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NOM DE L’ENTITAT:
Comitè 1r de Desembre (C1D) - Plataforma Unitària d’ONG-SIDA Catalunya
TÍTOL DEL PROJECTE SUBVENCIONAT:
Suport i coordinació a les ONG per a fomentar la prevenció del VIH
POBLACIÓ DIANA:
1) ONG-SIDA de Catalunya:
- Professionals i voluntariat de les ONG-SIDA de Catalunya.
- Persones usuàries i beneficiàries dels programes de les ONG-SIDA de
Catalunya,específicament aquelles poblacions més vulnerables com
ara dones; adolescents; homes gais/homes que tenen sexe amb
homes (HSH); persones immigrades; minories ètniques i/o racials;
infants; persones en règim penitenciari; persones usuàries de
drogues per via parenteral; i treballadores i treballadors sexuals.
- Socis/es, membres de les juntes directives i treballadors/es de les
ONG-SIDA de Catalunya.
2) Població afectada pel VIH/sida:
- Persones en situació de discriminació per viure amb VIH/sida (o la
percepció, confirmada o no, de la persona discriminada/institució
discriminant).
- Administracions i personal professional que implementen programes i
activitats educatives de salut en l’àmbit local i/o autonòmic.
- Professionals d’atenció social i sanitària.
- Agents socials i altres agents creadors d’opinió.
- Població general.
OBJECTIUS DEL PROJECTE:
OBJECTIU GENERAL
1. Consolidar una xarxa organitzada, efectiva i coordinada d´ONG-SIDA.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.1. Proporcionar un espai de comunicació, intercanvi d’idees i
confiança entre les ONG-SIDA de Catalunya.
1.2. Afavorir el treball en xarxa, tan a nivell interassociatiu com amb
altres sectors (sindicats, administracions, sector privat...).
1.3. Oferir un espai de debat intern sobre els temes
Model/Prioritat/Recursos en l`àmbit associatiu català de resposta al
VIH/sida.
1.4. Consolidar la commemoració del Dia Mundial de la SIDA i les
Matinals del Comitè com a elements diferenciadors d’altres xarxes en
el territori català.
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OBJECTIU GENERAL
2. Consolidar el nostre estatus d’interlocutor en matèries de VIH/sida amb
administracions, entitats, polítiques i nivells de govern per poder aconseguir
els objectius de la Plataforma.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
2.1. Impulsar la participació de la comunitat en els processos de
planificació de la prevenció i dels serveis, així com l’assignació de
recursos humans i econòmics.
2.2. Denunciar les situacions d’estigma i discriminació individual i
institucional envers les persones que viuen amb VIH/sida a
Catalunya.
2.3. Facilitar l’intercanvi d’idees, informació i estratègies entre les
ONG-SIDA a Catalunya i les administracions locals, regionals i
estatals.
ACTIVITATS RELACIONADES
El següent quadre recull les activitats relacionades vinculades amb els
objectius plantejats en el punt anterior
OBJECTIU GENERAL
1. Consolidar una xarxa organitzada, efectiva i coordinada d´ONGSIDA
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ACTIVITATS
1.1.1. Gestió general de la
1.1. Proporcionar un espai de
Plataforma
comunicació, intercanvi d’idees i
1.1.2. Gestió d’Assemblees
confiança entre les ONG-SIDA de
Generals, Extraordinàries, Plenaris i
Catalunya
altres reunions internes de la
plataforma
1.2. Afavorir el treball en xarxa, tan
a nivell interassociatiu com amb
1.2.1. Contactes amb plataformes i
altres sectors (sindicats,
entitats alienes al C1D
administracions, sector privat...)
1.3. Oferir un espai de debat intern
1.3.1. Gestió dels grups de treball
sobre els temes
interns del C1D
Model/Prioritat/Recursos en l`àmbit
1.3.2. Gestió de les “Matinals” com a
associatiu català de resposta al
espai de reflexió interassociativa
VIH/sida
1.4. Consolidar la commemoració
1.4.2. Organització, gestió i
del Dia Mundial de la SIDA i les
execució dels actes comunitaris
Matinals del Comitè com a elements
vinculats a la celebració del Dia
diferenciadors d’altres xarxes en el
Mundial de la SIDA
territori català
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OBJECTIU GENERAL
2. Consolidar el nostre estatus d’interlocutor en matèries de
VIH/sida amb administracions, entitats, polítiques i nivells de
govern per poder aconseguir els objectius de la Plataforma
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ACTIVITATS
2.1. Impulsar la participació de la
comunitat en els processos de
2.1.2. Contactes amb les diferents
planificació de la prevenció i dels
àrees de govern relacionades amb
serveis, així com l’assignació de
l’atenció del VIH/sida a Catalunya
recursos humans i econòmics
2.2.1. Contactes amb els grups
2.2. Denunciar les situacions
parlamentaris
d’estigma i discriminació individual i
2.2.2. Atenció a l’opinió publica
institucional envers les persones que
mitjançant els mitjans de
viuen amb VIH/sida a Catalunya
comunicació i altres actes
2.3. Facilitar l’intercanvi d’idees,
2.3.1. Contactes amb les
informació i estratègies entre les
administracions locals, regionals i
ONG-SIDA a Catalunya i les
estatals per a vetllar amb els serveis
administracions locals, regionals i
i la qualitat dels mateixos en relació
estatals
a l’atenció del VIH/sida
METODOLOGIA i RESULTATS DE LES ACTIVITATS EXECUTADES
1.1.1. Gestió general de la Plataforma
La gestió general de la Plataforma es realitza i supervisa des de la Junta
Directiva del Comitè 1r de Desembre (C1D) i es materialitza en la figura
contractual de la coordinació i gerència que executa les tasques
administratives, comptables i fiscals (aquestes darreres amb la col·laboració
de professionals externs).
La delicada situació econòmica del C1D al llarg del 2012, ha fet que aquesta
figura cabdal de la coordinació/gerència i els recolzament tècnics puntuals
necessaris, hagin estat molt complicada al llarg de tot l’exercici. Els següent
punts establerts per ordre cronològic detallen el procés:
• A finals de febrer es va haver de procedir a l’acomiadament de la
professional de comunicació i del secretari tècnic del Comitè, donada
la manca de previsió de la disponibilitat de recursos econòmics per
part de les administracions.
• A finals de juny, es va contractar a una nova persona per a que es
fes càrrec de la gerència. Durant tot aquest temps (febrer-juny) les
tasques de gerència varen ser assumides directament per la Junta
Directiva de la plataforma.
• El mes d’octubre de 2012, es va iniciar un procés de captació,
selecció i contractació d’una persona de suport per al mes de més
activitat vinculat amb la celebració del Dia Mundial de la SIDA. Així, a
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mitjans del mes de novembre i fins al 15 de desembre, aquest
professional es va incorporar a l’equip tècnic del Comitè.
1.1.2. Gestió d’Assemblees Generals, Extraordinàries, Plenaris i
altres reunions internes de la plataforma
En compliment dels
(C1D) – Plataforma
s’han desenvolupat
reglament sota les
Plenaris.

