdG, amb la
col·laboració de En Plenes Facultats (1/12/010), penjada del llaç vermell als campus de Montilivi i
al del barri vell.
• Campanya de sensibilització i prevenció de la Sida dirigida a la població general al Mercat del

Lleó, i als Centres cívics de la ciutat de Girona, coordinada amb l’ EMSA.
• Col·laboració amb alumnes de la Facultat de medicina de Girona, en l’ instal·lació d’ una taula
informativa al pont de Pedra de Girona ( 1/12/10 al matí).
Activitats organitzades als Centres Penitenciaris de Girona :
• Penjada de pòsters de prevenció de la SIDA, ho faran els interns/es, a les seccions masculines i
femenines. Taula informativa i preventiva amb material sobre VIH/Sida i drogues, i jocs per
treballar la prevenció. ( CP Girona 28/12/10 de 10 a 13h)
• Penjada de pòsters de prevenció de la SIDA, i taula informativa i preventiva amb material sobre
MTS/Sida i drogues. Tallers de preservatius masculí i femení ( C.P Figueres , 29/12/10 de 10 a
13h).
Activitats a Blanes :
• 14 Xerrades/tallers ( alumnes de 3r o 4rt d’ ESO) IES de la ciutat de Blanes
( dels dies 01 i 14 de desembre de 2010, en horari escolar) en commemoració del dia Mundial de
la Sida de 2010, organitzat per l’Ajuntament de Blanes i realitzat per tècniques d’ ACAS.
ACAS ALT EMPORDÀ
• Lliurament de materials d’ informació i sensibilització sobre VIH/Sida als IES i als CAPS de la
ciutat.
Actes a la plaça del Ajuntament de Figueres ( 1/12/10)
• Taula d’ informació i sensibilització a càrrec de l’ ACAS. S’oferirà la possibilitat d’adquirir una
obra de l´escultor-artista David Anson, ideada exclusivament pel Dia Mundial de la Sida 2010, amb
una aportació econòmica voluntària. (de 10h a les 19h).
• Encesa d’espelmes en forma de llaç simbòlic de la lluita contra la SIDA
(de 10 a 12h).
• A la taula de l´ACAS, presència de l´escultor-artista David Anson.
( de 11.30 a 12.30h).
• Acte institucional amb lectura del manifest de la lluita contra la SIDA 2010
Parlaments a càrrec d’un representant de l’associació ACAS i la regidora de Benestar Social,
Sanitat i Salut de l’ajuntament de Figueres, Sra. M. Antònia Bonany. ( a les 12h).
• Actuació del grup JOCKER amb Jordi Rubau i Sami Melero.
ACAS GARROTXA
1 de desembre a Olot
S'ha demanat a 10 artistes locals el disseny de xapes sobre la sida que es regalaran durant tot el
dia pel centre de la ciutat. (comerços, bars,...).

Els dissenys de les xapes s'imprimiran en mida pòster i es penjaran pel centre de la ciutat amb el
nom de l'autor i una breu explicació de l'obra.
El Firal d’Olot estarà decorat amb llaços de roba vermells que penjaran dels balcons.

11 de desembre a Olot
CONCERT commemoratiu del Dia Mundial de la SIDA, a la SALA TURÍN (s'inclourà dins de la
programació OCI JOVE) ( de 22 a 2h)
PROGRAMACIÓ:
22:30h – 23:00h Grup en Directe, els Reed Souls.
23:00h – 02:00h SWET DREAMS amb projeccions del dia mundial de
la SIDA.
ACAS BAIX EMPORDÀ
Activitats a Sant Feliu de Guíxols:
• Taula informativa i sensibilització al Punt Jove de Salut (PIJ) amb lliurament de material de
prevenció als joves (29/11/09 al 3/12/10 tot el dia).
• Lliurament de Material de sensibilització del Dia Mundial als IES del municipi
(1 /12/10 de 10 a 13h).
• Trobada Positiva en commemoració del dia Mundial a l’ACAS Baix Empordà 01/12/10 de 17 a
20h).
Activitats a Santa Cristina d’ Aro:
• Taula informativa i sensibilització al Punt Jove de Salut (PIJ) amb lliurament de material de
prevenció als joves (30 Nov. al 4 de Desembre tot el dia).
• Lliurament de material de sensibilització i prevenció al Pub d’ Ambient “Mas Marcó”.
• Taller VIH al Punt Jove el dimarts dia 30 de Novembre.
Activitats a Castell-Platja d’ Aro:
• Lliurament de Material de sensibilització del Dia Mundial al I.E.S. del municipi (1/12//10 de 10 a
13h).
• Taula informativa i sensibilització al Punt Jove de Salut (PIJ) amb lliurament de material de
prevenció als joves (29 Nov. al 3 de Desembre tot el dia).
• Taller VIH al Punt Jove el dijous 2 de desembre
• Taller de VIH al PQPI el dia 29 de novembre.
Activitats a Palamós:
• Taula informativa al Punt Jove de Salut (PIJ) amb lliurament de material de prevenció (29/11/10
al 3/12/10 durant tot el dia).
• Lliurament de Material de sensibilització del Dia Mundial als IES del municipi (1/12/10 de 10 a
13h).
• Taula informativa, de sensibilització i material de prevenció, a la recepció central de l’Hospital de
Palamós durant tot el dia.
• Taller VIH al Punt Jove el dimecres 1 de desembre.
Activitats a Palafrugell:
• Taula informativa i preventiva al Punt Jove de Salut “Can Genís” i penjada de pòsters (del
29/11/10 al 3/12/10 tot el dia).
• Lliurament de Material de sensibilització del Dia Mundial als IES del municipi (1/12//10 de 10 a
13h).
• Taller VIH “SOM TOTS” al Punt Jove de Salut a Can Genís de 17.30h a 19.00h el dimarts dia 30
de Novembre.

