DOSSIER DE PREMSA 2018 – DIA MUNDIAL DE LA SIDA

COMITÈ 1 DE DESEMBRE 2018

Qui som? Què fem? Com ho fem?
El Comitè 1r de Desembre
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 públiques, tant autonòmiques com 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 prevenir de forma
adequada la seva transmissió a la societat.

La Plataforma, de caire unitari, està formada per 20 entitats i enguany ha
celebrat el seu 20è Aniversari.

•

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

•

ACAS (Associació Comunitària Anti-sida de Girona)

•

ACASC (Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya)

•

Actuavallès

•

AECS (Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

•

Àmbit Prevenció

•

L'Associació (Drets Sexuals i Reproductius)

•

ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa)

•

Assexora’TGN

•

Associació Antisida de Lleida

•

Creación Positiva (Associació de persones amb VIH des de la perspectiva de
gènere)

•

ETIS (Equip de Treball sobre Immigració i Salut)

•

FAS (Fundació Autònoma Solidària)

•

FSiC (Fundació Salut i Comunitat)

•

Gais Positius

•

gTt-VIH (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH)

•

JIS (Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat)

•

Metges del Món

•

Sida Studi

•

Stop Sida

Com ho fem?
•

Per treballar de forma conjunta, el
Comitè s’estructura en diversos
grups de treball [Reial Decret,
Sensibilització Comunitària,
Promoció de la Salut Sexual,
Seguiment de les Polítiques
Públiques].

•

Fem Incidència Política.

•

Som referents d’informació i opinió
a Catalunya i a la resta de l’Estat
Espanyol.

•

Constantment,
estem
desenvolupant nous recursos per
fer incidència política a través de la
societat civil organitzada, mitjans
de comunicació i xarxes socials.

•

Oferim permanentment els serveis
de les nostres entitats.

•

Mantenim un treball constant de
formació i suport intern a les
entitats membre.

Serveis de les entitats membre:

•

•

Advocacy (Incidència política)/Defensa
dels drets

Fem presència a nivell
internacional, tant dins com fora
d’Europa.

•

•

Informació i assessorament sobre el VIH/
sida i sexualitat a professionals

Fem, participem i estem creant
sinèrgies amb diverses plataformes
de l’àmbit dels drets humans.

•

Mantenim un diàleg permanent
amb les diverses administracions
per fer de pont davant les
necessitats de les ONG que
conformen el C1D.

Els nostres objectius
•

Promoure la resposta solidària al VIH/sida i la
normalització social, així com la lluita contra la
discriminació de les persones seropositives.

•

Ser la Plataforma de referència i interlocució
per a incidir en les polítiques generals 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.

•

Assessorament legal, mèdic, psicològic,
social i inserció laboral a persones que
viuen amb el VIH

•

Realització de proves del VIH

•

Grups d’autoajuda i altres activitats per a
persones que viuen amb el VIH

•

Centre de documentació

•

Tallers d’educació afectivo- sexual

•

Dispensació de preservatius i Programes
d’Intercanvi de Xeringues (PIX)

•

Publicacions/ Material didàctic sobre VIH/
SIDA

•

Serveis a domicili

•

Sensibilització per a la no discriminació i
investigació

Els i les nostres usuaris i
usuàries:
•

Dones

•

Persones lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals (LGTB)

•

Joves

•

Persones immigrants

•

Persones privades de llibertat

•

Professionals sociosanitaris/àries

•

Usuaris/àries de Drogues per Via
Parenteral (UDVP)

