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70% dels homes i dones que practiquen relacions sexuals 
d'alt risc no van utilitzar preservatiu en la seva l'última relació.

Des de 2005, hi ha hagut un ràpid progrés en l'ampliació dels 
serveis per a la prevenció de noves infeccions per VIH entre 
els nens. Tot i això, el 2009 la cobertura mundial era del 53%. A 
més, en aquest mateix any, la cobertura a nivell mundial del 
tractament per als nens (28%) va ser menor que per a les 
persones de totes les edats (36%).

El 2009, 63 dels 67 països van informar d'una major preva-
lença del VIH entre els homes que tenen sexe amb homes en 
comparació amb la població en general. Malgrat això, la 
majoria dels països enquestats no tenen dades sobre els 
serveis bàsics de prevenció del VIH en aquesta població.

S'estima que el 20% dels aproximadament 15,9 milions dels 
usuaris de drogues injectables a tot el món viuen amb el VIH. 
Malgrat això, en 69 països on s'ha documentat l'ús de drogues 
injectables no existeixen encara programes per facilitar 
agulles i xeringues estèrils, i en 77 països la teràpia de 
substitució d'opiacis és il·legal o no està disponible.

Si bé, des de les primeres etapes de l'epidèmia els treballa-
dors i les treballadores sexuals han estat en un major risc 
d'infecció pel VIH, l'abast dels programes de prevenció per a 
aquesta població segueix sent insuficient, malgrat que quan 
s'executen amb una qualitat i escala adequades el seu 
impacte és notable.
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Més de 34 milions de persones vivien amb el VIH al món a 
finals del 2010.

Des de 1981 fins l'any 2000 el nombre de persones infec-
tades per VIH va augmentar des d'un milió fins a 27,5 milions. 

El VIH és la principal causa de mort a nivell mundial entre 
dones en edat reproductiva. Les dones joves de 15-24 anys 
representen el 26% de totes les noves infeccions de VIH al 
món.

L'any 1996, una nova classe de fàrmacs antiretrovirals 
―inhibidors de proteasa― van aconseguir la seva apro-
vació. La teràpia combinada va demostrar ser poderosament 
eficaç, reduint les taxes de morts per sida en dos terços o més 
en molts països de renda alta.

S'estima que 6,6 milions de persones en països de renda 
baixa i mitjana rebien teràpia antiretroviral a finals del 2010, 22 
vegades més que a l'any 2001, però 9 milions de persones 
elegibles per al tractament antiretroviral en aquests països no 
el rebien a finals de 2010.

L'any 2000, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va 
obrir un nou camí en celebrar una sessió especial sobre el 
VIH, la primera mai realitzada sobre un problema de salut, i va 
reconèixer la sida com una amenaça per a la seguretat 
mundial.

Entre l'any 2001 i el 2009, la taxa mundial anual de noves 
infeccions per VIH es va reduir en gairebé un 25%.

L'any 2010, el 94% dels països (162 de 172 països que van 
presentar informes) tenien plans estratègics nacionals contra 
el VIH.

A nivell mundial, les taxes d'ús del condó segueixen sent 
baixes. En 14 països amb alta prevalença del VIH, més del 

Clar-obscurs dels principals resultats globals després de 30 anys de lluita contra la sida. Enguany es compleixen 30 anys 
del primer diagnòstic de sida al món, i ens ha semblat un moment oportú dedicar aquesta secció a presentar breument, a partir 
d'un informe d'ONUSIDA, un panorama de les fites assolides a nivell mundial en aquest període, i dels reptes pendents en la 
lluita contra la pandèmia i contra l'estigma i la discriminació envers les persones que viuen amb VIH/sida.  
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Més informació: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/AIDS30_KEY_FINDINGS_es.pdf

També suggerim consultar el document 30 anys de VIH/sida: 30 anys de lluites elaborat per Sida Studi, que recull en forma de cronologia, des del 1981 fins al 2011, els principals 
esdeveniments tant des del punt de vista mèdic com social, que han marcat la història del VIH/sida en aquests 30 anys, al món, a l’Estat espanyol i a Catalunya. Disponible a: 
www.sidastudi.org/resources/doc/111122-30anys30lluites_complet-6586578630185192255.pdf

