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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT PROMOTORA 
 
H2O - Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del Camp de Tarragona té com a 

objectiu principal dignificar i millorar la situació de les persones homosexuals i transsexuals a la 

nostra societat, a tots els seus àmbits: treball, oci, joventut, família, gent gran, cultura, política, 

etc … i molt especialment en l’educació, entenent aquesta com a eina transformadora d’una 

realitat que ens deixa de banda. 

 

H2O - Col·lectiu GLBT del Camp de Tarragona, existeix per fer front a la invisibilitat social, 

jurídica, laboral, institucional, pública i cultural del fet gai, lesbià, bisexual i transsexual, per 

tant, els seus objectius més específics es definiran de la següent manera: 

 
VISIBILITAT: Aconseguir la visualització de les diferents maneres d’entendre l’afectivitat és 

l’objectiu principal del col·lectiu en totes les seves actuacions i presentacions. També la 

visibilitat de les persones amb VIH-SIDA i el trencament dels prejudicis i de les reticències 

socials i laborals que aquesta generi també formarà part del nostre treball. 

 
EDUCACIÓ: Millorar la situació social, jurídica, laboral, institucional, pública i cultural de les 

persones GLBT (gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals) mitjançant una tipología 

d’assessorament i formació especialitzada en les seves problemàtiques socials, culturals, 

laborals, educatives, etc. Es treballarà per la prevenció del VIH-SIDA, les malalties de 

transmissió sexual (MTS) i la promoció de la salut psicoafectiva. 

 
SENSIBILITZACIÓ: Dotar a les institucions, entitats, centres de treball i d’ensenyament, 

associacions, mitjans de comunicació i a les administracions del Camp de Tarragona d’un 

referent associatiu per tal d’informar-los de les necessitats, problemàtiques i característiques 

de la comunitat GLBT del Camp de Tarragona. Així mateix, es farà un especial èmfasi en la 

sensibilització envers les persones afectades de VIH-SIDA. 

 

SOCIALITZACIÓ: Potenciar, des del col·lectiu, la participació i l‘associacionisme, creant un punt 

de trobada estable i organitzant un espai comú de reflexió, que ofereixi respostes i solucions a 

les necessitats de les persones GLBT. De la mateixa manera, volem possibilitar un espai 

d’intercanvi d’experiències entre professionals afins al projecte i/o projectes similars 

(polítiques d’igualtat), com a instrument enriquidor del mateix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITATS PERIÒDIQUES DE LA ENTITAT 
  
Trobades H2O: 

Una de les activitats periòdiques que fem són les Trobades d'H2O. Les Trobades H2O són un 

espai per totes i tots els que vulguin fer un primer contacte amb nosaltres i prefereixi conèixer-

nos en grup. La persona que vingui trobarà a nois i noies com ell o ella i serà escoltat i podrà 

escoltar als altres companys i companyes. La confidencialitat la tenim com a part del nostre 

ideari. Qui vingui pot estar segur que respectarem la seva voluntat de mantenir el nivell de 

discreció que ell o ella ens manifesti, sobre la seva presència amb nosaltres així com de les 

dades personals que lliurement ens pugui facilitar per poder-lo contactar i per enviar-li 

informació nostra. Defensem la idea que no hi ha una única manera de sortir de l’armari. 

Cadascú és lliure de marcar el ritme de la seva auto-coneixença i auto-acceptació. També és un 

espai d’esbarjo on ens trobem per conversar relaxadament. Aprofitem les Trobades H2O per 

fer debats i lectures col·lectives sobre els temes que més ens interessin. Les trobades de Reus 

es fan els divendres de les 19:00 a les 20:45 hores a la seu de la entitat al Casal Despertaferro 

(C/ Martí Napolità, 7, baixos). 