estatuts de la plataforma del Comitè 1r Desembre
Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, al llarg del 2012
diferents reunions internes contemplades en el
nomenclatures d’Assemblea General/Extraordinària i

Aquestes reunions permeten a totes les entitats membre prendre part
activa, per una banda, en la definició d’objectius de plataforma així com
realitzar un seguiment del desenvolupament dels mateixos. Per altra banda
també s’inclouen tots els temes relacionats amb la gestió interna de la
plataforma com ara aprovació d’actes, pressupostos anuals, tancaments
econòmics de l’any anterior, etc.
La complicada situació conjuntural viscuda a quest any 2012 que ha arribat
a fer perillar la supervivència d’algunes de les entitats membre del C1D ha
fet que s’hagin realitzat un nombre més important de sessions Plenàries i,
sobretot, d’Assemblees Generals Extraordinàries que en altres anys. La
temàtica de les mateixes ha estat centrada, fonamentalment, en el com fer
front de forma unitària i conjunta als greus problemes de finançament patits
i sobre tot, el com garantir els serveis d’atenció a les persones afectades pel
VIH/sida a Catalunya que des de les entitats s’ofereixen. Aquest fet ha
suposat una extraordinària sobrecàrrega de feina tant per part del C1D com
a plataforma com per part de les entitats membre.
Des de la coordinació i gerència de l’entitat, cadascuna d’aquestes reunions
internes comporta les tasques de calendaritzar; convocar; preparar;
moderar les reunions; i redactar i distribuir les actes relacionades per tal de
que totes les persones membre puguin seguir l’evolució de la plataforma.
Resultats obtinguts:
- Assemblea General del C1D, realitzada amb data 8 de febrer del 2012
- 3 Plenaris realitzats en dates 16 d’abril, 12 de juliol i 18 de
desembre.
- 5 Assemblees Generals Extraordinàries realitzades en les dates
següents: 24 d’abril, 4 de maig, 17 de maig, 11 de juny, 7 de
setembre i 29 d’octubre.
1.2.1. Contactes amb plataformes i entitats alienes al C1D
Per al C1D és tasca fonamental el fet de treballar de forma coordinada amb
altres xarxes, plataformes i estructures que vetllin pels drets de les
persones afectades pel VIH/sida. A continuació es detallen les relacions més
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significatives mantingudes en aquest sentit per part del C1D al llarg del
2012.
CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-Sida)
Per al C1D pertany a CESIDA, on és vocal territorial de CESIDA Catalunya i
pertany a la Comissió Permanent.
Al llarg del 2012, s’han mantingut tant reunions presencials com via
telemàtica l’objectiu primordial de les quals ha estat la coordinació i el
recolzament entre les entitats davant aspectes concrets vinculats amb les
polítiques d’atenció al VIH/sida des del govern central com ara el Real
Decret1; els canvis en el Plan Nacional del SIDA; la convocatòria pública de
subvencions 2012; etc.
Alianza de Plataformas de ONG-SIDA del Estado español
La complexa situació econòmica i política i la voluntat de sumar esforços per
garantir unes polítiques públiques de qualitat en relació al VIH/sida a tot
l’Estat espanyol, han dut a les grans plataformes existents a l’Estat a crear
la Alianza de Plataformas de ONG-SIDA del Estado español, amb l’objectiu
de vetllar pel compliment i renovació del compromisos polítics en matèria
de VIH/sida.
Aquesta plataforma reuneix que reuneix més de 300 organitzacions de tot
l’Estat, a mantingut aquest 2012 un paper molt actiu relacionat amb la
tasca d’incidència política tant amb l’organisme del Plan Nacional del SIDA,
com amb grups polítics del govern central, com amb la societat en general a
partir tant d’accions comunitàries com de la feina de difusió feta als mitjans
de comunicació tal i com es pot observar en els resultats obtinguts.
Resultats obtinguts:
- CESIDA
o 2 reunions presencials de CESIDA Catalunya en dates 3 de
febrer i 11 de desembre.
o 4 reunions presencials de CESIDA a Madrid: Comissió
Permanent, Congrés anual i Pla Estratègic en dates 22-23 de
maig i 16-17 de juliol.
o 2 reunions per skype de CESIDA per al desenvolupament del
Pla Estratègic de CESIDA.
- Alianza de Plataformas de ONG-SIDA del Estado español
o 6 reunions virtuals mantingudes entre el C1D i la Alianza en
dates 17 de gener, 16 de febrer, 15 de març, 11 de juliol, 18
de setembre i 31 d’octubre.
o 3 notes de premsa realitzades conjuntament (veure apartat de
comunicació).
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones
1
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o
o

