


Donar una resposta integral a les necessitats individuals i 
comunitàries que sorgeixen en l’ambit del VIH/sida i en la 
salut sexual. 

Ser un referent actiu i innovador en les polítiques de salut 
sexual i en l’ambit del VIH/sida.

missió

visió

La nostra identitat

Compromís
Implicació
Respecte
Ètica 
Innovació
Solidaritat
Experiència
Qualitat
Transparència

valors

On ens pots trobar?

Alta Ribagorça

La Noguera

El Segrià

Alt Urgell

El Pla d’Urgell

1. Lleida - EL SEGRIÀ (Seu principal)
C/Lluís Besa, 17 (baixos)
Horari d’atenció:
De dilluns a dijous: de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h
Divendres: de 9 h a 14 h

2. Balaguer - LA NOGUERA
C/Pintor Borràs, s/n  
(Ed. Lapallavacara, planta 1)
Horari d’atenció:
Dijous: de 17 h a 19 h

3. Mollerussa - EL PLA D’URGELL
C/la Forestal d’Urgell B, 3  
Horari d’atenció:
Primer dilluns de cada mes, de 16 h a 19 h

4. El Pont de Suert - ALTA RIBAGORÇA
C/Canaleta, 11
Horari d’atenció:
Dijous: de 16:30 h a 19:30 h

5. La Seu d’Urgell - ALT URGELL
Camí de la Palanca, s/n
Horari d’atenció:
Últim dijous de cada mes, de 16 h a 18 h
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Un any més, posem a la vostra disposició la Memòria anual de les activitats desenvolupades 
per Antisida Lleida durant l'any 2019, amb voluntat de transparència i comunicació amb la 
societat que ens acull. Un any més us volem donar a conèixer el nostre impacte, resultats i 
projectes en un format infogràfic que esperem que sigui del vostre grat.
Les intervencions desenvolupades durant aquest any per l'entitat s'estructuren en tres 
grans eixos: accions a la comunitat, suport a les persones afectades pel VIH/sida i a les 
persones en situació vulnerable. Les dades que us presentem reflecteixen només la part 
quantificable de la nostra activitat, queden a part les experiències vitals viscudes durant 
aquest any per l'equip de professionals i voluntariat de l'entitat sense les quals no és possi-
ble entendre la dimensió i l'impacte real de les nostres activitats.
En el context d'un any de transició, hem pogut incrementar la presència en el territori i les 
intervencions, fent possibles tots i cada un dels projectes i objectius plantejats en l'anterior 
exercici.
Amb la proposta de projectes imaginatius, sensibles i respectuosos hem volgut donar 
resposta a les necessitats i reivindicacions de les persones usuàries i de la societat en gene-
ral en els diferents àmbits d'actuació de la nostra entitat. I tot això ha estat possible gràcies 
a l'esforç i dedicació d'un equip de professionals que viuen l'entitat com un projecte propi i 
de la confiança dipositada en nosaltres per les entitats, empreses i administracions que 
creuen i donen suport a les nostres accions. 

Joan Fibla Palazón
President de l’Associació Antisida Lleida
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Àrea de 
promoció i 

prevenció de la 
salut

Àrea 
d’atenció 

especialitzada

Àrea 
d’inclusió i 

atenció social

Àrea de 
comunicació

 i visibilització

Antisida Lleida s’estructura a partir 
de l’Assemblea General de 
persones sòcies. A la vegada, 
aquestes estan representades per la 
Junta Directiva.  La part tècnica està 
liderada per la gerència i de les 
diferents àrees. 

Anna Rafel Gerència



Antisida Lleida està compromesa amb la gestió i la comunicació transparent de les activitats 
que duu a terme i amb el seu finançament.

Finançament i transparència econòmica 

Finançament privat: 22% Finançament públic: 78%

Total ingressos: 540.970,52 €

116.554,04 € 424.416,48 €

· Convenis amb institucions  60.000 €
· Vendes i prestació de serveis  27.739,28 €
· Quotes, donacions i captació de fons  26.478,95 €
· Aportacions llegats  2.335,81 €

· Administració local  27.627,47 €
· Administració provincial  28.700 €
· Administració autonòmica  361.789,01 €
· Administració estatal  6.300 €

Antisida Lleida destina els recursos públics i privats en els programes i projectes que 
desenvolupa anualment.

En què invertim els nostres ingressos?

