DOSSIER DE PREMSA 2019 – DIA MUNDIAL DE LA SIDA

COMITÈ 1 DE DESEMBRE 2019

Qui som? Què fem? Com ho fem?
El Comitè 1r de Desembre
és una organització no governamental
constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar
resposta al VIH/sida al territori autonòmic de Catalunya, eradicar l’estigma i
la discriminació de les persones que viuen amb VIH/sida i incidir en les
polítiques públiques, tant autonòmiques com estatals, per a promoure els
canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les
condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma
adequada la seva transmissió a la societat.

La Plataforma, de caire unitari, està formada per 20 entitats

•

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

•

ACAS (Associació Comunitària Anti-sida de Girona)

•

ACASC (Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya)

•

Actuavallès

•

AECS (Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

•

Àmbit Prevenció

•

L'Associació (Drets Sexuals i Reproductius)

•

ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa)

•

Assexora’TGN

•

Associació Antisida de Lleida

•

Creación Positiva (Associació de persones amb VIH des de la perspectiva de
gènere)

•

ETIS (Equip de Treball sobre Immigració i Salut)

•

FAS (Fundació Autònoma Solidària)

•

FSiC (Fundació Salut i Comunitat)

•

Gais Positius

•

gTt-VIH (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH)

•

JIS (Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat)

•

Metges del Món

•

Sida Studi

•

Stop Sida

Com ho fem?
•

Per treballar de forma conjunta, el
Comitè s’estructura en diversos
grups de treball [Reial Decret,
Sensibilització Comunitària,
Promoció de la Salut Sexual,
Seguiment de les Polítiques
Públiques].

•

Fem Incidència Política.

•

Som referents d’informació i opinió
a Catalunya i a la resta de l’Estat
Espanyol.

•

Constantment,
estem
desenvolupant nous recursos per
fer incidència política a través de la
societat civil organitzada, mitjans
de comunicació i xarxes socials.

•

Oferim permanentment els serveis
de les nostres entitats.

•

Mantenim un treball constant de
formació i suport intern a les
entitats membre.

•

Fem presència a nivell
internacional, tant dins com fora
d’Europa.

•

Fem, participem i estem creant
sinèrgies amb diverses plataformes
de l’àmbit dels drets humans.

•

Mantenim un diàleg permanent
amb les diverses administracions
per fer de pont davant les
necessitats de les ONG que
conformen el C1D.

Els nostres objectius
•

Promoure la resposta solidària al VIH/sida i la
normalització social, així com la lluita contra la
discriminació de les persones seropositives.

•

Ser la Plataforma de referència i interlocució
per a incidir en les polítiques generals de la
Sida a Catalunya, per tal de promoure els
canvis socials, legals i administratius que
contribueixin a millorar el seu abordatge.

•

Facilitar la participació activa de les ONGs
VIH/sida en les polítiques generals de la Sida
a Catalunya.

•

Enfortir les ONGs davant la situació actual i
lluita pel reconeixement de l’expertesa i de la
comunitat en el nou marc de la Llei de Salut
Pública.

Serveis de les entitats membre:
•

Advocacy (Incidència política)/Defensa dels
drets

•

Informació i assessorament sobre el VIH/sida
i sexualitat a professionals

•

Assessorament legal, mèdic, psicològic,
social i inserció laboral a persones que viuen
amb el VIH

•

Realització de proves del VIH

•

Grups d’autoajuda i altres activitats per a
persones que viuen amb el VIH

•

Centre de documentació

•
•
•

Els i les nostres usuaris i
usuàries:
•

Tallers d’educació afectivo- sexual

Dones

•

Dispensació de preservatius i Programes
d’Intercanvi de Xeringues (PIX)

Persones lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals (LGTB)

•

Joves

•

Persones immigrants

•

Persones privades de llibertat

Publicacions/ Material didàctic sobre VIH/
SIDA

•

Serveis a domicili

•

Professionals sociosanitaris/àries

•

Sensibilització per a la no discriminació i
investigació

•

Usuaris/àries de Drogues per Via
Parenteral (UDVP)

•

Treballador(e)s de sexe comercial

•

Població en general

Dia Mundial de la Sida 2019
Les entitats que treballen en l’àmbit del VIH i la sida
recorden que
“no hi ha pastilles contra l’estigma”
-El Comitè 1 de Desembre valora positivament la presentació de
les bases del Pacte Social contra l’Estigma i la Discriminació, però
exigeix el seu desplegament immediat per donar resposta a les
nombroses discriminacions que encara avui es donen.

