


1. Grazas aos avances científicos, o activismo comunitario e o compromiso político cuns obxectivos 
comúns, temos a oportunidade real de pór fin á epidemia da sida a escala mundial para o ano 2030. 
As cidades levan moito tempo na primeira fila da resposta á sida, e agora atópanse nunha posición 
única para liderar accións aceleradas con miras a acadar os obxectivos 90-90-90 en 2020, é dicir, 
que o 90% das persoas que viven co VIH coñezan o seu estado serolóxico; que o 90% dos que coñe-
cen o seu estado serolóxico positivo reciban tratamento; e que o 90% das persoas en tratamento 
supriman a carga viral. Somos conscientes de que nos atopamos nun momento histórico para lle dar 
resposta á sida.

2. Actualmente poderiamos deter todas as novas infeccións polo VIH e evitar as mortes relacionadas 
coa sida, incluídas as debidas á tuberculose. Podemos acabar co estigma e a discriminación. A nosa 
cidadanía debe ter acceso a servizos de prevención, tratamento, atención e apoio relacionados co 
VIH e a tuberculose que permitan salvar vidas. 

3. Coa colaboración entre concellos, podemos adoptar medidas locais que teñan repercusión mun-
dial e aproveitar o noso alcance, infraestruturas e capacidade humana para crear un futuro máis 
equitativo, incluínte, próspero e sostible para toda a cidadanía, sen importar o seu sexo, situación 
económica ou social ou orientación sexual.

4. Por todo o anterior o Concello de Santiago comprométese a:
Traballar cara aos obxectivos 90-90-90 relativos ao tratamento do VIH para o 2020, que reducirán 

rapidamente o número de infeccións por VIH e as mortes relacionadas coa sida —incluídas as cau-
sadas por tuberculose— e acelerarán o proceso para acabar con ela para o ano 2030. Comprometé-
monos a ofrecer, dentro do noso ámbito competencial, un acceso sostido aos servizos de detección, 
tratamento e prevención. Terminaremos co estigma e a discriminación.

Situar as persoas no centro de todo o que facemos. Centrarémonos, sobre todo, nas persoas vulnera-
bles e/ou en situacións de exclusión. Respectaremos os dereitos humanos e non deixaremos a nin-
guén de lado. Actuaremos no plano local e en colaboración coas nosas comunidades para impulsar o 
apoio mundial a prol de sociedades resistentes e saudables e de desenvolvemento sostible.

Abordar as causas de risco, vulnerabilidade e transmisión. Empregaremos todos os medios necesa-
rios, como ordenanzas municipais, campañas, programas e outras ferramentas, para abordar os 
factores que fan que as persoas sexan vulnerables ao VIH e a outras enfermidades. Traballaremos 
estreitamente coas comunidades, os provedores de servizos, os encargados do cumprimento da lei 
e outros organismos, así como coas poboacións vulnerables ou en situacións de risco social, co fin 
de remover estereotipos e estigmas e promover a prevención e protección da saúde.

Empregar a resposta á sida para unha transformación social positiva. O liderado arredor deste tema 
impulsará unha transformación social innovadora para crear sociedades equitativas, incluíntes, re-
ceptivas, resistentes e sostibles. Integraremos programas de saúde e sociais co obxecto de mello-
rar a prestación de servizos, incluídos os relacionados co VIH, a tuberculose e outras enfermidades. 
Empregaremos os avances da ciencia, a tecnoloxía e a comunicación para impulsar este obxectivo.

Impulsar plans, accións e iniciativas para dar unha resposta axeitada ás necesidades locais. Desen-
volveremos e promoveremos servizos innovadores, seguros, accesibles, equitativos e libres de es-
tigma e discriminación. Fomentaremos e impulsaremos a participación e o liderado da comunidade 
para incrementar a demanda e para prestar servizos que respondan ás necesidades locais.

Mobilizar recursos para a saúde pública e o desenvolvemento integrados. Promover que se invista 
xuntos na resposta á sida, mostrando un compromiso firme coa saúde pública, é un investimento 
sólido no futuro das nosas cidades que fomenta a produtividade, a prosperidade compartida e o 
benestar. Adaptaremos os recursos e os plans das nosas cidades para ofrecer unha resposta áxil e 
axeitada e mobilizaremos os recursos e estratexias necesarias para pór fin á epidemia da sida para 
2030.

Unirnos como líderes/lideresas. Comprometémonos a elaborar un plan de acción e a unirnos nunha 
rede de cidades co obxecto de facer realidade a presente Declaración. Traballaremos nunha ampla 
consulta con todas as partes interesadas e analizaremos periodicamente os resultados a fin de xus-
tificar as nosas respostas para que sexan máis rápidas,intelixentes e eficaces. Apoiaremos a outras 
cidades e compartiremos as nosas experiencias, coñecementos e información sobre os aspectos 
que funcionan e os que se poden mellorar. Informaremos anualmente sobre os nosos progresos. n

Con motivo da 
conmemoración o 
1 de decembro do 
Día Internacional 

da SIDA, o Pleno da 
Corporación, na sesión 
ordinaria do día 17 de 

novembro de 2016, 
por unanimidade 

dos concelleiros e 
concelleiras aprobou 

esta Declaración 
Institucional, en 

concordancia coa 
Declaración de París: 



Que estás 
a mirar, 
artur?