o
o

2 reunions entre la Alianza y el Plan Nacional del SIDA
7 reunions amb Grups Polítics de CiU, ICV i ERC amb
representació al govern central en dates 27 i 28 de març, 2 i
19 d’abril, 9 de maig i 5 i 13 de setembre.
Lectura de Manifest conjunt durant la celebració del congrés
estatal de sida (SEISIDA’2012) celebrat a Madrid.
Lectura de Manifest conjunt per part de totes les entitats
membre amb motiu del Dia Mundial de la SIDA 2012

1.3.1. Gestió dels grups de treball interns del C1D
El C1D funciona de forma interna mitjançant grups de treball específics
format per entitats membre especialitzades en el treball específic que es
desenvolupa en cadascun d’aquests grups.
Al llarg del 2012, aquesta tasca ha estat especialment important donada la
precarietat econòmica de la plataforma que ha fet que durant un període
important de temps s’hagués de prescindir del personal remunerat. Els dos
grups interns que han desenvolupat aquesta tasca han estat:
Grup de Treball d’Immigració
Arrel de l’aprovació del Real Decret i de les immediates i greus
conseqüències per a la població immigrada i afectada pel VIH/sida a
Catalunya, el Grup de Treball d’Immigració, mitjançant les seves reunions
periòdiques i el seu treball continuat al llarg de tot l’any, ha elaborat
documents sobre els circuits d’empadronament i d’obtenció de la TSI i ha
informat a les entitats dels canvis en la cobertura sanitària sobrevinguts
amb l’aplicació de l’esmentat Real Decret.
Fruit d’aquest treball s’han elaborat diferents documents per a ser utilitzats
per les entitats membre del C1D i per a la realització d’incidència política i
s’ha creat a la pàgina web del C1D una secció específica que ha esdevingut
de referència en aquest àmbit.
Grup de Treball sobre el Model Assistencial
La voluntat del Departament de Salut d’introduir canvis en l’actual Model
Assistencial, pot tenir una incidència directa entre les persones infectades
pel VIH. És per aquest motiu que des del C1D s’ha creat un grup específic
per a treballar el mateix i realitzar un seguiment exhaustiu de les propostes
polítiques concretes que sobre el mateix s’han anat proposant.
Aquesta feina s’ha concretat també en l’elaboració de documents específics
sobre l’atenció primària i l’atenció hospitalària a les persones que viuen amb
el VIH.
Resultats obtinguts
- Grup de Treball d’Immigració
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o

o
o

-

8 reunions presencials realitzades en dates 22 de maig, 9 i 30
de juliol, 17 de setembre, 8 d’octubre, 6 i 16 de novembre i 4
de desembre.
Documents de treball elaborats (Veure Annex 1)
Inclusió quinzenal a la web del C1D de documents
específicament
relacionats
amb
aquesta
temàtica
(http://www.comite1desembre.org/category/noticies/salut/)

Grup de Treball sobre el Model Assistencial
o
o

3 reunions presencials realitzades
Documents de treball elaborats (veure’n 2 exemples a l’Annex
2)

1.3.2. Gestió de
interassociativa

les

“Matinals”

com

a

espai

de

reflexió

Més enllà de les reunions vinculades a la gestió de la plataforma, des del
C1D a partir de la seva expertesa, sempre s’ha cercat la promoció d’espais
destinats a promoure l'intercanvi d'informació entre les entitats membre per
arribar a consensos sobre el com haurien de ser les polítiques públiques en
relació al VIH/sida a Catalunya
El format més exitós per a aconseguir aquesta finalitat i que des del C1D
s’ha vingut duent a terme al llarg dels darrers anys ha estat el de “Matinals”
donat que permeten l’assistència d’un gran nombre d’entitats membre
sense distorsionar excessivament el funcionament intern de les mateixes i
arribar a unes conclusions que permetin avançar el discurs comú.
Metodològicament aquesta tipologia de reunions respon a l’esquema de:
1. Exposició teòrica per part d’una persona referent en el tema a
tractar i per a la comunitat.
2. Discussió entre les entitats membre del C1D sobre el tema en
qüestió en petits grups per àmbit d’intervenció.
3. Posada en comú del treball realitzat en petits grups
4. Recollida de les conclusions
Així, el fet de comptar per a aquest projecte amb formacions de persones
especialistes tant de fora del C1D com de les seves entitats membre, ha
suposat un espai de formació creuada entre les entitats que ha donat molt
bons resultats, contribuint a la cohesió de les mateixes i suposant un
element diferenciador en relació al treball en xarxa realitzat per altres
àmbits associatius a Catalunya.
Al llarg del 2012, la temàtica que es va proposar treballar va ser el model,
els recursos necessaris i les prioritats per atendre al VIH/sida a Catalunya
des de l’àmbit associatiu.
L’agenda política del govern de la Generalitat ha condicionat el
desenvolupament d’aquesta temàtica. Així, al llarg del 2012, el C1D a
instàncies de l’administració catalana el C1D ha ha concretat l’elaboració
consensuada d’una proposta metodològica de “Cartera de Serveis en
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VIH/Sida a Catalunya” en matèria de prevenció del VIH/Sida i de l’atenció a
les persones que viuen amb aquest virus a Catalunya.
Aquest exercici, que es va iniciar amb la necessitat que les entitats membre
del C1D canviessin la nomenclatura de projectes i programes propis per les
línies estratègiques proposades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Malgrat les dificultats, sobretot a nivell de recursos a destinar per aquesta
tasca, el resultat va comportar aconseguir un ampli consens en les línies
estratègiques de la cartera i de les tècniques emprades per les entitats
membres del C1D per donar resposta, mitjançant els seus serveis a
aquestes.
Tot aquest procés va culminar, finalment amb la celebració d’una sessió
“Matinal” específica a les dependències del Departament de Salut per
concretar el document final a presentar a l’administració de la Generalitat
de Catalunya el qual va ser lliurat als responsables de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.