-El Pacte Social, llargament reclamat per les entitats, és l’eina
indispensable per monitoritzar les discriminacions que pateixen les
persones amb VIH i sida, donar-hi una resposta conjunta i prevenirles a través de l’educació i la informació.

-La serofòbia (prejudici envers les persones seropositives) encara és
molt present en l’àmbit sanitari, laboral, social o legal.

Després que ahir es presentés el document que ha de servir com a base
per al futur Pacte Social Contra l’Estigma i la Discriminació, el Comitè 1r
de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, exigeix la
imminent aprovació d’aquest Pacte Social al Parlament de Catalunya i
el seu desplegament immediat, amb una dotació pressupostària
adequada per a la seva materialització efectiva arreu del territori català.
Aquest Pacte Social ha de ser el principal instrument polític i social a
Catalunya per garantir tots els drets de les persones amb VIH i eradicar
totes les formes d’estigma i discriminació que aquestes encara pateixen.
Les persones que viuen amb el VIH i la sida sofreixen tant l’estigma
com nombroses discriminacions en els àmbits sanitari, institucional,
laboral i social, com han pogut documentar des de fa anys les entitats
que treballen en aquest àmbit. Per això, les entitats volen recordar que,
més enllà dels avenços a nivell biomèdic i científic, són imprescindibles els
avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la
qualitat de vida de les persones amb VIH.
“Malauradament no hi ha pastilles contra l’estigma i la discriminació”
recorda la presidenta del Comitè 1D, Mercè Meroño, “i per això

necessitem que el Pacte Social es desplegui ja. Cada dia ens arriben casos
de dificultats en l’accés a tractaments mèdics o odontològics, de
denegacions d’assegurances de salut o d’acomiadaments laborals
relacionats amb el VIH”. Les darreres xifres públiques indiquen que hi ha
més de 33.500 persones amb el VIH a Catalunya.
Àmbits d’actuació del Pacte Social
La proposta de continguts aprovada ahir inclou tres àmbits principals
d’actuació:
!La protecció de la discriminació:
•Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit sanitari i
social. Vetllar per un correcte tractament de les persones amb VIH en
aquests àmbits i per la no discriminació en l’exigència i expedició de
certificats mèdics i en drets sanitaris (tractaments quirúrgics i drets
reproductius).
•Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit laboral.
Donar compliment a la recomanació 200 de l’OIT. Execució de
polítiques públiques d’inserció i permanència en el mercat laboral,
amb el concurs actiu de les organitzacions patronals i sindicals.
•Eradicació de la discriminació en la prestació de serveis.
Garantir la no discriminació en els contractes privats en el sector dels
serveis financers, hipotecaris i d’assegurances.
!La prevenció de la discriminació:
•Establiment de programes educatius que fomentin la no
discriminació per VIH-sida.
•Disseny i implementació de mecanismes de coordinació entre
institucions, agents socials i col·legis professionals que permetin la
socialització de bones pràctiques i també de detecció, denúncia i
reparació de situacions de discriminació.

!Visibilitat, apoderament i lluita contra l’estigma:
•Promoció de les entitats que treballen en l’àmbit del VIH/sida.
Col·laboració en les campanyes de sensibilització que promouen en la
lluita contra l’estigma.
•Promoció de l’apoderament de les persones que conviuen amb el
VIH, dotació dels mecanismes i recursos per a la defensa dels seus
drets i denúncia de les discriminacions.
•Promoció de la recerca i difusió dels avenços en els àmbits clínic,
epidemiològic, preventiu i psicosocial. Dotació de recursos i fixació en
agenda pública la prevenció, la detecció i la lluita contra la serofòbia.
La llarga lluita de les entitats comença a donar fruit
El Comitè 1r de Desembre i totes les entitats comunitàries que treballen
en aquest àmbit han exigit i reivindicat constantment durant els últims cinc
anys la implantació definitiva d’aquest Pacte. El 6 de març de 2014 es va
aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya l’Acord nacional per a
afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat.
Aquest Acord Nacional contemplava, com una de les seves principals
accions, impulsar un Pacte Social contra la discriminació de les persones
amb el VIH.
Les entitats celebren doncs, en el marc del Dia Mundial de la Sida 2019,
que cinc anys després per fi s’hagi pogut consensuar l’endecàleg
d’objectius que ha de contemplar el Pacte Social, i que aquest instrument
es porti al Parlament properament per a la seva aprovació.