 
Cinefòrum Gai, Lesbià, Bisexual I Transsexual: 

A la nostra associació hi ha persones que tenen un especial interès pel cinema i per això 

organitzem com a activitat periòdica cicles de cinema gai i lesbià. L’anomenem Cinefòrum 

GLBT. Té una periodicitat quinzenal. Després de la pel·lícula obrim un debat en relació amb 

l’argument i el missatge de la mateixa. És una activitat oberta a la participació de tota la 

ciutadania. Pensem que obrint vies de debat sobre els diferents aspectes de la homosexualitat 

s’arribarà a un major grau d’acceptació social i rebaixarà el nivell de discriminació que patim. El 

Cinefòrum Gai-Lesbià el fem els dijous de forma alterna, de les 19 a les 22 hores, i es fa al 

Annex del Casal Despertaferro (C/ Martí Napolità, 7, baixos).. Podeu veure mes informació 

sobre la programació i els diez d’emissió a l’agenda de la nostra web www.h2o.cat 

 

ÀREES DE TREBALL D’H2O 
 
H2O desenvolupa la seva activitat per àrees de treball. Les àrees tenen un funcionament 

autònom; es reuneixen quan creuen oportú fer-ho. Els objectius a complir per cada àrea els 

marca l’assemblea ordinària i/o l’assemblea general. Per tant, les àrees de treball donen 

compte del seu treball i dels seus resultats a les assemblees. Les àrees de treball són: 

 

Àrea d’acolliments: 

 

És la responsable de mantenir una primera trobada amb tots aquells que contacten amb la 

nostra associació, ja sigui per telèfon, per correu o per correu-e i manifestin la seva voluntat 

d’obtenir una entrevista personal amb algú de nosaltres per tractar temes relacionats amb la 

seva orientació sexual i la seva sortida de l’armari, així com a d’altres circumstàncies 

relacionades. També s’encarrega de fer la mateixa feina amb les persones que arriben per 

primera vegada a la nostra associació per mitjà d’una de les nostres activitats: Trobades H2O, 

conferències, Cinefòrum GLBT, etc. 

 



Àrea de comunicació: 

 

Es fa càrrec tant de la comunicació interna com de l’externa d'H2O. S’encarrega d’administrar 

les diferents bústies electròniques que disposem. És la responsable de llegir tot el correu 

ordinari que ens arriba al nostre apartat de correus. També és la que gestiona la línia de 

telefonia mòbil que tenim. Manté el portal d’Internet h2oweb.org, s’encarrega de les 

convocatòries internes i de la relació amb la premsa. També realitza els projectes gràfics de la 

associació: cartells, tríptics, materials, etc. 

 

Àrea d’educació: 

 

S’encarrega de fer i revisar els programes destinats als centres d’ensenyament del Camp de 

Tarragona relacionats a tot el que sigui útil per la comunitat GLBT. Organitza cursos de 

formació per als afiliats d'H2O. Elabora documentació útil per a la comunitat GLBT i per als 

professionals que treballin amb població homosexual i transsexual, generant un centre de 

recursos pedagògics GLBT del Camp de Tarragona. És l’encarregada d’organitzar les Trobades 

H2O dels a Reus i a Tarragona. 

 
Àrea d’administració: 

 

És la responsable de cobrar les quotes d’afiliació i tenir al dia els comptes corrents d'H2O. 

També s’encarrega de preparar els formularis i projectes per a les subvencions que demanem 

a les diferents administracions públiques. Manté l’arxiu documental d'H2O i els llistats d’afiliats 

i afiliades, simpatitzants, amics i organitzacions de la nostra associació. S’encarrega de 

comunicar a les diferents administracions públiques els canvis de Junta i d’estatuts d'H2O. 

 
Àrea d’activitats: 

 

És un equip de persones que prepara i organitza les activitats periòdiques de l’associació, com 

per exemple el Cinefòrum GLBT. També organitza activitats lúdiques puntuals com excursions, 

sortides, festes, etc. 