Resultats obtinguts:
- Celebració d’una “matinal” amb data de 14 de setembre de 2012
- Elaboració d’una primera proposta metodològica de Cartera de
Serveis sobre el VIH/sida a Catalunya (veure índex, introducció i
objectius de la cartera de serveis a l’annex 3).
1.4.2. Organització, gestió i execució dels actes
vinculats a la celebració del Dia Mundial de la SIDA

comunitaris

La celebració del Dia Mundial de la SIDA (DMS) 2012 va suposar per al C1D
un èxit tant en la convocatòria del actes presencials com en relació a la
important difusió i repercussió que es va tenir als mitjans de comunicació.
L’organització de totes les activitats relacionades amb el DMS es va
centralitzar amb la creació del Grup de Treball intern format per diverses
entitats membre del C1D que varen mantenir reunions periòdiques des del
mes de juny del 2012 les quals en un principi varen ser mensual per passar
a ser, en els mesos més propers a l’1 de desembre, quinzenals.
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El grup de treball del Dia Mundial s’ha reunit molt sovint, des del juny,
inicialment un cop al mes i el darrer trimestre del 2012 amb una periodicitat
quinzenal, al llarg de l’any s’han fet 10 reunions.
Entre les novetats més destacables de la celebració del DMS 2012 es
important esmentar:
- La coordinació de les activitats realitzades (algunes de forma
simultània) a localitats de tot el territori de Catalunya com a forma de
visibilitzar la unió dins la plataforma i potenciar la capacitat de
convocatòria.
- Una estratègia de comunicació difusió a la xarxa formada per 4
vídeos que formen part d’una única campanya anomenada: “LA
PREVENCIÓ SI FUNCIONA”
Aquest 4 materials audiovisuals es van presentar en moments
diferents. El primer, amb motiu de la cursa Jean Bouin el 16 de
novembre. El 2on; un versió resumida del primer, el 26 de novembre
a través de la xarxa de televisió TMB. El tercer el 27 de novembre a
la Taula Rodona organitzada pel C1D amb motiu del DMS 2012. I el
quart i últim el dia 1 de desembre en motiu de la lectura del manifest
a diverses ciutats de Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
Sabadell i Badalona).
- La col·laboració específica amb la Delegació de Salut de l’Ajuntament
de Barcelona per aquesta celebració ha permès que enguany l’estand
informatiu de la plataforma hagi pogut estar ubicat a la Plaça Sant
Jaume de Barcelona, donant una importància capital i institucional als
actes de sensibilització realitzats
El següent quadre recull les activitats dutes a terme amb motiu del DMS
2012 per totes les entitats membre del C1D:
ACTIVITAT

DATA

LLOC

RESULTATS

VOLUNTARIAT

21 voluntaris/es,
repartits en 7 torns

Carpa
informativa per
a la cursa Jean
Bouin

16/11/2012
17/11/2012

Fira de
Montjuic
(Barcelona)

2 dies de
presència del C1D
als stands
15.000 persones
van veure stand
300 tríptics
repartits
3.000 Visites a la
pàgina web de la
Jean Bouin i del
C1D

Taula Rodona:
“La salut
comunitària en
el context de
salut pública,
un model en
crisi?"

27/11/2012

Cotxeres del
Palau Robert
(Barcelona)

50 persones

4 voluntaris/es

Carpes
informatives

01/12/2012

Plaça Sant
Jaume
(Barcelona)

1.500 Atencions
directes
2.000

+ de 40
voluntaris/es,
repartits en 4 torns
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Preservatius
lliurats
100.000 Persones
van veure la carpa
Lectura
coordinada
manifest 2012
A diverses
ciutats del
territori català
(Lleida,
Tarragona,
Girona,
Sabadell,
Badalona,
Universitat
Autònoma de
Barcelona, etc.)
II Pedalaria pel
VIH/Sida
3a. Nit
Vermella

01/12/2012
(12h.)

