
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOCS ON FER-TE LA PROVA: 
CAP BALAFIA: 15 nov. 15:00 a 19:00  
CAP ONZE SETEMBRE: 21 nov. 15:00 a 19:00 
CAP MOLLERUSSA: 23 nov. 15:00 a 19:00 
CAP BORGES BLANQUES: 24 nov. 9:00 a 14:00 
CAP ARTESA SEGRE: 27 nov. 9:00 a 14:00 
CAP RAMBLA FERRAN: 27 nov. 9:00 a 14:00 
CAP BORDETA: 27 nov. 15:00 a 19:00 
CAP CAP PONT: 28 nov. 9:00 a 14:00 
CAP ALMENAR: 29 nov. 14:00 a 17:00 
CAP ALBATARREC: 29 nov. 9:00 a 14:00 
CAP CERVERA: 30 nov. 9:00 a 14:00 
CAP TÀRREGA: 30 nov. 15:00 a 19:00 
CAP BALAGUER: 30 nov. 15:00 a 19:00 

 

Què és la prova del VIH? 

La prova del VIH /sida és un anàlisi de sang senzill (mitjançant 
una punxada al dit) que detecta la presència d’anticossos contra 
el VIH dins l’organisme. Ha d’anar acompanyada d’una correcta 
informació i de suport emocional abans i després de la prova. Els 
resultats s’obtenen als deu minuts de fer-te la prova. 

Perquè he de fer-me la prova? 

A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 
casos de sida i s’estima que al voltant de 30.000 persones estan 
infectades pel VIH, tot i que moltes d’aquestes no ho saben. 

Saber, el més aviat possible, si t’has infectat t’ha de permetre 
beneficiar-te d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament 
eficaç que millori la teva qualitat de vida, així com adoptar les 
mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del 
VIH. 

Qui hauria de fer-se la prova del VIH? 

Es recomanable que es facin la prova del VIH les persones que es 
trobin en alguna de les següents situacions: 

 Els homes i les dones que han tingut relacions sexuals 
amb penetració sense preservatiu amb una o diverses 
parelles de les quals desconeixen si estaven infectades o 
no. 

 Les persones que han compartit material utilitzat per 
injectar-se drogues. 

 Les dones embarassades o les que pensin tenir un fill. 
 Les persones que han tingut alguna infecció de 

transmissió sexual. 
 Les parelles estables que volen deixar d’utilitzar 

preservatiu en les seves relacions sexuals. 