 

Àrea de representació: 

 

Realitza les tasques relacionades amb la representació d'H2O davant de tercers: ajuntaments, 

diputació, moviment associatiu de Camp de Tarragona, etc. També té la funció de relació amb 

la resta del Moviment GLBT. 

 

 

Programa de ràdio “Atreveix-te a entendre” 

 

Aquest és un espai setmanal del que disposem a l’associació a Radio Punt 6 Camp, i que es 

troba en el dial 99.8 de la FM, i el programa es realitza tots els dimarts. Dins del programa 

disposem d'un espai en el qual l’agent de salut ha fet petites sessions informatives de manera 



continuada on s’han abordat aspectes de la salut relacionats amb el món LGBT, les temàtiques 

han estat les següents: 

 

- Infeccions de transmissió sexual 

- El tractament retroviral 

- La Profilaxi Post Exposició 

- Linfogranuloma Veneri 

- La prova rápida del VIH 

 

Apart d’aquest petit apart de salut, també s’han realitzat entrevistes dins del programa 

en directe. Realitzant monogràfics en dates senyalades, com el dia del alliberament gai 

i lesbià, Dia Mundial de la Sida, etc… 

 
Revista Colors  

 

De forma periòdica i en base a subvencions es van editant números d’aquesta revista, és una 

revista en la qual els reportatges i entrevistes estan realitzats per a membres participants de la 

entitat. Es van abordant diferents aspectes com poden ser la salut, la transsexualitat, la 

homofòbia, l’ambient, els drets, etc 

 
Àrea de Salut 

 

En relació a l’àrea de salut es duen a terme dos grans projectes: 

 

• Espai jove de salut 

• Salut On-line 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Projecte: Espai jove de Salut  

 



ESPAI JOVE DE SALUT H2O  
 
L’Espai Jove de Salut és un punt d’informació juvenil on s’ofereix assessorament sobre temes 

que tinguin a veure amb la salut, es dinamitzen activitats per a joves relacionades amb la 

promoció d’hàbits saludables, la prevenció de conductes de risc i l’apropament al sistema 

sanitari i l’enxarxat associatiu als joves. Les principals estratègies que utilitzem son la 

comunicació social en salut, l’educació per la salut i l’ús d’experiències en l’àmbit lúdic. 

 

QUE ES DUU A TERME? 

 

L’Espai Jove de Salut H2O es realitza a través de la figura de l’agent de salut que treballa la 

salut dels joves des d’aquests 4 grans eixos: 

 

- Sexualitat: Orientació sexual, comportament sexual, embarassos no desitjats, relacions 

de parella, mètodes anticonceptius, etc. 

- VIH/Sida: Infeccions de transmissió sexual i prevenció d’aquestes, vies de transmissió, 

pràctiques de risc, informació d’on poder fer-se la prova, etc. 

- Drogodependències: Tipus de drogues, efectes d’aquestes, i conseqüències a curt i a 

llarg termini, drogues i sexualitat, etc. 

- Trastorns de l’alimentació: Anorèxia nerviosa, bulimia, hàbits d’alimentació, obesitat, 

dieta equilibrada i piràmide alimentària, etc. 

 

Potenciant les habilitats socials del jove (autoestima i autoconcepte, defensar els propis drets, 

saber dir que no, la percepció del risc...) 

 

Àmbit d’actuació: Camp de Tarragona (Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i possibilitat 

d’altres) 

 

A QUI VA DIRIGIT? 

 

Els destinataris del programa són de tres tipus: 

 

- Joves de 14 a 30 anys dels municipis que tinguin conveni amb l’associació, 

sense tenir en compte la seva orientació sexual. 

- Entitats: associacions, fundacions, associacions de veïns, 

casals, esplais... 

- Recursos i serveis: centres d’ensenyament, IES, CAP, EBASP... 

 

OBJECTIUS 
 

- Apropar a la població jove del municipi o la zona de referència el sistema sanitari i el 

teixit associatiu del Camp de Tarragona en relació a recursos referents a la salut. 