•

Treballador(e)s de sexe comercial

•

Població en general

Dia Mundial de la Sida 2018
Un any més, el Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA
de Catalunya commemora el Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre de
2018.
Sota el lema “Camins de SuperVIHvència. Pacte social JA!” enguany
posem l’èmfasi en la totes aquelles persones que formen part de les
primeres generacions que van contraure el VIH. Observem com aquesta
realitat les porta a viure situacions complexes que estan quedant
invisibilitzades i/o amb escassa repercussió en les polítiques d’abordatge de
la infecció pel VIH en l’actualitat.
Estudis científics recents demostren que les persones que viuen amb el VIH
mostren manifestacions pròpies de l’envelliment uns 10-15 anys abans que
la població general. El nostre objectiu d'enguany és posar el focus d’atenció
en aquelles persones que porten més temps vivint amb el VIH o que han
nascut ja amb el VIH, un col·lectiu en el qual aquestes manifestacions
cobren més intensitat i complexitat en diferents àmbits de les seves vides.
Enguany, doncs, centrem el Dia Mundial de la Sida en totes aquestes
persones SuperVIHvents, per posar de relleu la seva capacitat i el seu dret
d’autogestió i vida autònoma i plena en tots els àmbits. Volem reivindicar la
seva supervivència, experiència, resiliència i sentit de comunitat, i apropar-la
tant a la comunitat que treballa amb el VIH com a la societat en general.
L’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma
relacionat, aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya el 2014 – ara
farà ja 4 anys i mig - instava al Govern de la Generalitat de Catalunya a
impulsar el Pacte Social contra l’Estigma i les Discriminacions. Si bé
aquest any des de la Direcció General d’Igualtat del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies s’han fet els primers passos per articular-lo,
encara ara, ens trobem sense un full de ruta clar i elaborat que ens permeti
pensar que la lluita contra l’estigma i els drets de les persones que viuen
amb VIH siguin una realitat.
Des de les entitats treballem per fer efectius els drets fonamentals de totes
les persones, construint estratègies d’abordatge comunitari del VIH que
tenen en compte la intimitat i la llibertat de totes des d’una dimensió

positiva, des de la ferma convicció que les institucions i els poders públics
han de garantir unes condicions necessàries de vida que ens permetin viure
lliurement i que contemplin totes les realitats.
Un any més, reclamem, per tant, l’equitat com a premissa, perquè sabem
que no podem considerar-nos iguals si no tenim en compte les identitats
culturals, d’origen, de gènere, socials, econòmiques, i totes les dimensions
que ens fan diverses, que ens col·loquen en posicions diferents. La diversitat
és una riquesa que cal que preservem.
Un any més, considerem indispensable lluitar també contra la por i l’estigma
a què estem avesades en una societat de la desinformació. La informació és
la millor arma per superar les barreres de l’estigma i per dotar-nos
d’autonomia.
I un any més, i en van molts, masses, tornem a denunciar la no
implementació del Pacte Social contra la discriminació de les persones que
viuen amb el VIH dins l'Acord Nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a
Catalunya i contra l'estigma relacionat i que, a dia d'avui, encara no s'ha
desplegat. Exigim, per tant, a la Generalitat de Catalunya, una dotació
pressupostària i un sistema de finançament amb uns criteris clars i unificats
que garanteixin tant la implementació d’aquest Pacte Social com la
continuïtat de tots els programes i projectes d’atenció directa a les
afectades que duen a terme les entitats des de fa molts anys i que
actualment es troben en perill de desaparèixer.
En definitiva, volem posar la vida al centre de les polítiques vers el VIH i la
tasca de les entitats que hi treballem.
Altra vegada ens moVIHlitzem a través del treball comunitari i l’expertesa de
les 20 entitats membres, per mitjà del desenvolupament d’estratègies de
lluita pels drets humans i sensibilització, i d’accions centrades en les
persones i el seu apoderament.
Més info: web, facebook, instagram i twitter del Comitè 1 Desembre

Activitats Centrals a Barcelona
Dia Mundial de la Sida 2018

Plaça Sant Jaume

ACTIVITAT

HORARI

Estand informatiu i de sensibilització

9.00h a 13.00h.

Photocall

10.00h a 13.00h.

Pintacares infantil

10.00h a 13.00h.

Castellers

11.00h

Llaç humà (fotografia des del terrat de l’Ajuntament
11.30h
de Barcelona) #LlaçosPerLaSida
Lectura unitària Manifest: Camins de
12.00h
SuperVIHvència
Enllumenat de la façana de l’Ajuntament de
19.00h
Barcelona

Plaça dels Àngels

ACTIVITAT

HORARI

Estand informatiu i de sensibilització

16.00h a 21.00h

Pintacares infantil

17.00h a 21.00h

Ballada country a càrrec d’Equip Country

17.30h a 19.00h

Xocolatada popular

18.30h

Zumba a càrrec de la Fundació DIR

19.00h a 20.00h

Concert a càrrec de The Surfin’ Burritos

20.00h a 21.00h

Activitats arreu de Catalunya - Entitats membre
Dia Mundial de la Sida 2018

ACTIVITAT

DATA I HORA

LLOC

ENTITAT
FACILITADORA

Exposició fotogràfica
Del 19 de novembre
DMS18 + 25è
aniversari Actuavallès al 03 de desembre
Acte Central
Accions de carrer:
Parades
informatives +
"tastet" d'exposició al
carrer
Accions de carrer:
Parades
informatives +
"tastet" d'exposició al
carrer
Accions de carrer:
Parades
informatives +
"tastet" d'exposició al
carrer
Accions de carrer:
Parades
informatives +
"tastet" d'exposició al
carrer
Acte Central de
Commemoració del
Dia Mundial de la
amb taula
informativa/
preventiva i
xocolatada
Nit Vermella a la sala
Les Pauls
Entrega de premis de
l'Associació Antisida
de Lleida
Taules informatives