Activitats a La Bisbal d’Empordà:
• Lliurament de Material de sensibilització del Dia Mundial al IES del municipi (1/12/10 de 10 a 13
h).
• Estand informatiu, amb campanya de prevenció i lliurament de material de prevenció i
sensibilització, penjada de pòsters, Gegants Encantats a la X Festa Eròtica al Pavelló d’Esports
(de 23 a 03h).
• Taula informativa i preventiva al Punt d’Informació Juvenil (del 29/11/10 al 4/12/10 tot el dia).
• Lliurament de material de prevenció i sensibilització al PIJ de La Bisbal (3/12/10 de 18 a 20h).
• Taller VIH “SOM TOTS” al Punt Jove de Salut al PIJ de 17.30 h a 19.00 h el dijous dia 2 de
Desembre.
• Xerrada de Salut i sexualitat al convent el dia 30 de desembre.
Activitats a Begur:
• Taula d’informació i prevenció al Punt Jove de Salut del PIJ (del 29/11/10 al 3/12/10 tot el dia).
Activitats a Pals:
• Taula d’informació i prevenció al Punt d’Informació Juvenil (del 29/11/10 al 3/12/10 tot el dia).
Activitats a Verges:
• Taula d’informació i prevenció i sensibilització al Punt d’Informació Juvenil (del 29/11/10 al
3/12/10 tot el dia).
• Pack de 3 xerrades sobre prevenció del VIH i vies de transmissió a l’IES de Verges a 1r d’ESO
amb la Col·laboració de El Convent (La Bisbal). o Dia 25 de Novembre: Drogues (transmissió del
VIH via parenteral)
o Dia 2 de Desembre: Sexualitat i VIH (prevenció i vies de transmissió per via sexual).
o Dia 3 de Desembre: Xerrada de membres del Convent explicant la realitat del VIH.

Activitats a Calonge:
• Taula informativa i preventiva al Punt d’Informació Juvenil (del 29/11/10 al 3/12/10 tot el dia).
• Lliurament de material de sensibilització Dia Mundial a l’ IES del municipi (1/12/10 durant tot el
matí).
Activitats a Torroella de Montgrí:
• Taula informativa i preventiva al Punt d’Informació Juvenil (del 29/11/10 al 3/12/10 tot el dia).
• Lliurament de material de sensibilització Dia Mundial a l’ IES del municipi (1/12/10 durant tot el
matí).

Tarragona
• 25 de novembre
Intervenció Nocturna del programa Som.nit a la Sala Zero de 00’00h a 04’00h.
• 29 de novembre
II Jornada d'atenció al pacient VIH/SIDA; organitzada per l’Hospital Sant Pau i Sant Tecla a la

sala d'actes del mateix hospital. De 15 a 18h. Oberta a tothom.
• Setmana del 1 de desembre
• Taules informatives als centres de secundària amb el programa Salut i Escola, ASSIR, CAP
LLevant, Hospital Santa Tecla, hospital Joan XXIII, CAS Drogodependències Tarragona.
• Taula Informativa i exposició “VIH sobre rodes” de Sida Studi a la Oficina
Jove.
• Taula Informativa: A través de la AECS (Associació Estudiants de Ciències
de la Salut) a les facultats de la Universitat Rovira i Virgili.
• Tallers informatius i xerrades preventives als centres de secundària i grups
de joves a càrrec de l’hospital Sant Pau i Santa Tecla, Creu Roja i H2o.
• 1 de desembre
10’00h a 19’00h estand informatiu amb totes les entitats i serveis que formen part del grup de
Treball de Sida municipal. 12:00h Lectura del manifest a càrrec de l’actor Oriol Grau. Rambla
Nova davant del Teatre Metropol.
15’30h “Taller d’informació sobre la infecció pel VIH” a la ciberaula Hospital Joan XXIII
adreçada a treballadors sanitaris, a càrrec de la Unitat de Sida del Hospital Joan XXIII.
• 2 de desembre
- Stand informatiu per part de Creu Roja Tarragona al pub Fixa-t’hi de 23’00h a 03’00h.
- Distribució de material preventiu per els locals d’oci nocturn que pertanyen a la Plataforma
Nits Q amb els voluntaris del Departament de Salut del Ajuntament de Tarragona, H2o i
Assexora’TGN de 23’00h a 03’00h.
• 3 i 4 de desembre
Lectura del manifest i acte de sensibilització als següents partits: CB Tarragona 2017 - Ford
burgos, dia 3 a les 21h al Pavelló del Serrallo i Nàstic de Tarragona-Villareal B, dia 4 a les 18h
al Nou estadi.