- Assessorar als joves en els diferents àmbits de la salut que els poden afectar. 

- Promoure conductes saludables. 



- Esdevenir una figura referent als joves. 

- Facilitar als usuaris, si escau, un llistat de recursos sanitaris existents o d’interès 

- sobre temàtiques concretes. 

- Realitzar xerrades sobre prevenció de Salut a l’Espai Jove de 

- Salut H2O. 

- Establir contactes directes amb els diferents referents sanitaris i entitats per tal 

- de donar a conèixer la seva figura i la seva tasca. 

- Informar als usuaris o derivar a l’entitat pertinent sobre les consultes de salut 

- que realitzi. 

- Dotar l’usuari d’estratègies per tal d’ajudar-lo a resoldre necessitats i conflictes 

- personals o interpersonals i orientar-lo perquè pugui disposar dels recursos 

- necessaris per afrontar el possible problema. 

 

METODOLOGÍA 
 
L’agent de salut ha prestat atenció als joves de tres formes: 

 

- Atenció Directa:  

Dimarts de 9’00h a 14’00h i de 16’30h a 19’00h Servei de Salut Jove de la Oficina Jove del 

Tarragonès (Plaça Imperial Tarraco, 1, Tarragona) 

Dijous de 9’00h a 14’00h Servei de Salut Jove de la Oficina jove del Tarragonès i de 16’00h a 

19h Casal Jove Roquetes (el Vendrell)  

Divendres de 9’00h a 14’00h al Servei de Salut Jove de la Oficina Jove del Tarragonès (Plaça 

Imperial Tarraco, 1, Tarragona) 

 

En hores concertades: 
 
Centres de secundària i altres recursos de la ciutat amb grups de joves que puguin sol.licitar 

tallers preventius de salut. 

Convenis: Regidoria de Salut, Sostenibilitat i Medi Ambient del Ajuntament de Tarragona 

Jove Baix Penedès. Consell comarcal Baix Penedès 

 

Via telemática:  

 

- Atenció telefònica: 692 93 02 04/977 25 18 73 (Servei de Salut de la Oficina jove del 

Tarragonès) 

- Atenció electrònica: per correu electrònic a l’adreça: salut@h2o.cat ejovesalut@gmail.com 

salut.oficinajove@tarragona.cat i a 

diferents pàgines webs (bakala.org, chueca.com, mensual.com) 

-Altres: Campanyes preventives, fires d’entitats, etc. 

 

 
 
 
 



TARRAGONA 
 
A través del conveni amb la Regidoria de Salut, Medi Ambient i Sostenibilitat del Ajuntament 

de Tarragona, i amb la supervisió i coordinació del Equip de Promoció de la Salut del 

Ajuntament de Tarragona. Es duu a terme el Espai jove de salut amb una raó de 5 hores 

setmanals, aquestes composen l’atenció en materia de promoció de la salut adreçats a espais 

no formals com poden ser: Centres Cívics Municipals, grups de joves, UEC’S, CRAE’s, centres 

d’acollida, i altres tipus de centres que treballin amb joves.  

 

SERVEI DE SALUT JOVE. OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS 
 
Les Oficines joves d'emancipació juvenil,  es troben ubicades arreu de Catalunya, aquestes 

oficines pretenen ser una finestreta única al jove en tot allò que pugui necessitar, per això, 

aquestes oficines estan dotades de diversos serveis especialitzats: 

 

- Servei de Treball i Emprenedoria 

- Servei de Salut 

- Servei D'informació General 

- Espai D'autoconsulta 

 

Aquestes Oficines estan gestionades per tres administracions: Direcció General de joventutde 

la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Tarragonès i Ajuntament de Tarragona. 

 

Des d'H2o, gestionem el servei de salut de la Oficina Jove del Tarragonès, que es troba ubicada 

a la Plaça Imperial Tarraco 1 de Tarragona, amb una atenció de 20 hores setmanals. 