Centre Cívic de Sant
Oleguer (carrer Sol i Actuavallès
Padrís, 93 Sabadell)
Teatre del Centre
1 de desembre, de 19 Cívic de Sant Oleguer
Actuavallès
a 22h
(carrer Sol i Padrís,
93 Sabadell)
1 de desembre, de 9
a 14h

Sabadell

Actuavallès

30 de novembre, de
9 a 14h

Terrassa

Actuavallès

1 de desembre, de 9
a 14h

Mollet del Vallès

Actuavallès

1 de desembre, de 9
a 14h

Granollers

Actuavallès

1 de desembre, de
9’30 a 14h

Rambles-Pont de
pedra, Girona

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

23 de novembre.
23.30h

sala Les Pauls

Associació Antisida
de Lleida

26 de novembre,
19:00h
30 de novembre,de
09:00 a 15:00h

Sala Jaume Magre
(IME) (c/ Bisbe
Torres, 2 Lleida)
Hospital Arnau de
Vilanova i a l'Hospital
Sta. Maria

Associació Antisida
de Lleida
Associació Antisida
de Lleida

ACTIVITAT
Dia Mundial de la
Lluita contra la sida:
Acte central:
Animació infantil i
Xocolatada popular
gràcies a
la col·laboració de
les AAVV de Lleida
Dia Mundial de la
Lluita contra la sida:
Acte central:
Lectura del Manifest
Dia Mundial de la
Lluita contra la sida:
Acte central:
Llaç humà
#LlaçosPerLaSida
Dia Mundial de la
Lluita contra la sida:
Acte central:
Animació infantil i
Xocolatada popular
gràcies a la
col·laboració de les
AAVV de Lleida

DATA I HORA

Encesa de
l’enllumenat de
l’Ajuntament de
Girona
Campanya de
prevenció del VIH a l’
UDG, amb taula
informativa i
realització de proves
ràpides del VIH

Associació Antisida
de Lleida

1 de desembre, a les
plaça Paeria, Lleida
12h

Associació Antisida
de Lleida

1 de desembre, a les plaça Paeria, Lleida
12,15h

Associació Antisida
de Lleida

1 de desembre, a les
plaça Paeria, Lleida
17,30h

Associació Antisida
de Lleida

Rambles-Pont de
pedra, Girona
Rambles-Pont de
pedra, Girona

30 de desembre de
17h a 08h del 01 de
desembre

Rambles-Pont de
pedra, Girona

8/11/2018 de 9’30 a
14h

Facultat de
Associació
infermeria/medicina, Comunitària Anti Sida
Girona
de Girona (ACAS)
Centre Penitenciari
Puig de les Basses

Lectura del manifest 1 de desembre

Centre Penitenciari
Puig de les Basses

Mostra artística dels
treballs dels interns
del taller de Pintura

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

1 de desembre,
12.30h

1 de desembre

Punt d'informació
sobre la Sida

ENTITAT
FACILITADORA

1 de desembre, a les
plaça Paeria, Lleida
11h

Lectura del manifest 1 de desembre, 12h
Llaç humà

LLOC

1 de desembre, 10h

Espectacle musical, 1 de desembre, 11h
pel quartet Amadeus

Centre Penitenciari
Puig de les Basses
Centre Penitenciari
Puig de les Basses

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

ACTIVITAT

DATA I HORA

LLOC

ENTITAT
FACILITADORA

ES Narcís Monturiol,
Cendrassos,
Repartiment de
setmana del 26/11 al Alexandre Deulofeu,
material informatiu i 1/12
Ramón Muntaner i
preventiu
Olivar Gran de
Figueres

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

Celebració del Dia
Mundial

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

matí del dia 30 de
desembre

Repartiment de
material informatiu i setmana del
26/11/18 al 1/12/18
llaços

Xerrades i tallers

30 de novembre

Lectura del manifest 29 de novembre
Encesa vermella

1 de desembre

Taules informatives

26 al 2 de desembre

Repartiment de
material informatiu i
30 de novembre
llaços + taula
informativa

Seu ACAS Figueres

Consell Comarcal de
Figueres , CGG de
Figueres i
Associació
establiments
Comunitària Anti Sida
comercials del centre de Girona (ACAS)
de la ciutat
(Figueres)
Associació
punt Jove de
Comunitària Anti Sida
Figueres FEM
de Girona (ACAS)
Associació
Sant Feliu de Guíxols Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Arc de Sant Benet de Associació
la Porta Ferrada,
Comunitària Anti Sida
Sant Feliu de Guíxols de Girona (ACAS)
Punts D’ Informació
Associació
Juvenils dels
Ajuntaments del Baix Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Empordà
Cap de Sant Feliu i l’ Associació
hospital de Palamós Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)
Instituts de la
comarca del Baix
Empordà