Campanya de xarxes #FCKStigma
Amb motiu del Dia Mundial de la Sida 2019, El Comitè1D convida a les
persones que vulguin denunciar les discriminacions que han patit, a fer-ho
públicament a través de les xarxes fent servir el hashtag #FCKStigma.
A banda, el diumenge 1 de desembre, sota el lema “El Pacte Social és
VIHda. Un compromís de totes!”, el Comitè 1D i les entitats han organitzat
activitats reivindicatives i lúdiques en nombroses localitats de Catalunya. A
Barcelona, els actes centrals tindran lloc a la Plaça Sant Jaume (parlaments
institucionals, atenció als mitjans, llaç humà i lectura del manifest) i a la
Plaça Universitat amb activitats més festives i de sensibilització.

CONVOCATÒRIA DE MITJANS
El proper diumenge, 1 de desembre, el Comitè 1D participarà a
l’acte institucional programat a la Plaça Sant Jaume.
A les 10.15h la presidenta del Comitè1D, Mercè Meroño, oferirà
una atenció als mitjans.
A les 10.30h, la cineasta Carla Simón (Estiu 1993) farà la lectura del
Manifest unitari del DMS 2019.
A les 10.45h es farà el llaç humà que els mitjans gràfics podran
fotografiar.

Per a més informació i gestió d’entrevistes amb membres del
Comitè1D contacteu amb:
Mariona Sanz
Telèfons: 646 847 946 / 93 305 68 88
sensibilitzacio@comite1desembre.org

Carpeta de Material Premsa Dia Mundial de la Sida 2019 amb:
•Programa d’activitats del Dia Mundial de la Sida 2019
•Manifest 2019 del Comitè 1r de Desembre (EMBARGAT FINS D’1 DE

DESEMBRE)

•Imatges de la campanya 2019

Enllaços al vídeo #AcciópelVIH contra l’estigma i la discriminació
envers les persones amb VIH:
Video #AcciópelVIH
Video #AcciópelVIH format SPOT - TMB

Més info: web, facebook, instagram i twitter del Comitè 1 Desembre

Activitats Centrals a Barcelona
Dia Mundial de la Sida 2019

Activitats arreu de Catalunya - Entitats membre
Dia Mundial de la Sida 2019
ACTIVITAT
Vermut
SuperVIHvents
Accions de
sensibilització en
materia de VIH al
Projecte
d'intervenció a
carrer amb dones
en situació de
prostitució

Exposicions de
cartells “VIH
sobre rodes”

Tallers i xerrades
sobre VIH i sida
vinculats al DMS

Tallers i xerrades
sobre VIH i sida
vinculats al DMS

Tallers i xerrades
sobre VIH i sida
vinculats al DMS

DATA I HORA

LLOC

ENTITAT
FACILITADORA

01/12/2019 - 13 h

Gran Bodega
Saltó, c/ Blesa 36,
Poble Sec
(Barcelona)

Organiza: Grup
SuperViHvents Colabora: gTt-VIH

dilluns dijous i
divendres del
25/11 al 13/12

entre els dies
25/11 i 6/12

27/11/19

05/12/2019 - 19h

4//12/2019 (per
confirmar)

Barri del Raval i
Les Corts
(Barcelona)

Ajuntament
Castelldefels Centre Can
Brians 2 - Oficina
Jove
Emancipació
d’Esplugues de
Llobregat Ajuntament
Castelló
d’Empúries Institut Bonanova
Taller_Escola de
persones Adultes
de La Llagosta

Xerrada_Espai
Fontana
(Barcelona)

Activitat_Feminis
me i LGTBI de
l’Ajuntament de
Mataró i Mataró
LGTBI

Metges de Mòn

Sida Studi

Sida Studi
Organitza Consell
Joventut
Barcelona https://
www.cjb.cat/blog/
2019/11/10024/ Col·labora Sida
Studi

Sida Studi

Biblioteques amb
material divulgatiu
i preventiu

entre els dies
25/11 i 6/12

Llaços per la Sida

2/12/19

IV Matinal de
Visibilitat en
Positiu:
Eradiquem la
Serofòbia
25 Aniversari de
Gais Positius
Actes del Dia
Mundial de la
Sida: Stand
informatiu, llaç
humà i lectura de
manifiest
Segona Xerrada
IB TALKs:
#ZeroEstigma
Participació al
debat: "VIH i Apps
per lligar:
¿normalització o
más estigma?"
Proyección del
corto de Carla
Simón "Después
también"
Cabaret Solidario
Charla sobre
calidad de vida de
personas que
viven con VIH
Fiesta Fetish
Solidaria
World AIDS Day
Event