Unha bonita tarde de finais de verán nunha praia da costa galega...

gael

Brais

Rita

Artur

Charo

Mara

Nada, unha parvada. 
A semana pasada, que estiven a 

chatear cun mozo...
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A ver, ensina...

Este da foto...

Conta!Que tal era?E que 
pasou?

Si, a verdade é que nada máis velo
me puxen como unha moto! Falamos 
e conxeniamos... No seu perfil dicía 

que buscaba sexo sen condón... 
pero non puiden evitar quedar con 

el igualmente!

A que si?

GUAU! Está boísimo!
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Fun recollelo ese 
mesmo día para saír por 
aí, coñecernos, e, ben..., 

xa sabedes. 
Ola, artur!

QUE TAL? COMO 
FOI A VIAXE?

MOI BEN... 
QUE GAnA TIÑA 

DE VERTE!

Despois de deixar a equipaxe, FoMOS CEAR E CHARLAR 
PARA IR COÑECÉNDONOS UN POUCO MÁIS. A VERDADE, ERA UN 
RAPAZ SIMPATIQUÍSIMO!

Eh! Álvaro!
AQuí!
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Acabamos masturbándonos e 
facendo outras cousas que non che vou contar 

aquí diante de todos estes, he he. Ao día seguinte 
marchou. Estamos en contacto polo 

WHATSAPP. Foi superexcitante.

LOGO FoMOS divertirnos e BAILAr... ESTABA 
COMODÍSIMO CON EL, E PARECÍA QUE EL TAMÉN ESTABA 
MOI A GUSTO COMIGO...

Estaba boísimo… encantábame, falamos
do que nos excitaba a cada un… Que momento! xa 
sabes que eu nunca o fago sen condón... El quería 
sen condón...

Ao final díxenlle que viñese á casa... El tiña hotel, 
pero...

6



Pois eu tamén teño 
problemas coS 

condóns...

Tes que levalos, por 
que non? Se atopas 

a alguén e tes ganas 
de facelo, e el non 
ten nada..., que fas?

Pareceravos 
unha PARVADA, pero 
dáme un pouco de 

corte darllo... 
Ás veces non 

coñeces moito 
a persoa e… 
eu que sei!

Queres que 
volva contar a miña 

historia?

Porque cando saio 
de marcha nunca sei se 

levalos ou non... e, claro, 
non quero correr o risco 

de quedar embarazada, 
e sobre todo de coller 

algunha infección!

E se non quere? Xa me ten pasado.
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Pero se FUCHES ti a que a semana 
pasada me comentabas o encontro 
erótico tan estupendo que tiveches!

Que encontro? 
Conta, conta!!!

Fun a unha festa nunha casa 
preciosa que ten na praia unha 
amiga miña... 

Estaba todo precioso: unha noite marabillosa, 
luces de cores, música... e atopei un compañeiro 
das clases de inglés QUE ME ENCHÍA O OLLO...

A verdade é que parecía que eu tamén lle interesaba... 
empezamos a coquetear un pouco... e xa avanzada a 
noite... lanceime! Biqueino, alí, diante de todos!
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Os meus orgasmos 
son case sempre 

cando me estimulan 
o CLÍTORIS!

Iso é o que me gusta 
a min: que me estimulen a vulva 

coa boca, coas mans… viva 
o cunnilingus!! 

Non todo é meter, iso 
está claro! Pero… hai 

que descubrilo...
Pois iso máis que 
inglés, parece 

francés!

E logo FOMOS A UN SITIO MÁIS 
APARTADO PARA INTIMARMOS...

Estabamos tan a gusto xuntos... 
Pero ningún dos dous tiñamos 
condón...

... e acabamos coas linguas.

COMO GOCEi...!
Non sabedes como 
lle daba á lingua!
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A min non me gusta nada o 
condón. poñer unha funda 

no momento que estás 
EXCITADO, DÁME BAIXÓN!

Eu coñecín un mozo 
que lle pasaba iso, 

e a súa parella 
usaba o feminino… 

por que non 
probades?

Igual se cho 
poñen coa boca... 

ha, ha, ha… Habería 
que saber como 

se fai! ha
ha ha

Depende como cho 
poñan... igual o que 
sería moi excitante 
é xogar a poñelo!

Os tíos enténdenme... Entre buscalo, o 
aire, O ENREDO de poñelo ben... a min 
baixáseme! ademais, eu non sinto igual...!

Pois se non queres 
tomar a pastilla podemos 

facelo por atrás.

así non corres o 
risco de quedar 

embarazada, e a min o 
tema excítame moito!
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A verdade é que probar por 
outros camiños descúbreche 

cousas novas!
Vaia lea que vos montades coas 

relacións sexuais! Dádeslle moita 
importancia a todo isto... 