Plaça Sant
Jaume
(Barcelona)

200 Persones

02/12/2012

Arc de Triomf
(Barcelona)

150 Participants
600 persones van
passar per la
carpa

més de 10
voluntaris/es,
repartits en 2 torns

02/12/2012

Sala
Razzmatazz
(Barcelona)

225 Persones

6 voluntaris/es,
repartits en 2 torns

De forma més concreta, les activitats realitzades a Barcelona van ser:
- Taula rodona: “La salut comunitària en el context de salut pública,
un model en crisi?"
o Duta a terme el 27 de novembre al Palau Robert de la ciutat de
Barcelona
o Els/la ponent varen ser Carme Borreguero Pinel de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Xavier Vallés de
Justicia i Pau i David Paricio de Sida Studi.
o Plantejat des del C1D també com un inici de campanya LA
PREVENCIÓ SI FUNCIONA.
o Els continguts i persones convidades d’aquest any, van ser
avaluades molt positivament per les persones assistents
- Activitats de visibilització i de sensibilització a Plaça Sant Jaume el
dia 1 de desembre
o Stand informatiu amb presència de persones membre de
diferents entitats del C1D entre les 8 i les 20 hores.
o Repartiment de material informatiu i preventiu provinent
d’entitats membre del C1D
o Atenció de consultes personalitzades relacionades amb el
VIH/sida.
o Lectura del Manifest Unitari a les 12h. a càrrec de l’actriu
catalana Mònica Van Kampen.
- II Pedalària pel VIH/sida el dia 2 de desembre a l’Arc de Triomf
o Co-organitzada amb Panteres Gorgues i amb la col·laboració de
la Federació Catalana de Ciclisme.
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Recorregut festiu i reivindicatiu d’uns 10km en el qual varen
participar unes 150 persones de totes les edats amb bicicletes i
patins.
o Presència d’un stand informatiu a l’Arc de Triomf (lloc de
sortida i arribada) al llarg de tot el matí
Nit Vermella el dia 2 de desembre a la sala Razzmatazz de
Barcelona
o Activitat lúdica concebuda com un espai de distensió per a les
entitats membre del C1D i totes aquelles persones que havien
col·laborat de forma directa o indirecta en l’organització del
DMS
o La mateixa va ser dinamitzada pel DJ Miqui Puig amb la
col·laboració de Los Legionarios del Disco, Finlandia Club i
Cesar de Melero Dj que van participar de manera
desinteressada (veure annex 5 Postal).
o

-

Les activitats realitzades a Tarragona en les que va participar el C1D són:
Dimecres 28 de novembre de 9’30h a 14h al Col·legi de Farmacèutics de
Tarragona Jornada tècnica “Atenció a la salut sexual i VIH/sida a
Tarragona: situació actual.
- Lectura del Manifest 12’00h del migdia Ajuntament de Tarragona.
Resultats obtinguts:
- 10 reunions del Grup de Treball DMS
2.1.2. Contactes amb les diferents àrees de govern relacionades
amb l’atenció del VIH/sida a Catalunya
En relació a aquesta activitat, a continuació es destaquen els contactes
mantinguts amb els diferents òrgans de govern de la Generalitat de
Catalunya per part del C1D.
Programa per a la Prevenció i Assistència de la SIDA (PPAS); Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya
Com a plataforma interlocutora entre la comunitat i el govern de la
Generalitat, el C1D té en el PPAS el seu principal interlocutor. Al llarg del
2012 i de totes les reunions i contactes mantinguts, s’ha consolidat aquest
treball de coordinació el qual s’ha concretat amb l’abordatge de temàtiques
concretes com ara: la sostenibilitat pel que fa a la viabilitat econòmica de
les entitats membre del C1D; la celebració del Dia Mundial de la SIDA 2012;
l’impacte per a les persones immigrades que viuen a Catalunya del Real
Decret aprovat pel govern central; el circuit d’atenció a les persones
privades de llibertat; la participació de les ONG-SIDA catalanes a la CISC
(Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya); la Cartera de Serveis
de la futura Agència de Salut Pública de Catalunya; el Model Assistencial; o
vetllar per a que no es produeixin situacions de discriminació vers les
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persones infectades pel VIH com, per exemple, amb el qüestionari inicial
que demana el Banc de Sang.
Comissió Interdepartamental de la SIDA a Catalunya (CISC)
Al llarg del 2012, el C1D ha continuat treballant i participant molt
activament en la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya
(CISC) entesa com a màxim òrgan d’interlocució sobre les polítiques
públiques a l’entorn del VIH/sida a Catalunya.
Al llarg de les 3 reunions mantingudes el 2012 s’han treballat temàtiques
com ara: polítiques de salut i el col·lectiu LGTB; la història de la lluita dels
col·lectius per posar en l'agenda política la resposta al VIH; la sostenibilitat
de la prevenció positiva; reflexions sobre les diferents identitats que es
donen en els anomenats col·lectius LGTB i en concret en els anomenats
HSH; atenció específica en el col·lectius HSH; els pre i post tractaments i
llur impacte en la prevenció; la defensa de la formació i la capacitació dels
professionals sanitaris alhora que la defensa dels serveis específics; o
l’educació real i efectiva a les escoles contra l'homofòbia i l’educació sexual
en els entorns educatius, entre d’altres.
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya; Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
El C1D també pertany al Consell de Pacients del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, com a òrgan de participació dels/les
representants de pacients del sistema sanitari català en el procés
d’elaboració, decisió i desenvolupament de polítiques sanitàries. Enguany, el
Comitè ha participat en: 2 reunions preparatòries i 1 reunió d'aprovació del
Consell.