30 anys de lluita contra la sida

COP D’ULL A LA HISTÒRIA

EDITORIAL
30 anys de sida. L’any 1981 es va publicar als Estats Units un article que esdevindria una fita en la història de la sida. L'article feia 
referència a cinc casos d'una estranya pneumònia en homes homosexuals a Los Angeles, i va suposar un pas d'enorme importància en 
el coneixement d’una epidèmia que tindria abast mundial. Poc després, aquell mateix any, es va identificar a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona el primer cas de sida a Catalunya (i a l’Estat), que l’equip mèdic va relacionar amb un estrany brot de sarcoma de 
Kaposi i d’infeccions oportunistes que havien aparegut recentment entre la població homosexual dels Estats Units. D’aleshores ençà, el 
VIH i la sida s’han estès per tot el món ―si bé d’una manera desigual i amb conseqüències molt diferents segons les regions del món―. 
En aquest número ens sumem a la commemoració dels 30 anys de sida recordant en una secció especial que hem anomenat “Cop d’ull 
a la història” algunes de les fites més significatives que s’han assolit fins ara en la lluita contra la sida, sense oblidar referir-nos també, a 
alguns dels reptes més importants que resten pendents en la lluita contra aquesta pandèmia i contra la discriminació de les persones 
que viuen amb VIH/sida.

Discapacitat i VIH/sida. Alhora, aquest nou Prevenim.sida atorga un paper destacat al tema de la inclusió de les persones amb 
discapacitat (o diversitat funcional) física, sensorial, intel·lectual i mental, en els programes d’educació sexual i de prevenció del 
VIH/sida, tot incorporant aquesta temàtica en vàries de les seves seccions.



Exposició de l'Associació de Casals de Joves de Catalunya pensada per treballar amb un to obert i 
distès continguts de sexualitat en l'àmbit del lleure juvenil, des de la perspectiva del plaer lligat a la 
responsabilitat. Destaca en aquest material el fet d'haver estat elaborat mitjançant un procés 
participatiu en que van prendre part més d'un centenar de joves de diferents casals i entitats 
membres, i en el marc del qual es van fer enquestes, tallers i es va editar un vídeo en que diferents 
nois i noies parlen de la manera com viuen i entenen la seva sexualitat.

L'exposició inclou 13 plafons, i es completa amb un vídeo divulgatiu de 30 minuts, una maleta 
preventiva amb mostres de diferents mètodes anticonceptius i altres recursos, una maleta amb 
joguines sexuals i una guia de suport amb continguts sobre els temes tractats a l'exposició, 
bibliografia de referència i dinàmiques per animar les sessions i treballar amb el vídeo.

Més informació:  Associació de Casals de Joves de Catalunya. Tel: 936 011 616. 

Vídeo documental de 
20 minuts de durada, 
editat en forma de 
DVD, en que un grup 
de joves expressen, 
amb el seu llenguatge, 
les seves emocions, 

inquietuds i sentiments en relació a la sexualitat i tot 
el que l'envolta. 

Fruit d'una iniciativa impulsada des de diferents 
àrees de l'Ajuntament de Pineda de Mar i que va 
comptar amb el suport de la Secretaria de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona, la seva elaboració es va fer de manera que 
fossin els propis joves els que lideressin el projecte. 
A tal fi, es va partir d'un grup motor de joves de 17 a 21 
anys, que alhora van cercar altres joves per participar 
en unes sessions de debat i reflexió centrades al 
voltant del tema de la sexualitat, dinamitzades per 
l'empresa Teleduca, i que van ser enregistrades pels 
mateixos joves participants, constituint el material 
base del vídeo, que es va muntar en forma de 
documental. 

Es tracta d'un material que ajuda a potenciar la 
reflexió i el debat entre els joves al voltant del tema de 
la sexualitat, i que pot ser un recurs complementari 
útil en tallers o activitats curriculars.
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La recerca del plaer
MATERIALS

 

     El vídeo, premiat 
en el Congrés Nacional de la Societat 
Espanyola Interdisciplinar del Sida 
(SEISIDA) l'any 2009, presenta una història 
protagonitzada per dos joves que es 
plantegen mantenir relacions sexuals, i 
proposa quatre finals diferents, portant 
cadascun d'ells a situacions que impliquen 
assumir un major o menor nivell de risc. 