 

El servei de salut de la Oficina Jove, té un abast comarcal, i dintre de les seves funcions, te 

assessorar al jove de forma presencial, recollir els recursos i accions que es duen a terme a la 

comarca en materia de salut jove, coordinar a través de meses de salut els agents implicats en 

la salut jove, i poder realitzar formacions de formadors. De gener a desembre s’ha realitzat el 

següent horari: 

 

- Dimarts de 9’00h a 14’00h i de 16’30h a 19’00h Servei de Salut Jove de la Oficina Jove 

del Tarragonès (Plaça Imperial Tarraco, 1, Tarragona) 

- Dijous de 9’00h a 14’00h Servei de Salut Jove de la Oficina jove del Tarragonès i de 

16’00h a 19h Casal Jove Roquetes (el Vendrell)  

- Divendres de 9’00h a 14’00h al Servei de Salut Jove de la Oficina Jove del Tarragonès 

(Plaça Imperial Tarraco, 1, Tarragona) 

 

 

 

 
 
 
 



DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DEL SERVEI 

 

Des de el Servei de Salut Jove estableixen les següents visites, entrevistes i/o contactes: 

 

Programa de Prevenció i Assistència de la Sida (PPAS) del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya: des d’aquest programa ens han facilitat materials de distribució a la 

oficina relacionats amb el VIH/sida i altres malalties de transmissió sexual a través de l’entitat 

que gestiona el servei de Salut Jove (H2o). 

 

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per poder formalitzar el conveni 

de col·laboració, i obtenir materials de difusió per als joves entorn l’alimentació saludable, 

drogues i sexualitat-afectivitat. 

 

Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, per la facilitació de materials relacionats amb les drogodependències i la reducció 

de riscos i danys en drogues. 

 

Equip municipal de prevenció de les Drogodependències, per establir línies de col·laboració 

en el cas de derivació d’usuaris. 

 

Assexora’TGN, entitat sense afany de lucre que realitza el test ràpid del VIH al municipi, en un 

futur hi ha la possibilitat i si hi ha demanda de poder realitzar el test en el sí de l’oficina. 

 

Programa Salut i Escola per dur a terme una formació de formadors per a tècnics en materia 

de salut (dinamitzadors, tècnics de joventut, animadors, integradors, etc.) 

 

Regidoria de Polítiques per la Igualtat del Ajuntament de Tarragona, per a poder nodrir la 

formació de formadors amb una perspectiva de gènere. 

 

 

Presentació Oficina jove als alumnes del CFGS “animació sociocultural” i d’Integració social, 

així com CFGM d’atenció sociosanitària o altres grups interessats. Cada any des de la entitat 

H2o fem una presentació del Espai Jove de Salut als alumnes del Cicle Formatiu de Grau 

Superior d’Animació Sociocultural del IES Vidal i Barraquer, 

  

CIE (Centre D’intervenció Especialitzada) aquest centre treballa específicament amb temes de 

violencia de gènere, el contacte el van realitzar des del servei laboral, ja que aquest centre 

disposa d’una insertora laboral propia i degut a les característiques del servei vam creure 

convenient que el servei de salut pogues assistir a la reunió de presentación degut a la 

possibilitat de que algunes situacions que puguin arribar al servei de salut, puguin tenir a veure 

amb la violencia de gènere o els maltractaments. 

 
 
 
 



 
ACCIONS DUTES A TERME A L'OFICINA 
 

- Racó de: Per poder celebrar els diferents dies mundials que trobem al llarg de l’any 

s’ha habilitat a la Oficina Jove un racó que és: “la Setmana de…” en aquest racó 

s’abasteix de diferents materials i cartells segons la temàtica a treballar. Des de salut 

s’ha facilitat a la resta de tècnics la informació dels diferents dies mundials al llarg de 

l’any i s’ha realitzat el Dia Mundial de l’Alimentació i el Dia Mundial de la Sida. 