Sant Antoni- Joan
Oliver
Gòtic – Andreu
Nin
Sant Pau
Rosa Sensat
Biblioteques de
Sabadell (per
confirmar)
Centre
Penitenciari de
Dones de
Barcelona

Sida Studi

Creación Positiva

20/11/2019 de 10
a 14h

Centre LGTBI de
Barcelona

Gais Positius

27/11/2019 - 18h

Centre LGTBI de
Barcelona

Gais Positius

29/11/19

Parc del Riu
(Ripollet)

Gais Positius

4/12/19

Institut de
Formació
Profesional
sanitària
Bonanova de
Barcelona

Gais Positius

5/12/19

Espai Jove La
Fontana
(Barcelona)

Gais Positius

26/11/2019 de
19:30 a 21h

Stop Sida

28/11/2019 de 21
a 3h

Bar La Federica
(Barcelona)

Stop Sida

29/11/2de 14:15 a
15:15h

Laboratorios
Boehringer

Stop Sida

29/11/2019 de 23
a 5h
30/11/2019 de 20
a 3h

Black Hole
Barcelona
Bar La Federica
(Barcelona)

Stop Sida
Stop Sida

FINAL solidaria
de Queen of the
Queens
RUTA Trabajando
en Positivo
Calentado
motores para la
campaña
antiestigma

01/12/2019 de 22
a 2h
14/11/19
14/11/2019 16:30h

La mirada de
género en el VIH

21/11 de 12 a 14
hs

Encuentro
Antiestigma

26/11/2019 de 10
a 13h

Pruebas rápidas
de VIH

del 25/11 al
01/12/2019
del 25/11 al 29/11
18 a 21 hs

Cine & VIH
Exposición
fotográfica “Sin
etiquetas”
Drogas y VIH: un
estigma
compartido?
Espacio de
diálogo sobre la
evolución del
estigma VIH
Lazo Humano
Difusión de
campaña
Antiestigma
Campanya de
prevenció i
sensibilització del
VIH i la prova
ràpida a la
Facultat de
medicina i
infermeria de l’
UDG, amb taula
informativa i
realització de
proves ràpides al
laboratori 1

del 26/11 al 15/12
28/11/2019 de
9.30 a 12 hs

Sky Bar Axel
Hotel (Barcelona)

Stop Sida

Redes Sociales

ABD

Parc del Clot
(Barcelona)

ABD

Piso soporte para
personas que
viven con VIH
(Barcelona)
SAVA C/
Independencia
384 (Barcelona)
CAS Baluard
(Barcelona)
CAS Baluard
(Barcelona)
SAVA C/
Independencia
384 (Barcelona)

ABD

ABD
ABD
ABD
ABD

CAS Sants
(Barcelona)

ABD

30/11/19

CAS Baluard
(Barcelona)

ABD

1/12/19

CAS Baluard Jardins de Dolors
Aleu (Barcelona)

ABD

Redes Sociales

ABD

del 27/11 al
01/12/2019

26/11/2019 i
28/11/2019 de 10
a 14 hores

Girona

ACAS Girona

Acte Central de
Commemoració
del Dia Mundial
de la Sida el 1 de
desembre a la
Plaça del Mercat
del Lleó, dins els
actes de la
tercera Jornada
“Posa’t al meu
Lloc” organitzats
per l’ Associació
Multicapacitats a
la ciutat de
Girona, de 10a
15h amb
participació de
diferents entitats
de Girona, amb
concerts i
activitats durant
tot el matí.
Encesa de
l’enllumenat de la
façana de
l’Ajuntament de
Girona en vermell
per commemorar
el dia mundial de
la lluita contra la
Sida

Repartiment de
material
informatiu i
preventiu

Celebració del
Dia Mundial, a la
Seu d’ ACAS,
amb taula
informativa i
preventiva

1/12/19

Girona

ACAS Girona

30/11/2019 i
01/12/2019 de 17
a 8h

Girona

ACAS Girona

del 25 al
30/11/2019

IES Narcís
Monturiol,
Cendrassos,
Alexandre
Deulofeu, Ramón
Muntaner i Olivar
Gran de Figueres
- Figueres
(Girona)

ACAS Girona

29/11/2019 matí

Figueres (Girona)

