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Barcelona compta amb una Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva 
caracteritzada pel treball en xarxa i la implicació d’entitats, administració i societat 
civil 

 

SALUT PÚBLICA SERÀ PRESENT AL PRIDE 2017 AMB PROVES 
RÀPIDES I CONSELLS DE SALUT 

 
7 juliol 017.- L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) treballa des de fa anys al 
costat de les entitats del col·lectiu LGTBI de la ciutat per millorar la salut d’aquestes 
comunitats. Un any més, l’Agència serà present al PRIDE BARCELONA 2017, dins de 
l’espai destinat a entitats i institucions. L’Agència oferirà la prova ràpida davant 
d’infeccions de transmissió sexual (VIH, hepatitis C i sífilis) i la vacunació en front de 
l'hepatitis A. 
 
Al mateix temps, es farà servir la presència en una cita multitudinària com el PRIDE per 
conscienciar sobre la cura de la pròpia salut, amb recomanacions com l’ús del 
preservatiu i mètodes de barrera en totes les relacions, siguin o no amb penetració, per 
a prevenir infeccions de transmissió sexual, com el vih, el limfogranuloma, la sífilis i la 
gonocòccia. 
 
Aquests 7, 8 i 9 de juliol, l’ASPB tindrà un espai en el village d’entitats on facilitarà 
informació de primera mà i oferirà suport i consell a qualsevol persona interessada. Per 
això, un equip sanitari romandrà a la zona d’entitats, on s’esperen milers de visitants. 
 
Com a novetat, i dins de l’estratègia de xarxes socials i comunicació online, l’Agència 
col·labora amb APPs molt populars per difondre missatges de salut i promoure accions 
preventives. S’emetran textos breus pensant en la plataforma tecnològica i les 
necessitats d’aquestes persones usuàries. En experiències anteriors s’ha vist que la 
taxa de resposta és alta i que molts d’aquests missatges promouen que la persona 
usuària passi a fer-se una prova sanitària que pot ajudar a detectar infeccions 
precoçment. 
 

 
 
 


