COMISSIÓ DE
SENSIBILITZACIÓ
Coordinador: Carlos M. Gómez García
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Aquesta Comissió és l'encarregada d'elaborar el nostre
programa amb el qual ens sentim més identificats i que s'ha
convertit en referent a nivell de sensibilització en la nostra
comunitat i en la resta del país.
L'objectiu és sensibilitzar a la població general en la
necessitat d'un canvi d'actituds que faciliten el ple
desenvolupament bio-psico-social de les persones amb VIH,
a través d'activitats informatives, accions voluntàries i actes
públics de difusió i sensibilització.

Sensibilització sobre la realització de la prova en la Fira Activa’t amb las
companyes de “Clownmando PI”
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Durant 2019 hem treballat sota aquesta comissió tot el
desenvolupament d'activitats de sensibilització amb la
celebració del Dia Mundial de la lluita contra la sida com a
acte principal, però juntament amb l'elaboració d'altres actes
i esdeveniments de diversa índole on poder transmetre el
nostre missatge de sensibilització i arribar al nombre més
gran de persones.
Hem treballat en la sensibilització sobre l'estigma social i els
delictes d'odi, així com sobre la necessitat de conéixer l'estat
serològic i la prevenció del VIH, VHC i altres ITS.

ACTIVITATS
‣ Sensibilització i informació sobre prevenció i realització de
proves ràpides del VIH, VHC, sífilis i ITS.
A través de les nostres xarxes socials llancem informació i
sensibilització tant sobre prevenció com sobre la necessitat
de la realització de proves per a destapar l'epidèmia oculta,
en Facebook, Instagram i Twitter.
D'altra banda, realitzem formació amb l'objectiu que les
persones formades actuen com a agents multiplicadors,
portant sensibilització i informació sobre prevenció i
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realització de proves als diferents espais en els quals
treballen o participen:
‣ Taller transmissió i prevenció de VIH i ITS
‣ Xerrada sobre proves de VIH
ACCIONS AL CARRER
‣ Festival de Familias Orgullosas de Almassora. El 31 d’Agost
de 2019. 3 voluntàries i voluntaris (21 hores). Es van repartir
600 preservatius, 200 lubrificants, 300 fullets, 400 ventalls i
50 xapes.
‣ PRIDE Festival Benidorm (Alacant). Del 5 al 7 de setembre
de 2019. 7 voluntàries i voluntaris (61 hores). Es van repartir
2.000 preservatius, 600 lubrificants, 1.000 fullets, 1.000
ventalls i 150 xapes.
‣ Orgullo LGTBI (Elx). 21 de setembre de 2019. 4 voluntàries
i voluntaris (36 hores). Es van repartir 700 preservatius, 350
lubrificants, 700 fullets, 150 ventalls i 50 xapes.
‣ VI Edició del Orgullo LGTBI Rural a Montserrat (València). El
28 de setembre de 2019. 3 voluntàries i voluntaris (21
hores). Es van repartir 300 preservatius, 200 lubrificants,
300 fullets, 50 ventalls i 50 xapes.
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‣ Feria Actíva-T (València). El 4 y 5 de octubre de 2019. 3
voluntàries i voluntaris (21 hores). Es van repartir 600
preservatius, 200 lubrificants, 300 fullets, 400 ventalls i 50
xapes.

Feria Actíva-T (València)

ALTRES ACTIVITATS…
‣ DIA EUROPEU DE LA PROVA, 20 d’octubre. Activitat de
sensibilització i informació realitzada a les estacions de
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Renfe de les tres capitals de província. Aquesta activitat la
realitzem mitjançant un conveni en el qual participem que
té la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana
amb Adif. D'aquesta manera el dia 20 d'octubre, fent-ho
coincidir amb El Dia de la prova del VIH, i en horari de 10 a
13 hores s'instal·len taules informatives en les tres estacions
des de les quals el voluntariat informa i sensibilitza a la
població. Per motius d'organització interna a Alacant es va
realitzar el dia 21. En aquesta activitat van participar 13
voluntàries i voluntaris i s'estima que van rebre l'impacte
de la campanya 6.500 persones. Es van repartir 3.500
preservatius i 3.500 fullets.
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‣ VOLUNTARIAT EN FESTIVALS.

FESTIVAL DE LES ARTS, 7 I 8 DE JUNY 2019
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L'assistència als festivals s'ha dut a terme en formats diferents,
cadascun adaptat a les condicions dels festivals, les
organitzacions i administracions que participen, els
espònsors, i els espais a ocupar. Entre ells comptem aquest
2019 amb col·laboració de l'IVAJ en forma de preservatius
per a tots els festivals i acte test d'alcoholèmia, a partir
d'agost amb els preservatius del Ministeri de Sanitat, muntant
en quatre festivals amb el Punt Violeta, i comptant amb
col·laboració en material del MICOF en els festivals celebrats
a València.

4EVER FESTIVAL (València), 21 de julio 2019
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FIB Festival Internacional de Benicàssim
18-21 julio 2019

Més festivals: LOW Festival de Benidorm (Alacant), ARENAL SOUND
de Burriana (Castelló), Leyendas del Rock de Villena (Alacant), Medusa
Sunbeach Festival de Cullera (València), Rabo Lagartija Festival Villena
(Alacant), V BeeЯRock Fest en Villareal (Castelló), Noche Joven Feria
de Xàtiva (València).

PREMIS CALCSICOVA
A l'afany de reconéixer i agrair de la forma més solemne
possible la labor que en més de trenta anys realitzen diferents
actors de la societat, a favor de la participació i la plena
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integració de les persones amb VIH i sida a Espanya,
CALCSICOVA va crear els "Premis CALCSICOVA" l'any 2011.
Els "Premis CALCSICOVA", serveixen com a instrument de
reconeixement a la solidaritat demostrada per les diferents
institucions i actors de la societat, amb els objectius i fins
defensats per la Coordinadora, i es converteixen en un dels
màxims reconeixements del tercer sector del VIH i la sida, cap
als diferents actors de la societat en general que treballen en
aquesta causa.

Persones premiades, autorizas i persones presents a l’acte
de l’entrega de premis
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