Romanent
Programes de promoció i prevenció de la salut  163.274,85 €
Programes d’atenció especialitzada  88.227,76 €
Programes d’atenció i inclusió social  239.014,61 €
Activitats de visibilització i comunicació  7.030,84 €
Romanent invertit per tots els projectes  43.422,46 €

Al 2019 hem obtingut un 12,5%  
més de finançament respecte el 
2018, que hem pogut reinvertir en 
la millora dels serveis i programes 
d’atenció a les persones



El Pla d’Actuació d’Antisida Lleida

Indicadors i dades d’impacte 

Què fem?
- Intervencions educatives
- Formació 
- Accions de promoció en espais d’oci
- Punts d’Atenció Lila
- Servei d’atenció en promoció de la salut sexual
- Servei de detecció ràpida del VIH/Sífilis i VHC
- Dispensació de material profilàctic
- App Sext@t

Àrea de Promoció i Prevenció de la salut

Què fem?
- Servei d’Atenció Psicològica
- Atenció al centre penitenciari de ponent
- Servei de millora del benestar (reflexoteràpia, quiromassatge)
- Servei d’intermediació i orientació laboral
- Servei Incorpora

Àrea d’atenció especialitzada

Què fem?
- Pisos d’inclusió
- Pisos d’acollida
- Servei d’Autonomia a la Vida Autònoma (SAVA)
- Servei d’Atenció social
- Ajuts de primera necessitat
- Assessorament jurídic
- Servei Ocupacional (hort urbà)
- Grup de teatre (TAGS)

Àrea de d’atenció i inclusió social

2.714
persones
ateses

10.814
intervencions 
realitzades

26
projectes
realitzats

96
ofertes de feina
gestionades

88.732
material profilàctic i 
preventiu repartit

som presents a  
comarques de Lleida

Els projectes d’Antisida Lleida conflueixen amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats 
per la ONU

Els reptes d’Antisida Lleida estan establerts d’acord 
amb el Programa conjunt de les Nacions Unides 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)

de les nostres intervencions educatives es 
desenvolupen en comarques 

de les persones ateses en l'àrea d'atenció i 
inclusió social són persones amb VIH

dels nous casos diagnosticats de VIH a la 
regió de Lleida s'han detectat a l'Associació

56 %

80 %

50 %

Què fem?
- Foment del voluntariat
- Comunicació i transparència de l’Associació
- Accions de sensibilització

Àrea de visibilització i comunicació

Març - Dia de la 0 discriminació Maig - Dia Memorial del VIH sida

Novembre - Setmana europea de la prova VIH Novembre - Premis suport Antisida Lleida

Novembre - DM de lluita contra el VIH sida

Recull fotogràfic dels actes i 
activitats més rellevants d’Antisida 
Lleida amb l’objectiu de visibilitzar i 
difondre els projectes anuals i 
trencar els esteriotips vers els 
col·lectius que atenem.

(1 + que l’any 2018) (10 % + que l’any 2018)

(20 % + que l’any 2018)
(1 + que l’any 2018)



Col·laboradors principals:

Formem part de:

- Taula de Participació social. Entitats del 
Centre Penitenciari. 
- Xarxa d’Atenció a les necessitats bàsiques de 
Lleida
- Comissió del treball sexual a Lleida
- Grup d’ITS de la Regió de Lleida

- Comissió VIH/sida i exclusió social de ECAS
- Grups de treball específics de la Secció de 
Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de 
Transmissió Sexual i el VIH de l’Agència Catalana 
de Salut pública

Agraïments:
Arrels Sant Ignasi - Fundació Social St. Ignasi de Loiola, Down Lleida, AECS (Associació d’Estudiants de 
Ciències de la Salut), Associació Colors de Ponent, Vocalies de Dones i Associacions de veïns/nes de 
Lleida, Àrees Bàsiques de Salut de la regió sanitària de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Universitat de Lleida, 
Institut d'Estudis Ilerdencs, Oficina Jove de l’Alta Ribagorça, Oficina Jove de la Noguera, Oficina Jove de 
l’Alt Urgell, Oficina Jove del Pla d’Urgell, Carla Simón, Banc dels Aliments, Fundació Verge Blanca, 
Mata-Campaña Perruquers, Pinyana Obres i Serveis, La Serreta Tenis Club, Postureig Lleida, ClickMenú, 
Pub Les Paul, Robert Lamart, Junior Moig, Ugio, Embatukats, LleidaSwing i Fundació Orfeó lleidatà.