ACAS Girona

Repartiment de
material
informatiu i llaços

Actes en
commemoració
del Dia mundial
de la Sida

Punt informatiu i
activitat “Deixa el
teu missatge”

“INFORMA’T
SOBRE LA SIDA
A LA XARXA.” es
farà una recerca
d’informació
sobre el VIH que
propiciarà un
debat-reflexió
entre les
persones
assistents
“Llaços vermells
humans” Es
demanarà als
usuaris i usuàries
de Punt Òmnia,
JIS i ARA que
portin una
samarreta
vermella i es farà
una fotografia de
les persones
formant un llaç
humà

del 25 al
30/11/2019

al Consell
Comarcal de
Figueres , CGG
de Figueres i
establiments
comercials del
centre de la
ciutat. Figueres
(Girona)

ACAS Girona

30/11/19

CP Puig de les
Basses (Girona)

ACAS Girona

Del 25 al
29/11/2019 - De
10h a 14h de
dilluns a
divendres de 16h
a 20h dilluns,
dimarts i dimecres

Ronda de la
Torrassa 105, 3er
(Hospitalet del
Llobregat)

JIS i ARA

Del 26 al 30 de
novembre

Als tallers del
Punt Òmnia JISArrels (Hospitalet
del Llobregat)

JIS i ARA

Del 25 al 29 de
novembre

Hospitalet del
Llobregat

JIS i ARA

Formació Grup
Entre Joves i
Formació
Voluntariat.
Tallers de
sensibilització per
a la dinamització
d’activitats i
accions de
sensibilització
comunitària
“CAMPANYA DE
SENSIBILITZACI
Ó ALS
MERCATS”.
Campanya de
sensibilització al
Mercat de
Collblanc.
L’Hospitalet.
Stand Informatiu i
activitats de
sensibilització.
Activitat llaços
vermells i Tallers
de sensibilització
a l’IES Bernat el
Ferrer i IES lluís
Requesens
Exposició Còmic
sobre la Sida
Exposició Còmic
sobre la Sida
Exposició Mira i
Informa’t
Nit Vermella
Entrega de
premis de
l'Associació
Antisida de Lleida
Sensibilització
comunitària del
Dia Mundial de
lluita contra la
sida

21 i 27 de
novembre tarda

Hospitalet del
Llobregat

JIS i ARA

29 de novembre
de 10:30 a 13:00h

Hospitalet del
Llobregat

JIS i ARA

Del 25 al 29 de
novembre

Molins de Rei

JIS i ARA

Centre Sanitari
Integral.Collblanc
la Torrassa

JIS i ARA

Pij Les Corts

JIS i ARA

Cabrera de Mar

JIS i ARA

Del 13 de
novembre al 4 de
desembre.
Del 9 de
desembre al 8 de
Gener
Del 25 de
novembre al 9 de
desembre
22/11/19

28/11/19

30/11/19

Sala Les Paul
(Lleida)
Espai Orfeó de
Lleida (c/ St.
Martí 60-62)
Lleida

Lleida

Antisida Lleida

Antisida Lleida

Antisida Lleida

Torneig de Pàdel
Solidari

Taules
informatives

1/12/19

02/12/2019 de 9 a
15h

La Serreta Tennis
Club de Les
Borges Blanques
(Lleida)
Hospital Arnau de
Vilanova i a
l'Hospital Sta.
Maria.

Antisida Lleida

Antisida Lleida

Terrassa
"El petit dia
mundial"
10h Xocolatada, a
càrrec de Color
del Món
11h Contacontes
infantil, a càrrec
de Laberta del
Poblet
12h
Concentració,
performance i
lectura del
manifest,
campanya "Jo me
la vull treure"
Paradeta amb
material de
difusió i
sensibilització a
càrrec de l'entitat
Acte Central DMS
19h Acte Central
a la Sala Miguel
Hernández.
Parlaments
institucionals
Actuació de 3
monologuistes a
càrrec de
RiodComedyFem
Lliurament
del soci/a d'honor
Presentació
del making-off de
la campanya "Jo
me la vull treure" i
la cançó
realitzada en el
taller.
Pica pica

1/12/19

Terrassa

Actuavallès

1/12/19

Sabadell

Actuavallès

1/12/19

Sabadell

Actuavallès

Més informació Comitè 1 de Desembre
• Tel: 676456809 i 661254358
• Mail: coordinacio@comite1desembre.org
• Web: www.comite1desembre.org