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Al llarg d’aquest any 2012 i donada la complexitat conjuntural viscuda i els
gran reptes a afrontar per part de la comunitat, des del C1D s’han
mantingut un seguit de contactes bilaterals específics amb el Departament
de Salut amb persones significatives i destacades dins del mateix per
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realitzar un seguiment actiu de temàtiques concretes tal i com es detalla a
continuació:
• Reunions mantingudes entre el C1D i el Dr. Mateu relacionades
específicament amb el futur desenvolupament i implantació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
• Reunions mantingudes entre el C1D i el Dr. Sancho relacionades
específicament amb el compromís de recolzament econòmic del
govern de la Generalitat de Catalunya al serveis oferts per les ONGSIDA de Catalunya per atendre la infecció del VIH/sida
• 2 Reunions mantingudes entre el C1D i el Departament de Salut
específicament destinades a treballar el Model Assistencial de les
persones infectades pel VIH/sida a Catalunya en dates 17 d’abril i 13
de novembre.
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Dintre de les entitats que formen part del C1D existeix un nombre
important de les mateixes que desenvolupen tasques de prevenció sexual
del VIH/sida i promoció de la salut sexual i, algunes d’elles ho fan entre el
col·l3cetiu dels/les joves i dins l’àmbit escolar de Catalunya.
És per aquest motiu que el C1D ha mantingut al llarg del 2012 contactes
amb el Departament d’Ensenyament per a realitzar un seguiment actiu de
l’estat de la promoció de la salut sexual entre els i les joves escolaritzats a
Catalunya i la implantació del Programa Salut, Escola i Comunitat
Departament de Benestar Social i Família
Al igual que en el punt anterior fèiem esment en les entitats membre del
C1D que treballen aspectes relacionats amb la prevenció de la infecció, hi
han altres entitats que ofereixen serveis molt especialitzats i fonamentats
en les necessitats del territori que tenen a veure amb tots els aspectes
relacionats amb l’atenció social del VIH/sida.
L’expertesa d’aquestes entitats i el coneixement que les mateixes tenen de
les necessitats socials específiques de les persones amb VIH/sida a
Catalunya ha estat el tema central de les reunions mantingudes amb el
Departament de Benestar Social i Família.
Resultats obtinguts:
- 6 reunions mantingudes entre el C1D i el Programa per a la Prevenció
i Assistència de la SIDA a Catalunya en dates 10 de febrer, 4 d’abril,
23 de maig, 29 de juny, 19 de setembre i 10 d’octubre.
- 3 reunions de la Comissió Interdepartamental de la SIDA a Catalunya
en dates 7 de març, 14 de juny i 10 de desembre.
- 3 reunions preparatòries del Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya.
- 3 reunions mantingudes entre el C1D i Departament de Salut en
dates 17 de maig, 8 de juny i 18 de juliol
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-

2 reunions mantingudes entre el C1D i el Departament
d’Ensenyament en dates 15 de maig i 4 de juliol.
1 reunió mantinguda entre el C1D i l’ICASS en data 6 de juny.

2.2.1. Contactes amb els grups parlamentaris
Al llarg de tot l’any 2012, el C1D ha desenvolupat una important tasca
d’incidència política desenvolupada de forma prioritària amb els Grups
Polítics del Parlament de Catalunya però també amb les seves
representacions en el govern central.
Aquest treball iniciat el març del 2012 ha tingut 2 eixos prioritaris:
1. La complexa situació econòmica de les ONG-SIDA a Catalunya i el
com aquesta pot condicionar els serveis que aquestes ofereixen a la
comunitat de persones afectades pel VIH/sida a Catalunya.
2. El garantiment de polítiques de prevenció i atenció sobre el VIH/sida
a Catalunya que donin una resposta efectiva al desenvolupament de
la pandèmia
L’agenda de contactes polítics mantinguts pel C1D i els objectius dels
mateixos han estat:
MARÇ 2012: Primer contacte del C1D amb diferents Grups Parlamentaris
amb l’objectiu de fer conèixer la complexa situació de sostenibilitat de
les ONG-SIDA a Catalunya i la dificultat en el garantiment dels seus
serveis. Arrel d’aquests contactes es pacten un seguit de preguntes
parlamentària i una compareixença. Contactes mantinguts al llarg
d’aquest període:
- 20 de març del 2012: Primer contacte del C1D amb diferents Grups
Parlamentaris
- 27 de març del 2012: Reunió del C1D amb el Grup Parlamentari d’ICV
- 28 de març del 2012: Reunió del C1D amb el Grup Parlamentari
d’ERC

-

28 de març del 2012: Reunió del C1D amb el Grup Parlamentari del
PSC
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-

