
Tots els homes que tenim sexe 
amb homes convivim amb el VIH.

Aproximadament
1 de cada 10
tenim el VIH

1 de cada 3 infectats pel VIH no 
està diagnosticat.

Parlem sobre
el VIH

 

Perquè la infecció pel VIH no té 
cura ni vacuna.

Perquè, encara que prendre la 
medicació rigorosament i per a 
tota la vida millora la qualitat i 
l’expectativa de vida, la infecció 
sempre té conseqüències greus 
per a la salut. 

Perquè a Espanya ja som més 
els homes que ens infectem per 
pràctiques homosexuals que els 
que s’infecten per pràctiques 
heterosexuals.
 

Parlem sobre 
la prova

Si has tingut pràctiques de risc, 
no esperis, fes-te la prova. Vés al 
centre de salut, a un centre 
d’infeccions de transmissió
sexual o a una de les ONG que 
fan la prova. No utilitzis la dona-
ció de sang per fer-te la prova de 
detecció del VIH.

 

El resultat de la prova és sempre 
confidencial i en alguns llocs es 
pot fer de forma anònima.

Parlem abans 
de fer sexe i 
proposem 
que sigui 
segur

En què ens basem 
per fer servir el 
condó o no? 

A vegades decidim utilitzar-lo o 
no segons l’aspecte físic, o en 
funció de la confiança o del 
“bon rotllo” que tinguem amb 
ell. No pressuposis res.
 
Potser penses “Ell tampoc té el 
VIH” i que l’altre pensi “Ell
també té el VIH”, però es pot 

 

 

 
tenir el VIH o altres infeccions
de transmissió sexual i no
saber-ho. De fet...

1 de cada 3 
infectats pel 
VIH no està 
diagnosticat

Abans de fer
sexe amb algú,
pactem utilitzar 
el preservatiu.



Parlem 
clarament 
amb la 
nostra 
parella 
estable
Utilitzar preservatiu entre nosal-
tres fins que sapiguem el resultat 
de la prova ens permet evitar 
infectar-nos.

Respectem els  
acords establerts 
per cuidar-nos.

PARELLES
OBERTES
Podem posar en risc la nostra 
salut i la de la nostra parella si 
acordem utilitzar condó fora
d’aquesta relació i no ho
complim.

 
 

Parlem per 
protegir-nos.

PARELLES 
TANCADES 
Potser hem pactat no tenir 
relacions sexuals fora de la 
parella. Però si ocorren i no hi 
fem servir condó, parlem amb la 
nostra parella i prenguem mesu-
res fins que es descarti una 
infecció.

Si el VIH no 
discrimina, 
no ho fem 
nosaltres
Tots compartim la 
nostra vida amb 
persones que tenen VIH, 
ens ho diguin o no. 
Poden ser amics, 
companys de feina o de 
festa, la nostra parella o 
altres homes amb qui 
tenim sexe…

Some are unaware that 
Alguns no saben que 
tenen el VIH, d’altres 
ho sabem però tenim por 
de ser rebutjats si ho 
diem. Tots, VIH positius 
o no, tenim dret a 
gaudir d’una sexualitat 
plena.
 
Utilitza sempre 
preservatiu amb 
lubricant per a la 
penetració anal i evita 
l’ejaculació a la boca.

EL VIH ENS 
AFECTA A 

TOTS

Fes-te la 
prova 
almenys un 
cop l’any
Si tens el VIH, com més aviat ho 
sàpigues abans podràs prendre 
mesures per tenir la teva salut 
sota control.
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