El material permet treballar la sexualitat 
des d'una perspectiva positiva, detectar 
aspectes que poden condicionar la gestió 
del risc en les relacions sexuals, promoure 
que les persones participants verbalitzin 
els aspectes que faciliten o que dificulten 
les decisions sobre l'ús del preservatiu, 
facilitar l'expressió de pors, desitjos i 
dubtes sobre sexualitat en les relacions 
d'amistat i de parella i afavorir la percepció 
de l'elevada influència del gènere en la 
manera de pensar de les persones i en el 
seu comportament, evidenciant la seva 
naturalesa cultural i social.

Material de Sida Studi elaborat amb la col·laboració de 
Teatracció, per treballar amb grups de joves sobre la intenció i la 
decisió de l'ús del preservatiu. Inclou un vídeo de 5 minuts editat 
en DVD i una guia pedagògica per a educadors. 

Una història, quatre finals

El vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=eC2P3b-KIoM

Més informació: Sida Studi. Tel: 932 681 484
Més informació:   Ajuntament de Pineda de Mar. Tel: 937 671 560

Sexualment 
Incorrecte



Tradicionalment, les persones amb 
discapacitat intel·lectual han quedat al 
marge dels programes educatius en 
matèria de salut i, més específica-
ment, pel que fa a l'educació sexual. 
Aquest fet sovint ha estat recolzat per 
un seguit de falses creences: que les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual no tenen desig sexual ni es 
relacionen sexualment i que són inca-
paces de protegir-se quan han de fer 
front a situacions de risc. Com a 
conseqüència d'aquesta percepció 
assexuada, aquest col·lectiu veu aug-
mentada la seva vulnerabilitat davant 
la infecció pel VIH i altres infeccions de 
transmissió sexual, els embaras-sos 
no planificats i els abusos sexuals.

L'educació afectiva i sexual amb 
aquesta població es caracteritza per 
treballar amb grups molt heterogenis, 
amb persones amb edat avançada i 
amb persones amb diferents nivells de 

maduresa determinats per les seves 
mancances intel·lectuals. La formació 
en afectivitat i sexualitat per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual ha 
de treballar els mateixos eixos que cal 
treballar amb la resta de la població, 
però mitjançant un treball més dirigit i 
tutorial per tal d'assegurar l'èxit de la 
intervenció. En el nostre cas (Asso-
ciació CEPS) la formació s'inicia amb 
una recerca dels continguts assolits 
per cada persona, que determina els 
continguts que caldrà treballar en la 
intervenció i que s'agrupen en quatre 
àrees:

Tot i que més de sis-centes mil persones són considerades com a 
discapacitades en el món –actualment anomenades persones 
amb diversitat funcional–, la relació entre discapacitat 
intel·lectual i VIH/sida no ha estat prou estudiada i per això, no hi 
ha prou intervencions preventives i/o assistencials dirigides a 
aquest sector de la població amb necessitats diferenciades, o si 
més no, no estan adaptades a les seves necessitats. Una possible 
explicació per a aquesta mancança és que, en general, hi ha una 
situació d'invisibilitat de la dimensió sexual de les persones amb 
discapacitat, i per això es considera –erròniament– que tenen un 
menor risc d'infecció. En aquest sentit, l'enquesta global sobre 
discapacitat i VIH/sida feta per la Universitat de Yale i el Banc 
Mundial , i també la pròpia pràctica en aquest camp, ens 
demostren que les persones discapacitades que són sexualment 
actives també estan exposades al risc de contraure la infecció i la 
malaltia. És més, si comparem altres riscos en aquest col·lectiu, 
com ara el de l'abús de drogues, la seva probabilitat és la mateixa 

2que la de qualsevol altra persona , mentre que si el que comparem 
és la probabilitat de ser víctima d’una situació de violència i abús 

3sexual, aquesta és molt més alta . 