Per al dia mundial de la Sida es va habilitar una taula informativa amb diferents díptics 

i preservatius al vestíbul de l’Oficina durant tota la setmana. En la qual els visitants de 

l’equipament, podien agafar la información: 

 

 

- Visites guiades:  de les Cases d’Oficis a l’oficina jove per a conèixer els diferents 

serveis especilitzats, que ens serveix per a fer difusió del Servei.  

Alumnes de Cicles formatius, grups joves i d’altres. 

 

- Taller de Sexualitat Casa d’Oficis: En la presentació que se li va realitzar a la Casa 

d’Oficis de la Oficina jove, se’ls hi va oferir la possibilitat des del Servei de Salut Jove, 

de poder fer alguna formació o taller específic, i van estar encantats i van sol.licitar 

poder realitzar un taller de sexualitat i VIH/sida, entre d’altres temes relacionats amb 

la salut jove.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LLEGENDA: 

DIES FESTIUS  

ATENCIÓ DIRECTA A OFICINA  

ATENCIÓ DIRECTA ESPAI JOVE VENDRELL  

REUNIONS  

TALLERS  

INTERVENCIÓ EN RADIO O MASS MEDIA  

RUTES  

ALTRES ACTIVITATS  
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07/01 Fira d’entitats de Tarragona, stands informatius 

09/01 reunió amb Mossos d’Esquadra i Ruta Camp clar 2013: este es mi año!! (7 joves: 3 noies 

i 4 nois) 

11/01 Reunió Joves Promotors Salut 

11/01 Reunió H2o i reunió coordinació Equip Prevenció/ entrevista Tarragona ràdio amb  Casal 

l’Amic 

15/01 visita guiada Oficina Jove Casa d’Oficis (16 joves: 6 noies, 10 nois) 

15/01 seguiment i tutories jove Justícia Juvenil 

16/01 Ruta Ponent 2013: Este es mi año!! (5 joves: 3 noies i 2 nois) 

17/01 Tallers d’autoestima al IES Baix Penedès (1r ESO) (67 joves: 34 noies i 33 nois) 

18/01 Tallers d’Autoestima al IES Baix Penedès (1r ESO) ( 60 joves: 44 noies i 26 nois) Reunió 

prevenció i Reunió H2o 

21/01 Reunió avaluació any 2012, Fundació Casal l’Amic (rutes de promoció de la salut) 

22/01 Taller d’autoestima i alimentació Residència Ventall (18 joves: 15 noies i 3 nois) 

23/01 Tallers de Sexualitat 2n d’ESO IES Ramón de la Torre (Torredembarra) (123 joves: 60 

noies i 63 nois) i Tallers de Sexualitat a 2n ESO IES Torredembarra. (116 joves: 62 noies 54 nois) 

25/01 Reunió prevenció i H2o 

28/01 Reunió II avaluació Rutes de Promoció de la Salut Fundació Casal l’Amic 

29/01 Taller Agent de Salut IES Vidal i Barraquer CFGS d’Animació sociocultural (22 joves: 16 

noies i 8 nois) i taller de Salut Escola de Formació EINA (Vendrell) (8 nois) 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 36 

- Noies : 38 

o Total: 74 joves  

Tallers realitzats: 20 intervencions 

- Sexualitat- afectivitat i VIH Sida: 8 tallers 

- Autoestima: 10 tallers 

- Altres: 2 tallers 

o Joves assistents als tallers: 454 joves  

Total usuaris atesos durant el mes de gener: 528 
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01/02 Participació al programa de ràdio “els matins” de Tarragona ràdio per parlar del projecte 

“Joves Promotors de Salut” amb els joves promotors de Sant Pere i Sant Pau 



01/02 Taller sexualitat i afectivitat per a pares al CEIP Arrabassada (20 adults: 13 dones i 7 

homes) 

