
 

La VI Edició del Festival Benèfic per la Lluita contra la SIDA tindrà lloc a la 

Plaça de les Glòries de Barcelona, el proper dissabte 6 de maig del 2017. 

El Festival és un projecte sorgit fa 6 anys del treball d’un conjunt 

d’estudiants de ciències de la salut que veien necessari participar de 

manera activa en la lluita contra el VIH/SIDA, donant-li visibilitat per 

aconseguir una major conscienciació de la societat i reducció d’estigmes. 

Concretament, la majoria d’estudiants estem al si de l’Associació 

d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). L’AECS és una associació 

d’estudiants universitats de caire social, científic i cultural. Una entitat 

prestadora de serveis a la Joventut, no vinculada a cap partit polític, 

aconfessional i sense ànim de lucre, al si de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB) i Societat Andorrana 

de Ciències (SAC). Actualment comptem amb la col·laboració de 1000 socis, 

distribuïts per tot el territori català. Des de finals del segle XIX, l’AECS ha 

treballat ininterrompudament per i amb la societat. Mitjançant les nostres 

petites activitats hem aconseguit conscienciar diverses generacions fent 

entendre que la salut és un valor fonamental i universal, i que és tasca de 
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QUAN?

QUI SOM?



tothom vetllar per ella. Treballem en temàtiques tant diverses com 

l’Educació en Ciències de la Salut, Salut Pública, Salut Sexual i 

Reproductiva incloent-hi VIH/SIDA, Drets Humans i Pau, Peer Education a 

escoles i instituts d'arreu de Catalunya… A més, desenvolupem aquesta 

activitat al si de la Federació Internacional d’Estudiants de Medicina 

(IFMSA). 

Per més informació, consulta la nostra plana web i xarxes socials: 

www.aecs.org 

www.facebook.com/aecscatalonia 
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http://www.facebook.com/aecscatalonia


 

El Festival té un doble objectiu: 

Per una banda, a nivell local, generar consciència, visibilització i trencar 

l’estigma al voltant del VIH/SIDA. Tot això, en un ambient lúdico-festiu 

destinat a tots els públics, que convidi a unir-se a les activitats plantejades 

i a gaudir dels concerts que hi tindran lloc. 

Per altra banda, els fons recaptats es destinaran, a parts iguals, entre 

“Rwanda Village Concept Project” i “Comitè 1r de Desembre” (veure 

informació més endavant). 

RWANDA VILLAGE CONCEPT PROJECT (RVCP) és una ONG, apolítica, sense 

ànim de lucre gestionada i composada per estudiants voluntaris. Està 

associada a altres projectes “Village Concept Project” internacionals 

mitjançant la International Students’ Association of Village Concept 

Projects. 

L’objectiu global de RVCP és proveïr una millora substancial en les 

condicions de vida de les comunitats menys privilegiades a Rwanda, i ajudar 

a desenvolupar les habilitats i el coneixement dels estudiants perquè puguin 

dur a terme projectes sostenibles per la societat, interterritorials i 

coordinats per estudiants. 

Respecte al tema que ens ocupa, des de l’àrea de VIH i 

salut sexual, organitzen tallers d’Educació Sexual entre 

els joves del país, sobretot a les àrees més rurals sense 

accés a infraestructures sanitàries i promouen el 

testing en VIH. 

http://rwanda-vcp.weebly.com 

 3

PER QUÈ?

A QUI ES DESTINEN ELS BENEFICIS?

http://rwanda-vcp.weebly.com


COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE (Q1D) - PLATAFORMA UNITÀRIA D’ONG SIDA 

DE CATALUNYA 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 autonòmiques 

i 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 garantir els drets sexuals i reproductius. 

Els seus objectius són promoure la resposta solidària al VIH/SIDA i la 

normalització social, així com la lluita contra la discriminació de les 

persones seropositives; ser la paltaforma de referència i interlocució per a 

incidir en les polítiques general 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. 
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AMB QUIN SUPORT COMPTEM?



Hoallfv 

Per a més informació sobre el projecte, contacteu amb els promotors a: 

 festivalsida.aecs@gmail.com;  

 657 698 320 (Laura Lalucat García-Valdés) 

 666 262 078 (Joel Domene Ojalvo) 

 652 407 951 (Júlia Gómez) 

 Pàgina web: www.festivalsida-aecs.weebly.com 

 Pàgina de Facebook: https://www.facebook.com/festivalsida.aecs 
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CONTACTA’NS
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