Actualment hi ha un alt grau de consens sobre el dret de les 
persones amb discapacitat a tenir una sexualitat plena i a rebre 
una correcta i adequada educació afectiva i sexual que contempli 
els aspectes biològics, afectius i relacionals, tractats des d'una 
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Sílvia Soler i Moreno és psicòloga de la Fundació Privada Àuria d'Igualada, que treballa per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l'Anoia. En les línies que venen a continuació aborda qüestions 
relacionades amb el dret de les persones amb discapacitat a tenir una sexualitat plena i a rebre una educació afectiva i sexual 
que tingui en compte les seves especificitats i necessitats.

perspectiva positiva, i que contempli també l'abordatge dels 
aspectes relacionats amb la prevenció dels possibles riscos 
associats amb l'expressió de la seva afectivitat i sexualitat. Amb 
aquesta finalitat caldrà: a) concretar quines accions específiques 
cal emprendre per assegurar una educació afectiva i sexual 
correcta i adequada en aquest col·lectiu; b) adaptar els materials 
educatius existents o crear-ne de nous per disposar 
d'instruments de treball adients a les seves necessitats; c)tenir 
dades fiables sobre les característiques del comportament sexual 
de les persones amb discapacitat; i d) capacitar a professionals 
de l'àmbit educatiu, sanitari i social, per a que puguin col·laborar 
en aquesta estratègia comuna. La sexualitat és un dret de totes les 
persones, i tothom mereix viure-la d’una manera plena i gratificant.

L’OPINIÓ

EN PRÀCTICA    

Educació sexual en persones amb discapacitat intel·lectual
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1  Groce N 2004. HIV/AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices. The World Bank / 
Yale Univerity Global Survey on HIV/AIDS and Disability. Yale Center for 
Interdisciplinary Research on AIDS. New Haven, Connecticut. Acessible a: 
http://globalsurvey.med.yale.edu/capturing_hidden_voices_spanish.pdf

2  UNICEF 1999. Global survey of adolescents with disability: an overview of young 
people living with disabilities: their needs and their rights. New York: UNICEF Inter-
Divisional Working Group on Young People, Programme Division.

3  Groce N, Trasi R 2004. Rape of individuals with disability: AIDS and the folk belief 
of virgin cleansing. The Lancet, Vol. 363:1663-1664, May 22.

(...) en general, hi ha una situació 
d’invisibilitat de la dimensió sexual de les 

persones amb discapacitat, i per això es considera 
–erròniament– que tenen un menor risc d’infecció.

Més informació: Associació CEPS Salut. www.associacioceps.org

   

1 Afectivitat i sexualitat: anatomia i 
morfologia sexual i habilitats socials 
implicades en les relacions interper-
sonals positives i integradores.
2 Prevenció d’embarassos no desit-
jats: planificació familiar (decidir si 
volen o no volen tenir descendència, 
mètodes anticonceptius). 

3 Prevenció d'infeccions de transmis-
sió sexual: informació i habilitats per a 
la seva prevenció.
4 Prevenció de l'abús sexual: apren-
dre a discriminar i a prevenir situa-
cions de risc i a actuar per protegir-se i 
defensar-se.

En l'educació afectiva i sexual de 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual cal eliminar creences errònies i 
cal fer ús de tècniques de modelatge i 
de diàleg estratègic. Aquest treball 
s'ha de dur a terme d'una manera 
continua i seqüencial, i s'ha de 
dissenyar tenint en compte les 
necessitats i les característiques del 
grup específic amb el qual es 
desenvoluparà la intervenció, per tal 
de garantir la seva eficàcia.



FINESTRA OBERTA

Pautes d'inclusió de les persones amb discapacitats 

en els programes de prevenció del VIH / Sida

sobre relacions sexuals més segures, així 
com la possibilitat de negociar amb les seves 
parelles diversos aspectes de la seva vida 
sexual.

La vida de les persones amb discapacitats és 
igual de valuosa que la de totes les persones, 
i no hi ha cap argument que justifiqui posar-
les al final de la llista de prioritats en relació a 
la prevenció del VIH/sida. En aquest sentit, el 
document suggereix una tipologia d'inter-
venció en tres nivells que constitueix un fil de 
continuïtat en la inclusió i l'accés als progra-
mes de prevenció per part de les persones 
amb discapacitats:   

a) Inclusió de les persones amb discapaci-
tats en els esforços generals de 
prevenció relacionats amb el VIH/sida 
dirigits a la població general, amb 
poques o nul·les adaptacions respecte 
dels programes i/o serveis ja existents. 

b) Serveis i programes de prevenció dirigits 
a la població en general on es puguin fer 
modificacions o adaptacions mínimes o 
moderades per assegurar una major par-
ticipació d'individus amb discapacitats.

