Stop Sida llança la campanya
“Crea les teves pròpies estratègies de prevenció”
#DecidimInformats
•

•

•

En el marc de la propera commemoració de l'1 de desembre, Dia Mundial de
Lluita contra la Sida, l'associació comunitària Stop Sida ens convida al diàleg
sobre les diferents estratègies de prevenció, a través de la seva nova
campanya "Crea les teves pròpies estratègies de prevenció"
#DecidimInformats.
Per promoure aquest diàleg, Stop Sida ens oferirà, a més, al llarg de tot el
mes de novembre, participar en diverses activitats, incloent quatre tallers,
una presentació d'un estudi científic i dos debats públics entre personalitats
clau en la lluita contra el Sida.
Des de Stop Sida promovem la salut sexual des d'un enfocament basat en
Drets, acompanyant a les persones en la presa de decisions informades, tenint
en compte el plaer i la diversitat en la forma de viure les nostres sexualitats.

Un any més commemorem l'1 de desembre, Dia Mundial de Lluita contra la Sida.
L'Associació Stop Sida ho fa convidant al diàleg sobre les diferents estratègies de
prevenció que els avanços biomèdics ens ofereixen, però sense oblidar que aquestes
estratègies han de seguir emmarcant-se en una mirada alliberadora de la sexualitat, que
posi a la persona al centre de les accions, reconeixent les seves necessitats i complexitats
en constant canvi.
“Crea les teves pròpies estratègies de prevenció” #DecidimInformats
Stop Sida defensa i part d'un enfocament de la prevenció centrat en la persona i no només
en la infecció. Aposta per un abordatge holístic i comunitari, entenent lo biomèdic en el
camp de la prevenció més com una tecnologia que com una estratègia imperant. El
problema sorgeix quan aquesta tecnologia ocupa el lloc central (i no només la diagnosi) i
ens col·loca en un enfocament centrat en la infecció i no en la persona. La campanya
“Pinta, retalla i crea les teves pròpies estratègies de prevenció” promou crear espais que
ens permetin a les persones bisexuals, trans i a les dones lesbianes, els homes gais i
altres HSH:
• informar-nos sobre les estratègies que existeixen per prevenir el VIH,
• valorar quines de les estratègies s'adapten millor a les nostres necessitats,
• decidir quina és la més apropiada, tenint en compte el moment, lloc i persona(es),
i finalment posar-la en pràctica.
Des d'aquest enfocament es fa necessari oferir una informació propera i veraç sobre les
diferents eines biomèdiques (tractament antiretroviral, proves de ITS, etc.) acompanyant
a la persona en la creació o apropiació d'estratègies preventives adaptades a les seves
necessitats, vivències i discursos; PrEP o PEP, tractament com a prevenció, ús de
preservatius i lubrificants, reducció de riscos, freqüència de la realització de les proves,
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etc., i oferir espais confidencials, anònims i respectuosos amb la vivència de la
sexualitat i el consum de drogues i altres substàncies en les relacions sexuals.
La personalització d'aquestes estratègies i la combinació de les mateixes, millora la
seva eficàcia, fomenta el respecte cap a la diversitat sexual, els drets sexuals i
fomenta l'autonomia de les persones per prendre decisions sobre la seva pròpia cura.
Activitats entorn de l'1 de desembre. Dia mundial de lluita contra la sida.
- De divendres 9 a diumenge 11 de novembre. Taller vivencial de salut sexual i
plaer. Casa rural “Can Volta”. Organitza Stop Sida.
- Dimarts 13 de novembre a les 20:30h. Hotel Axel. Debat “PrEPvenció
combinada? Des del discurs biomèdic al discurs fonamentat en Drets”
Ponents: Pep Coll, Juanse Hernández i J. Sebastien Meyer
Moderador: Joaquim Roqueta
- Dijous 15 de novembre, 19h. Taller d'Infeccions de Transmissió Sexual. Seu de
Stop Sida.
- Dimecres 21 de novembre 17h. Taller “Descobrint el meu jo professional” Seu
de Stop Sida.
- Dijous 22 de novembre 19h. Presentació estudi de recerca: “Caracterització dels
usuaris gais i altres HSH del servei de proves del VIH/ITS de l'Associació Stop Sida”.
Ponent: Percy Fernández-Dávila. Seu Stop Sida.
- Dilluns 26 de novembre 19h. Taller “Profilaxi Pre Exposició al VIH (PrEP)”.
Seu de Stop Sida.
- Dijous 29 de novembre 19h. Hotel Axel. Debat “Una mirada històrica a
l'activisme LGTB entorn del VIH i l'1 de desembre”
Ponents: Joaquim Roqueta, Jordi Petit, Mª Luisa García Berrocal i Montse Pineda.
Moderador: J. Sebastien Meyer
Informació:
Tel. 93 452 24 35 – Email: stopsida@stopsida.org
Contacte e-mail premsa: comunicacio@stopsida.org
STOP SIDA
Consell de Cent, 246, 1º - 2 - 08011 Barcelona
Lloc web: www.stopsida.org , Blog: www.masmorbomenosriesgo.es
Entitat membre del Comitè 1er Desembre, CESIDA, Plataforma LGTBIcat i FELGTB

Stop Sida
Consell de Cent, 246, 1º - 2
08011 Barcelona
www.stopsida.org
stopsida@stopsida.org
Entidad miembro del Comitè 1r Desembre, CESIDA, Plataforma LGTBIcat y FELGTB

Fullets de la campanya:
• En català: https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/Folleto-Campanya-StopSida-1Desembre2018-catala.pdf
• En castellà: https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/Folleto-Campana-StopSida-1Diciembre2018-castellano.pdf
Imatges destacades:

Es pot descarregar aquesta imatge des de:
https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/Campana-1-diciembre-Stop-Sida.jpg
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https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/Activitats-1-desembre-Catala.jpg
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