28 de març del 2012: Reunió del C1D amb el Grup Parlamentari de
CiU

ABRIL 2012: La situació s’agreuja un cop conegudes les propostes
inicials de retallades en el finançament a les ONG-SIDA tant per part del
Plan Nacional del SIDA (Govern central) com del Programa per a la
Prevenció i Assistència de la SIDA a Catalunya (Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya). A aquest fet cal afegir els deutes contrets
per part de l’administració catalana que es remunten a diversos exercicis
anteriors en relació a subvencions concedides però no pagades.
Contactes mantinguts al llarg d’aquest període:
- Entre el 12 i el 20 d’abril es mantenen reunions, converses i
intercanvis de correus electrònics amb representants de CiU, ERC,
PSC, ICV i PP
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Arrel d’aquest contactes es consensua una proposta de resolució al
Parlament de Catalunya. Aquesta resolució conjunta es presenta el 25
d’abril i garanteix la continuïtat del model de prevenció i atenció del
VIH/sida a Catalunya.
A més, alguns grups parlamentaris demanen compareixença i a la Mesa
de Salut es demanen preguntes sobre els deutes pendents de pagament
i noves convocatòries de subvencions per part dels diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya.
MAIG 2012: La situació continua estancada i sense una resolució
concreta.
- El 4 de maig del 2012, el C1D informa a tots els grups polítics i als
mitjans de comunicació mitjançant roda de premsa de la decisió
consensuada per totes les entitats membre de realitzar una acció
davant el Parlament de Catalunya per demanar un compromís que
desbloquegi la situació
- Des del C1D s’estableixen contactes també amb els grups
parlamentaris de Ciutadans i SI
- El 9 de maig del 2012 es realitza una acció de visibilitat davant el
Parlament de Catalunya de la qual s’informa amb antelació al gabinet
del Molt Honorable President. Finalment els/les representats del C1D
poden mantenir una conversa amb el Molt Honorable President qui es
compromet a revisar i estudiar la situació de bloqueig.
- El mateix 9 de maig del 2012 es mantenen reunions bilaterals amb
diferents grups parlamentaris aprofitant la presència al Parlament de
Catalunya insistint en la necessitat de donar una resposta a l’actual
situació.
- El 22 de maig del 2012 s’informa al C1D del compromís del President
de realitzar convocatòria de subvencions per l’exercici del 2012 i
d’estimar a l’alça la partida destinada a la convocatòria.
SETEMBRE-OCTUBRE 2012: El fet que l’import atorgat en la convocatòria
de les subvencions 2012 ni els deutes d’anys anteriors, no s’hagin fet
efectius porta al C1D a reprendre les reunions amb els diferents grups
polítics. A aquestes reunions s’afegeix la problemàtica relacionada amb

17

C/ Pere Vergés, 1 Hotel d’Entitats La Pau -Despatx 7.4 08020 Barcelona ; Tel 93 305 68 88

l’atenció sanitària a les persones immigrades originada per l’aprovació
del Real Decreto des del govern central
- 13 de setembre de 2012, reunió del C1D amb representants dels
grups polítics de CiU i PSC
- 4 d’octubre de 2012 reunió del C1D amb representants del grup
polític de CiU
DESEMBRE 2012: Vinculat al procés electoral que es viu a Catalunya, el
C1D torna a informar a tots els grups polítics de la situació
d’impagament de la convocatòria 2012 i dels deutes relacionats amb
exercicis anteriors.
Fruit d’aquestes converses el grup parlamentari d’ICV cita al C1D en la
investidura sol·licitant el pagament de les deutes ales entitats de VIH i
altres grups polítics informen al C1D sobre les converses mantingudes
amb els consellers d’economia i salut sobre la situació del comitè i de les
entitats que representa.
Resultats obtinguts:
- 12 reunions mantingudes amb diferents Grups Polítics amb
representació parlamentària.
- Resolució conjunta al Parlament de Catalunya presentada el 25
d’abril.
2.2.2. Atenció a l’opinió
comunicació i altres actes.

publica

mitjançant

els

mitjans

de

Al llarg del 2012 s’ha realitzat una important de relació amb els mitjans e
comunicació que ha tingut com a objectius:
- Informar a la societat dels incompliments dels compromisos
d’algunes administracions i el perill que això ha pogut comportar en
relació a les polítiques públiques de VIH/sida a Catalunya.
- La greu situació de les ONG-SIDA a Catalunya i el risc que els serveis
que aquestes ofereixen no puguin mantenir-se
- Continuar defensant la necessitat de tenir present el VIH/sida tant en
la vessant de prevenció, com d’atenció en un marc de respecte als
drets humans que treballi contra l’estigma i la discriminació vers les
persones infectades pel VIH/sida
Aquesta intencionalitat s’ha vist concretada, per una banda, en 5 notes de
premsa elaborades al llarg del 2012 responent a diferents intencionalitats:
1. La primera nota de premsa amb l’objectiu de mobilitzar la ciutadania
per a garantir la sostenibilitat de les entitats que donen resposta al
VIH a Catalunya.
2. En segon lloc, en data 20 d’octubre es va fer una nota de premsa
amb motiu del Dia de la Prova del VIH.
3. Amb data 30 de novembre de 2012 es va fer una nota de premsa
vinculada al Dia Mundial de la SIDA.
4. Amb data 4 de desembre de 2012 es va fer una nota de premsa per
defensar la universalitat de l’accés a la Targeta Sanitària Individual.
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5. I a finals d’any es va fer una nota de premsa relacionada amb el copagament.
Per altra banda, des del C1D s’ha tingut molta cura en millorar la presència
de la plataforma a la xarxa. Ena quest sentit:
- S’ha reformat la pàgina web del C1D en la seva totalitat
www.comite1desembre.org
- S’ha mantingut molt activa la presència a twitter @comite1desembre
- S’han creat dues pàgines més del facebook: una específica del Dia
Mundial i un perfil per a les activitats del Comitè.
Resultats obtinguts:
- 5 notes de premsa elaborades(Veure Annex 4) .
- 1 roda de premsa realitzada el 4 de maig de 2012 per informar sobre
les accions al Parlament de Catalunya el 9 de maig.
- 4 de juliol de 2012: aparició de la Presidenta del C1D a un especial
sobre VIH/sida publicat a El Periódico.
- Elaboració de dossier de comunicació, notícies que relacionen el VIH i
l’esport amb motiu de la participació del C1D a la cursa Jean Bouin.
- Dossier de comunicació elaborat amb motiu del Dia Mundial de la
SIDA 2012 (Veure Annex 4).
2.3.1. Contactes amb les administracions locals, regionals i estatals
per a vetllar amb els serveis i la qualitat dels mateixos en relació a
l’atenció del VIH/sida
El desenvolupament metodològic d’aquestes activitats es presentarà
relacionat amb els diferents ens administratius amb els quals s’ha
mantingut contacte directe des del C1D.
Ajuntament de Barcelona
Tal i com hem vist de forma més desenvolupada en els apartats anteriors,
els contactes mantinguts amb la Delegació de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona han permès al llarg d’aquest 2012:
- Organitzar la celebració del Dia Mundial de la SIDA a Barcelona ciutat
- La participació del C1D a la cursa Jean Bouin.
Diputacions de Barcelona, Tarragona i Lleida
Gràcies a un conveni entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i les
Diputacions s’ha pogut garantir el finançament del C1D.
Alhora que l’Agència a través del PPAS ens va cedir la sala de les Cotxeres
del Palau Robert per a la realització de la Taula Rodona DMS.
Plan Nacional del SIDA
La relació amb el govern central a través de la figura del Plan Nacional del
SIDA s’ha canalitzat a través de les plataformes estatals amb les quals
col·labora el C1D i que han estat exposades en l’activitat 1.2.1.
Resultats obtinguts:
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-