El Programa mundial de lluita contra el 
VIH/sida del Banc Mundial va publicar l'any 
2008 un document que concreta una sèrie 
de pautes per desenvolupar programes de 
prevenció en col·lectius de persones amb 
discapacitat. L'informe indica que molta gent 
pensa que les persones amb discapacitats 
físiques, sensorials o intel·lectuals presenten 
poc risc d'infecció per VIH. Sovint es creu, 
erròniament, que són persones sexualment 
inactives, que probablement no prenen 
alcohol o altres drogues, i que tenen menys 
riscos en relació als abusos sexuals que les 
persones sense discapacitat. Tanmateix, la 
literatura científica indica que les persones 
amb discapacitat tenen un risc igual o 
superior al de la resta de la població d'estar 
exposades als factors de risc relacionats 
amb la pràctica sexual. No obstant això, el fet 
que en certs sectors de població estigui 
estesa la creença que no són sexualment 
actives té una conseqüència lògica, però 
perversa: que s'imparteixi poca o cap 
educació sexual als adolescents i adults amb 
discapacitats, la qual cosa limita la seva 
capacitat de comprendre els missatges 

c) Serveis i programes de prevenció orien-
tats cap a persones amb discapacitats 
concretes, que requereixin programes 
específics d'acord amb les caracterís-
tiques de cada tipus de discapacitat, i 
que no es beneficiarien dels serveis i 
programes ja establerts dirigits a la 
població en general.

El document també conté taules amb 
orientacions per desenvolupar els tres 
nivells de treball proposats, així com una 
llista de verificació per revisar fins a quin 
punt el programes de prevenció dirigits a la 
població en general faciliten la inclusió de 
les persones amb discapacitat.

Accés al document a:  http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/downloads/hivguidelines/HIV_Guidelines_on_Disability_-_World_Bank_-SPANISH.pdf
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Sexe joves és una web creada pel Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de fer 

accessible a joves i adolescents una gran varietat 

d'informació relacionada amb la sexualitat, tant des 

d'una perspectiva de promoció de la salut sexual, com 

des de la prevenció dels riscos associats a la pràctica 

sexual.

La web està estructurada en dotze apartats, que tracten 

aspectes diferents relacionats amb la sexualitat, com 

ara, l'afectivitat, la primera vegada, la contracepció 

d'emergència, les infeccions de transmissió sexual, 

l'abús, l'assetjament i l'agressió sexual, etc. En 

cadascun d'aquests apartats, els adolescents trobaran 

algunes de les preguntes més habituals sobre aquestes 

qüestions, juntament amb les respostes corresponents i 

altres informacions d'interès.

A més dels apartats d'informació estàtica, la web també 

inclou un xat i un servei de consulta en línia, en els que 

els joves poden resoldre dubtes, bé al moment (a través 

del xat) o bé mitjançant el correu electrònic, a més d'un 

bloc i d'informació sobre centres i serveis, que permet 

consultar, per exemple, quina és la consulta jove més 

propera que té la persona interessada.

NAVEGANT

Adreça del web:   www.sexejoves.gencat.cat

Sexe joves



les habilitats per al bon ús del preservatiu, i fem un programa de 
ràdio en el que els joves parlen de les seves vivències a partir de la 
frase "Tinc un amic que...", i fan entrevistes i reportatges sobre 
qüestions relatives als riscos associats a la sexualitat. Una part molt 
important del nostre treball es basa en la col·laboració del 
professorat, per completar, amb activitats prèvies i posteriors als 
espais de tutoria, el treball que es fa als tallers. A més, a Vilafranca 
cada any s’organitzen activitats per commemorar el Dia interna-
cional de la lluita contra la Sida, que uns anys enrere solien orientar-
se tant a prevenir la transmissió del 
VIH com a evitar l’estigmatització 
de la malaltia, i que darrerament 
s’orienten més a sensibilitzar la 
població sobre la incidència de la 
infecció i a informar sobre els compor-
taments adequats per a la seva prevenció 
i trencar falsos mites.
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AMB POQUES PARAULES

Voleu donar a conèixer un programa, un material o una notícia?

Voleu que el butlletí tracti algun tema en concret?

Voleu estar en el mailing de distribució?

Edita: Comunitat, Educació i Salut, SL
Rocafort 246, 1r 1a - 08029 Barcelona

Disseny i muntatge: E. Bosch
Fotomecànica i impressió: Litosplai, SA

Dipòsit legal: 
prevenim.sida@pdsweb.org

FEU-NOS-HO SABER!