Eu paso… A min o que máis me 
gusta é coñecer a alguén, que me 

coñezan, FLIRTEAR...

A verdade é que só 
falamos de sexo 

cando o imos facer... 
no mellor dos 

casos! 

Ás veces é boa idea achegarse 
a un centro de asesoramento. 

explícanche todo, danche 
condóns ...

O condón é un método 
de protección fronte a 

embarazos non planificados 
e posibles infeccións. Cal é a 

vosa dificultade con el?

Levamos tres anos, 
xa somos unha 

parella estable 
como para seguir co 

condón...

Benvido, este é un centro 
de asesoramento anónimo e 

confidencial. Estamos aquí para 
resolver as túas dúbidas.

Ademais, nós
facémonos probas 

serolóxicas unha 
vez ao ano…
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É que eu é poñer o condón 
e xa se me baixa todo... perdo as 
ganas... non sinto o mesmo cando 

o poño... DÁNOS BAIXÓN aos dous…

Vós sodes as grandes esquecidas, 
xa que as campañas sempre falan 

do risco de embarazo en parellas 
heterosexuais, e da transmisión do 

VIH en parellas masculinas, pero 
vós tamén tedes posibilidades de 

transmisión dalgunha infección.

Ves cantas posibilidades?

Eu fun a un centro porque cría 
que no sexo entre mulleres non 

había posibilidade de transmisión 
de infeccións.

OH, nunca o 
pensara!

O preservativo ofrece 
protección en determinadas 

prácticas... Probaches algunha 
vez a introducilo como elemento 

erótico? Na masturbación, na 
felación... A xogar con el...?
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Non sabedes o que aprendín! 
Cada práctica ten unha forma 

diferente de protección fronte 
ao VIH ou outras infeccións. Por 

exemplo: para a penetración 
anal, preservativo extra forte 
e lubricante; para a penetración 
vaxinal, preservativo masculino 
ou feminino; para o sexo oral 
bandas de látex, condóns de 

sabores… Todo un mundo!

Eu creo 
que é importantísimo 
informarse de todas 

estas cousas. Ás veces 
pensamos que sabemos 

e non é así...

Tes razón. Eu teño escoitado que 
hai xente alérxica ao 
látex, e hai condóns 

sen látex… 

A min o dos condóns 
de sabores resúltame 

divertidísimo!

Tamén habería que falar da posibilidade 
de facer unha proba rápida cando tes unha 
práctica con posibilidades de transmisión 

de VIH. todos deberiamos achegarnos 
nalgún momento a... 

ola, 
cariño.

ola, amor... 
ola, meus... de 
que falades, 

tan animados?

DE que vai 
ser? De sexo! 

Mira, Gael, 
por aí vÉn a 
túa moza...

13



Estáballe contando 
que Nós estamos 

NOUTRA HISTORIA...! Temos 
relacións pero sen 
penetración. O noso 

lema é: “A nosa historia 
facémola nós”.

Completas?

Para nós, 
completas...

son as hamburguesas! 

Pois si, a penetración é 
un xogo máis, non unha 

meta. A min encántame que 
me miren… e a el gústalle 

mirar… acariciarnos... 
podemos xogar horas así 

cos nosos corpos!

Dáme a impresión 
de que VÓS OS 

dous O PASADES 
MOI BEN!

E con iso CHÉGAVOS? 
Non tedes ganas de 
relacións sexuais 

completas?
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ALGÚNS APUNTamentoS FINAIS

Artur
Artur á parte de condón 
extraforte leva consigo 
un sobre de lubricante, 
xa que en caso de ter 
unha práctica anal todo 
esvara mellor e é un 
factor de protección 
da transmisión de 
algunha ITX (Infección de 
Transmisión Xenital).

rita e brais
Brais e Rita fan unha proba 

de VIH e outras ITX unha vez ao 
ano; é unha forma de saber que 

poden seguir sen preservativo. 
Comezaron a usar lubricante nas 

primeiras relacións pene-ano e 
agora está presente moitas 

veces nos seus encontros. 

mara
Aprendeu a xogar nas súas 

prácticas buco-xenitais 
coas bandas de látex e 

de paso a protexerse doutras 
ITX. Tamén ten claro que no 

caso de empregar xoguetes 
eróticos en penetracións 

combinadas da vaxina ao ano, 
é recomendable cambiar 

de preservativo antes 
de pasar dun lado ao outro.

charo
Sempre leva 

preservativos con ela, 
porque aínda que toma a 
pílula por recomendación 
médica, sabe que non a 
protexe das ITX. É unha 
muller segura e non pasa 
por non empregalo 
cando llo propoñen.

gael
Nas relación eróticas 

hai moitas máis prácticas 
que a penetración.

Descubrilas e gozar delas 
está nas túas mans (e na 

túa lingua, na túa pel, 
nas túas palabras...) 
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