4 reunions entre el C1D i la Delegació de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de la celebració conjunta del Dia Mundial de la
SIDA 2012
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RECURSOS DESTINATS
Recursos destinats:
1. Recursos Humans
Coordinació tècnica del projecte:
- Coordinadora/gerent del projecte (1 professional
assalariada)
- Suport en l’organització del Dia Mundial de la SIDA (1
professional assalariat durant 1 mes)
- Àrea comunicació de la plataforma (1 professional
independent)
Gestoria laboral
Gestoria contable (1 professional independent)
2. Recursos Materials
- 2 ordinadors i impressora
- Material d’oficina
- Dietes i desplaçaments
- Correspondència i missatgeria.
- Material fungible
3. Infraestructura (locals, instal·lacions, equips tècnics)
- Línia telefònica fixa/Línia telefònica mòbil.
- Internet.
- Seu per a coordinació del projecte i reunions internes.
- Suport informàtic: assessorament tècnic de hardware i de
software, antivirus.
- Pla de riscos laborals
- Assegurances
4. Recursos econòmics:
Gestió de la
Plataforma

Projecte
Personal

45.580 €

Material, dietes i desplaçaments

7.700 €

Infraestructura

3.700 €

Total

56.980€
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CONCLUSIONS:
L’any 2012 el Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària ONG-SIDA de
Catalunya ha hagut d’afrontar importants reptes que han posat a prova la
seva capacitat d’acció i de cohesió entre les entitats membre. Malgrat les
moltes dificultats viscudes al llarg de l’any creiem que els 2 objectius que
marquen la línia del C1D: el treball d’enfortiment intern i la línia de pressió
política per garantir unes polítiques públiques en relació al VIH/sida de
qualitat s’han assolit amb escreix.
Al llarg d’aquest, el C1D ha aconseguit renovar el compromís per part de la
Generalitat de Catalunya per garantir la quantitat de molts dels serveis que,
en iniciar-se l’any estaven molt qüestionats sota la justificació de la crisi
econòmica.
El C1D ha esdevingut, de forma sòlida, l’interlocutor únic entre la
comunitat, el govern de la Generalitat de Catalunya i els Grups Polítics amb
representació al Parlament de Catalunya. Aquesta línia d’incidència política
ha estat en tot moment emmarcada en la defensa dels drets de les
persones afectades pel VIH/sida i s’ha concretat en la enèrgica reacció per
part del C1D davant mesures proposades com el Real Decret o el copagament.
Dins el treball realitzat amb el govern de la Generalitat, és destacable
també la important relació mantinguda amb el Departament de Salut que
ha comportat l’abordatge conjunts d’aspectes tant transcendentals com ara
la Cartera de Serveis de la futura Agència de Salut Pública de Catalunya, la
reforma del model d’Atenció Sanitària, etc. Però la relació del C1D amb el
govern de la Generalitat no ha quedat exclusivament vinculada al
Departament de Salut donat que també s’han mantingut contactes amb
altres Departaments com el d’Ensenyament i Benestar i Família.
A nivell de l’Estat espanyol, el C1D també ha treballat de forma coordinada
amb la plataforma estatal d’ONG-SIDA (CESIDA) i ha liderat la creació de la
Alianza de Plataformas del VIH/sida en el Estado español per crear un front
comú davant les polítiques implementades pel govern central i les
repercussions directes que aquestes poden comportar en relació als drets
de les persones infectades o afectades pel VIH/sida.
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Annexes

Annex 1: documents Grup de Treball Real Decret
Annex 2: Anàlisi DAFO del model Assistencial de la Infecció pel VIH a
Catalunya
Annex 3: Índex, introducció i Objectius de la Cartera de Serveis
Annex 4: Informe de comunicació i dossier de Premsa
Annex 5: Postal de difusió de la 3a Nit Vermella.
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