EL CALAIX 

"A mi no em passarà res", "Quina és la diferència entre el VIH i la 
sida?", "Jo sóc una persona sana i no estic infectada" o "Què és el 
període finestra?" són algunes de les qüestions que s'aborden en 
els tallers de promoció de salut orientats a la prevenció de les 
infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats, que 
es fan als centres d'educació secundària de Vilafranca del Penedès, 
i que s'emmarquen dins dels tallers de promoció de salut afectivo-
sexual que, des de fa més de vint anys, impulsa el Servei de Salut 
d'aquest municipi. D'un temps ençà, aquests tallers s'anomenen 
d'Educació Sexual i d'Intel·ligència Sexual, i s'adrecen a l'alumnat 
de secundària per facilitar-los eines per a la reflexió i ajudar-los a 
decidir quins comportaments volen escollir en les seves relacions 
afectives i sexuals. Per fer els tallers, primer mirem d'obtenir 
informació amb preguntes anònimes, sobre els dubtes dels joves 
sobre el VIH i les altres ITS. A partir d'aquest coneixement inicial es 
plantegen els continguts de l'activitat educativa. A més, treballem  

Educació sexual i prevenció del VIH a Vilafranca del Penedès.

Més informació: Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Servei de Salut Pública  Tel. 938 920 358 

SEX O NO SEX. 

Exposició itinerant per a la prevenció del VIH/sida i les altres ITS.

Adreçada a joves de 15 a 18 anys. Inclou: 10 plafons de 85 x 200 cm 
(hi caben en un turisme; són enrrollatbles i automuntables; no cal penjar-los),
una guia d'activitats per als educadors i un díptic per als joves. 
Es cedeix a: ajuntaments, instituts, entitats, punts d'informació juvenil, etc. 
Més informació a: pds@pdsweb.org  Tel: 934 307 170

C E S S I Ó    G R A T U Ï T A

I Congrés estatal de VIH i sida en l'àmbit local - IV Jornada Sida i món local. Tindrà lloc a Lleida, al Palau de 
Congressos – La Llotja, del 23 al 25 d’octubre de 2012. Es preveu que el seu programa s'estructuri en tres àmbits 
temàtics: Actualització en VIH i sida; Abordatge local del VIH i sida; i Iniciatives socials. Més informació: Xarxa 
Sida i Món Local. www.xarxasida-monlocal.cat - Tel.: 932 648 519. 

Guia sobre l'amor i el sexe entre joves. Des de 2009, l'Ajuntament de Vic duu a terme un projecte (The Condoms) per 
promoure l'ús del preservatiu entre el jovent. En el marc d'aquest projecte, i per tal d'ampliar els seus objectius més enllà de la 
prevenció de les ITS i dels embarassos no desitjats, s'ha editat el llibret I Love Sex. Guia sobre l'amor i el sexe entre joves, que 
amb un llenguatge jove inclou continguts sobre la salut sexual, l'afectivitat i les relacions de parella. Més informació: 
Ajuntament de Vic. Servei Municipal de Salut. Tel.: 938 891 244 - Correu-e: ramospj@vic.cat. 

Premi FIPSE per al Programa de Prevenció i Assistència de la Sida. Amb motiu del 30è. 
aniversari dels primers diagnòstics de sida, la Fundación para la Investigación y la Prevención del 
Sida en España (FIPSE) va atorgar el passat 30 de maig el premi FIPSE sobre "Polítiques 
Públiques" al Programa de Prevenció i Assistència de la Sida (conjuntament amb el Pla de la Sida 

del País Basc) en reconeixement a la seva trajectòria en la resposta a l’epidèmia del VIH i a la iniciativa de posar en marxa les 
proves ràpides de VIH a les farmàcies de Catalunya i del País Basc.    

Benvinguda a una jove entitat catalana que inicia una experiència de prevenció a l'Àfrica. Children of Africa és una 
associació sense ànim de lucre, amb seu a Figueres, creada l'any 2010, que lluita per millorar les condicions de vida de la 
població de Kenya, i que l'estiu passat va endegar, amb el suport de l'IESP i de Sida Studi, el seu treball en VIH/sida amb un 
projecte de prevenció en una zona d'aquell país on la població infectada supera el 33%. Més informació: www.childrenofafrica.es