Tallers VIH SIDA

del 26 al 2 de
desembre

Dijous Positius
“Exercir els meus
drets als serveis de
Salut Sexual” a
càrrec de Marta
Busquets Gallego

22 de novembre a les C/ Del Carme,16
principal 1ª, 08001
18h
Barcelona

Exposición
commemorativa

29 de novembre, de
10 a 20h

Llaç missatger

29 de novembre, de
10 a 14h

Taula de
sensibilització

29 de novembre, de
11 a 12.50h

Sidajoc

29 de novembre, de
13 a 14h

USID-VH
Av. Drassanes 17-21
08001 Barcelona
USID-VH
Av. Drassanes 17-21
08001 Barcelona
USID-VH
Av. Drassanes 17-21
08001 Barcelona
USID-VH
Av. Drassanes 17-21
08001 Barcelona

Associació
Comunitària Anti Sida
de Girona (ACAS)

Creación Positiva

ETIS
ETIS
ETIS
ETIS

ACTIVITAT

DATA I HORA

Setmana de Prova
Ràpida del VIH i
l’Hepatitis

20 i 21 de novembre

Sexualitat i VIH

21/11 de 17 a 19 hs

Tractament, VIH i
Qualitat de vida

28/11 de 17 a 19 hs

Setmana de
sensibilizació sobre
el VIH/sida
Xerrada informativa
sobre el VIH
Taula informativa
amb diversos
documents sobre el
VIH
Trivial: Quantes coses
saps sobre el VIH?
Informació i
consciència: Xerrada
a càrrec de
l’infermera de
Control D’infecció de
la Unitat de Malalties
Infeccioses de
l’Hospital de Sant
Pau
Visualització
documental “Las
edades del sida” i
debat
ENLLAÇADXS
Taller: ¡Te inVIHto!

JUNTAS con el VIH
Cinefòrum

Del 26 al 30 de
novembre
03/12/2018, 9:30 a
11:00h

LLOC
Xiringu de Salut de la
FAS en horari de
migdia (13-15h) i
proves ràpides VIH +
sífilis amb l’entitat
Actuavallès de les
10:30 a les 13:30h i
de 15:30 a 17:00h al
Centre de Recursos
per a Col·lectius
(Plaça Cívica).
C/Independència 384
(baixos). 08041.
Barcelona
Inscripció: espaijade
@abd-ong.org
C/Independència 384
(baixos). 08041.
Barcelona
Inscripció: espaijade
@abd-ong.org
CAS Sala Baluard,
CAS de Sants, Pisos
VIH
DAE Centre
Penitenciari Ponent

ENTITAT
FACILITADORA

FAS

Fundación Acción
Bienestar y
Desarrollo
Fundación Acción
Bienestar y
Desarrollo
Fundación Acción
Bienestar y
Desarrollo
Fundació Salut i
Comunitat

03/12/2018,de 11:30 DAE Centre
a 13:30 hs
Penitenciari Ponent

Fundació Salut i
Comunitat

03/12/2018,de 11:30 DAE Centre
a 13:30 hs
Penitenciari Ponent

Fundació Salut i
Comunitat

PID, Centre
03/12/2018,de 11:30 Penitenciari
a 13 hs
Lledoners

Fundació Salut i
Comunitat

3/12/18, 18:30-20 h
del 26 de novembre
al 3 de desembre
del 7 de novembre al
5 de desembre, de 10
a 11.30h

Sala polivalent
Biblioteca Pública
Trinitat Vella

Fundació Salut i
Comunitat

CAS Centre
Penitenciari Brian

Fundació Salut i
Comunitat

CAS Centre
Penitenciari Brians

Fundació Salut i
Comunitat

CAS Centre
Penitenciari Brians,
en col·laboració amb
Creación Positiva
28 de novembre,a les C/Sant Germà, 12,
15:00h
1º. 08004 Barcelona
29 de noviembre, 10
a 13h al Mòdul de
Dones

