MÉS QUE FESTA

QUI SOM?
ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

L'Associació Antisida de Lleida és una entitat declarada d’utilitat pública, sense ànim de lucre fundada
l'any 1991 amb l'objectiu de millorar, de forma integral, la qualitat de vida de les persones afectades
per VIH/sida i de promoure accions en l’àmbit de salut sexual.
Actualment està inscrita a: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Registre
general de la Direcció General per a la Joventut i Registre d’entitats, serveis i establiments socials de
l’Institut Català de Serveis Socials.
També està adherida a: Fesalut (Federació d'Entitats per la Salut de Lleida), Comitè 1r Desembre
(plataforma unitària d’entitats de VIH/sida), Lleida Social, Voluntaris.cat, Coordinadora d'ONG i altres
moviments solidaris de Lleida i CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-sida).
• Missió: Donar una resposta integral a les necessitats individuals i comunitàries que
sorgeixen en l’àmbit del VIH sida i en salut sexual
• Visió: Ser un referent actiu i innovador en les polítiques de salut sexual i en l’àmbit
del VIH/sida
Valors
Compromís

Implicació

Respecte

Ètica

Innovació

Solidaritat

Experiència

Qualitat

Transparència

JUSTIFICACIÓ MÉS QUE FESTA
L’oci nocturn és l’espai per excel·lència de trobada de la joventut. La gran majoria dels consums i
pràctiques sexuals de risc es donen en aquest context informals i de festa. La normalització dels
consums i la mercantilització de la sexualitat a nivell social son factors que afavoreixen situacions de
risc entre la població jove.
Segons l’enquesta ESTUDES, sobre l’ús de drogues en persones de 14 a 18 anys al 2018, l’alcohol és
la substància psicoactiva més consumida entre el jovent de 14 a 18 anys (75’9% han consumit alcohol
en l’últim any i el 58’5% en l’últim mes). Com ja sabem aquest consum produeix un efecte facilitador
per a que es produeixin les conductes de risc, entre elles relacions sexuals desprotegides. La manca
d’accessibilitat de material profilàctic en els espais d’oci nocturn pot ser un dels factors perquè
s’acabin produint conductes de risc relacionades en la sexualitat, el no tenir informació fiable a l’abast
pot donar una falsa sensació de seguretat sustentada pels mites sobre sexualitats que continuen
vigents. Tot això sumat a la sensació de invulnerabilitat inherent en el moment vital del jovent fa que
els espais d’oci nocturn esdevinguin un escenari primordial per fer una intervenció comunitària per
minimització de riscos i intentar contrarestar tots els factors esmentats.
El punt informatiu “Més que festa” de l'Associació Antisida de Lleida, pretén ser-hi present per oferir
informació que sigui útil al jovent pel que fa a sexualitat saludable i minimització de riscos, així com
proporcionar recursos per poder adreçar-se en el seu dia a dia i oferir material profilàctic en el mateix
espai d’oci.
El seus objectius principals son:
-Fomentar que als espais d’oci nocturn, el jovent pugui trobar recursos relacionats amb sexualitat
segura i/o minimització de conductes de risc.
-Implicar a diferents agents vinculats al jovent, per afavorir els espais segurs d’oci nocturn, i siguin
referents en el seu territori.
-Facilitar l’ús del preservatiu per tal de prevenir les relacions sexuals sense protecció associades o no,
al consum de drogues tant legals com il•legals

Què és MÉS QUE FESTA?
Són una sèrie d’intervencions de promoció de la salut sexual i de minimització de danys adreçada als
espais d’oci nocturn, tenint com a objectiu facilitar material informatiu, recursos i material profilàctic
al jovent, per tal de fomentar les relacions sexuals saludables. Aquesta intervenció pretén involucrar
tan a agents relacionats amb l’oci nocturn, com amb al propi jovent i agents que porten a terme
accions en diferents festes, apostant conjuntament per gaudir i/o oferir unes nits segures lliures de
risc en l’àmbit de les sexualitats.
Què fem?
Dos persones tècniques de l’Associació Antisida de Lleida es desplacen amb un carretó mòbil (similar
als antics carretons de gelats) per l’espai d’oci. En aquest carretó el jovent pot trobar informació sobre
minimització de riscos relacionada amb drogues, sexualitats i kits amb material profilàctic.
El personal tècnic proposa al jovent que s’atansa al carretó que contesti una sèrie de preguntes
relacionades a la prevenció de conductes de risc associades o no al consum de drogues, i si ho fan
se’ls hi regala el kit amb material profilàctic. La resta d’informació relacionada amb sexualitat i
drogues es de lliure accés tot i que sempre es convida a que participin al joc de les preguntes.
El material informatiu, en la seva majoria, serà generalista tot i que sempre a partir de la xarxa de
treball amb els/les agents del territori es fomentarà en donar visibilitat al recursos existents del
territori on s’actua.

Equipament que aporta l’equip tècnic del Punt d’atenció Lila
. Carretó “Més que festa” equipat amb llum
. Material informatiu
. kits
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tel. 973 26 11 11