Col·labora amb Antisida Lleida!
Escaneja el QR amb la càmera del teu mòbil o bé entra a:

https://www.antisidalleida.org



Antisida Lleida
Entitat d’Utilitat Pública

C/Lluís Besa, 17, baixos, 25007 (Lleida)
Tel: 973 26 11 11

consulta@antisidalleida.org
www.antisidalleida.org

També a WhatsApp!
973 26 11 11 
629 90 63 24



359 persones a 
l’entitat

51 persones a clubs i pisos

108 persones

96 persones

46 persones

250 persones

74 persones

984
persones 

ateses

305 25 29

51

93 6 9

6 90

16 30

146 104

52 22

Servei d’Atenció en la salut a persones que exerceixen el treball sexual

Servei d’Atenció social a persones que exerceixen el treball sexual (PAU)

Servei d’Atenció a persones privades de llibertat del C.P. Ponent

Servei d’Atenció psicològica

Servei de prospecció empresarial i inserció social (Incorpora)

Servei d’intermediació laboral (Capacita’t)

3.995
intervencions

totals

Serveis que oferim:

81%

53%

92%

80%

100%

68%

84%

+ 30 anys

+ 30 anys

+ 30 anys

+ 30 anys

+ 30 anys

+ 30 anys

+ 30 anys

Insercions
135 persones
        inserides 79 55 1

56%  d’èxit! 81
empreses 
col·laboradores

Accions de 
sensibilització

Comunicació i 
transparència

març maig novembre desembre

01/03: Dia 
de la 0 

discriminació 

26/05: Dia 
Memorial del 

VIH sida 

Setmana europea 
de la prova VIH

Premis en suport a 
l’Associació Antisida 

de Lleida

01/12: Dia Mun-
dial de lluita 

contra 
el VIH sida

1.271 
persones 
seguidores

1.086
persones 
seguidores

678
persones 
seguidores

@antisidalleida

5.302 visites a la pàgina web

1.403 visites al blog (19 entrades)
antisidalleida.wordpress.com

170 visites al blog de sexualitat
xdesfer.wordpress.com

14 notes de premsa a mitjans

Les accions de comunicació i visibilització estan adreçades a fer difusió de les activitats i dels 
projectes de l’Associació, amb l’objectiu de sensibilitzar i trencar els estereotips associats als 
col·lectius atesos. 

Serveis que oferim:

Atenció social
Prestació ajuts 1a necessitat
Assessorament jurídic
Millora del benestar
Servei d’Acompanyament a la vida 
autònoma (SAVA)
Llar-residència/Pisos 
Teràpia ocupacional (Cultiu en positiu - 
hort urbà)

358
persones 

ateses

3.249
intervencions

totals

145 207 6

*Ajuts de primera necessitat 

9.053€
salut

7.620€
despeses 

llar

1.716€
prèstecs i 

tràmits

301€
alimentació

total:
19891€

93%
persones 

+ de 30 
anys

Les intervencions són les 
diverses formes d’atenció 
a les persones des d’una 
perspectiva integral.

Llegenda

Intervencions 
educatives

Atencions
individualitzades

Detecció 
precoç

Jovent 
5.489 persones

50%
50%

Població g.
107 persones

65%
35%

Xarxa familiar
435 persones

88%
12%

Xarxa educ.
268 persones

82%
18%

Altres col.
83 persones

48%
51%

Immigrants
85 persones

8%
92%

73% - 30 anys

Núm. de persones ateses al Servei 
d’Atenció Personalitzada de salut 
sexual de cada comarca. 
Núm. de persones ateses del 
col·lectiu HSH/LGTBI (Lleida)

S.A.P. Lleida 
(Segrià) S.A.P 

Mollerussa
(Pla d’Urgell)

S.A.P. 
Balaguer
(La Noguera)

S.A.P. La Seu 
d’Urgell
(Alt Urgell)

S.A.P. El Pont 
de Suert
(Alta Ribagorça)

469
16

59

5617

Accions promoció 
de la salut

21 punts d’atenció en “nits segures”
22 punts d’atenció en “Punts Lila”
22 col·laboracions a entitats “Coopera”

9
VIH

10
sífilis

73% - 30 anys

605
proves 

fetes

160

1.201€
despeses 
personals

128
lots  en 
espècie

repartits

3.570
intervencions

totals

28/11: Entrega de premis en suport de l’Associació Antisida de Lleida. Els pre-
miats i premiades del 2019 han estat les Oficines Joves de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Associació Colors de Ponent, la sala 
Les Paul, la Dra. Teresa Puig i la cineasta Carla Simón.

292 descàrregues 
de l’App Sex-t@’t 
(prevenció)

1.382
persones 

ateses

        - dones

        - homes

        - persones 
          transsexuals