Fundació Salut i
Comunitat
Fundació Salut i
Comunitat

ACTIVITAT
Xerrada i intercanvi
amb ex-usuari del
centre

DATA I HORA

Punt informatiu i
activitat “Deixa el
teu missatge”

ENTITAT
FACILITADORA

29 de novembre,a les C/Sant Germà, 12,
Fundació Salut i
15:00h
1º. 08004 Barcelona Comunitat

III Matinal de
Visibilitat en Positiu: 20 de novembre, de
Eradiquem la
10h a 14h
Serofòbia
Dia Mundial de la
Sida

LLOC

Casal Lambda
(Avinguda del
Marquès de
l’Argentera, 22.
08003 Barcelona)

30 de novembre, de
Ripollet
17h a 21h
Del 26 al 30 de
novembre. De 10h a
14h de dilluns a
Ronda de la Torrassa,
dijous i de 16h a 20h 105, 3er
dilluns, dimarts i
dimecres

“INFORMA’T SOBRE
LA SIDA A LA XARXA”

Del 26 al 30 de
novembre

“Llaços vermells
humans”

Del 26 al 30 de
novembre

“Lectura de manifest
unitari de les entitats 3 de desembre, 12h
del Comitè 1D”

Formació Grup Entre 13 i 20 de
Joves
novembre, tarda

“CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ ALS
MERCATS”

30 de novembre de
10:30 a 13:00

STAND I ACTIVITATS
DE SENSIBILITZACIÓ

30 de novembre
tarda

DINAMITZACIÓ DE
TALLERS

varies

Exposició Còmic
sobre la Sida

Del 21 de novembre
al 5 de desembre

Gais Positius

Gais Positius
Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Associació de Serveis
i Formació
Socioeducativa (ARA)

Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Associació de Serveis
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Hospitalet del
Associació de Serveis
Llobregat
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
Punt Òmnia,
la Solidaritat (JIS) i
Hospitalet del
Associació de Serveis
Llobregat
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Hospitalet del
Associació de Serveis
Llobregat
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
Mercat de Collblanc. la Solidaritat (JIS) i
L’Hospitalet del
Associació de Serveis
Llobregat
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
Espai Jove CA’N
la Solidaritat (JIS) i
ARÚS. L’Hospitalet de Associació de Serveis
Llobregat
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
Palau Solità i
la Solidaritat (JIS) i
Plegamans, Molins de Associació de Serveis
Rei, Begues
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Casal de Joves de
Associació de Serveis
Begues
i Formació
Socioeducativa (ARA)
Tallers del Punt
Òmnia JIS-Arrels,
Hospitalet del
Llobregat

ACTIVITAT
Exposició Mira i
Informa’t

EXPOSICIÓ DE
CARTELLS “VIH
SOBRE RODES”

DATA I HORA
Del 23 de novembre
al 17 de desembre

LLOC
Casal de Sant Just
Desvern

ENTITAT
FACILITADORA
Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i
Associació de Serveis
i Formació
Socioeducativa (ARA)

-Biblioteca del Bon
Pastor
-Castelló de
Empúries ( 4
exposicions
simultànies: 2
instituts i 2 punt
joves)
-Oficina Jove
d'Emancipació
(Esplugues de
Llobregat)
Sida Studi
-Centre d'Estudis i
Documentació del
MACBA ( en el marc
de l’exposició
Anarxiu sida
-Espai jove
l'escorxador a Palau Solità i Plegamans
-CP Brians 2
-Oficina Jove del
Tarragonès

ACTIVITAT

Distribució de
material divulgatiu
(tríptics, punts llibre,
llaços)

DATA I HORA

LLOC

ENTITAT
FACILITADORA

-Biblioteca Bon
Pastor
-Biblioteca Rosa
Sensat
-Biblioteca Sant Pau
-Biblioteca Andreu
Nin
-Biblioteca Joan
Oliver
-Castelló de
Empúries, Girona
-Oficina Jove
d'Emancipació
(Esplugues de
Llobregat)
-Centre d'Estudis i
Documentació del
MACBA ( en el marc
de l’exposició
Sida Studi
Anarxiu sida)
-Espai jove
l'escorxador a Palau Solità i Plegamans
-CP Brians 2
-Punt lila La Pau
-Servei adolescents i
Famílies
-Hospital Clínic
-Salut Comunitària
de Sant Boi de
Llobregat
-Salut Pública de
l’ajuntament de
Castellbisbal

Més informació Comitè 1 de Desembre
• Tel: 676456809 i 661254358
• Mail: coordinacio@comite1desembre.org
• Web: www.comite1desembre.org