01/02 Reunions de coordinació Equip de prevenció i H2o 

01/02 Reunió amb Amnistia Internacional per a preparar el dia mundial contra la Homofòbia 

04/02 Incorporació alumnes en pràctiques del CFGS d’animació sociocultural 

04/02 Reunió Grup de Treball de Salut Sexual i VIH/sida Tarragona 

05/02 Taller: “comunicació afectiva” Espai Jove Kesse 

05/02 Reunió Blanca Gimeno, coordinadora d’activitats del IES Camp Clar 

07/02 Reunió educadores socials barri de Sant Salvador, preparació Joves promotors de Salut 

III Edició 

8/02 Entrevista a Tarragonaràdio  i Taller de Sexualitat a la UEC de Cunit (10 joves: 4 noies i 6 

nois) i Reunió H2o 

11/02 Xerrada sobre homosexualitat URV (al matí i a la tarda, dues classes diferents del grau 

de psicologia) (150 joves: 90 noies i 60 nois) 

11/02 Tallers de Violència de Gènere 4rts d’ESO IES Camp Clar (29 joves= 13 noies i 16 nois) 

12/02 Reunió Educadors Serveis Socials Sant Salvador 

13/02 Taller al IES Vidal i Barraquer(20 joves: 14 noies i 6 nois)  i Ruta Camp Clar sobre 

Sexualitat i Afectivitat Fundació Casal l’Amic (12 joves: 6 noies i 6 nois) 

14/02 Taller de Sexualitat Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil IES Vidal i 

Barraquer (20 joves: 14 noies i 6 nois) 

14/02 taller de Sexualitat CRAE Voramar (8 noies) 

15/02 Reunió H2o 

16/02 taller primers auxilis per als joves promotors de Salut de Sant  Pere i Sant Pau (12 joves) 

18/02 Taller de Violència de Gènere IES Camp Clar (9 joves: 2 noies i 7 nois) 

18/02 taller de Sexualitat IES Sant Pere i Sant Pau (33 joves: 15 noies i 18 nois) 

19/02 Taller de Drogues Residència Ventall (8 joves: 6 noies i 2 nois) 

19/02 taller de Sexualitat Casa d’Oficis (15 joves: 6 noies i 9 nois) 

20/02 Taller de Drogues UEC Vendrell (12 joves: 2 noies i 10 nois) 

20/02 taller sexualitat residència universitària Cal.lípolis (30 joves: 12 noies i 18 nois) 

20/02 ruta Promoció de la Salut Sexualitat Camp Clar (12 joves: 3 noies i 8 nois) 



21/02 taller recursos de salut CFGS d’integració social IES Vidal i Barraquer (18 joves: 14 noies i 

4 nois) 

22/02 Reunió H2o 

22/02 reunió coordinació Mossos d’Esquadra 

26/02 Taller de Sexualitat i Diversitat Escola de Turisme Vendrell (11 joves: 8 noies i 3 nois) i 

Taller de Violència de Gènere a la Escola de Formació EINA de Vendrell (8 nois) 

26/02 Taller formatiu per a professionals: “el bullying amb el treball en joves” 

27/02 Reunió Pla local VIH/sida Reus 

27/02 Ruta Ponent sobre Sexualitat i Afectivitat Fundació Casal l’Amic (6 noies) 

28/02 Reunió amb educadores del Centre Cívic de St. Salvador. Projecte Joves Promotors de 

Salut 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 60 

- Noies : 61 

o Total: joves: 121 joves 

Tallers realitzats: 24 

- Sexualitat-  afectivitat i VIH Sida: 12 tallers 

- Diversitat sexual: 2 tallers 

- Autoestima: 1 taller 

- Gènere: 3 tallers 

- Salut: 3 tallers 

- Altres: 3 tallers 

Total joves assistents als tallers: 443 joves 

Total usuaris atesos durant el mes de febrer: 564 
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1/03 Reunió H2o 

01/03 reunió Toni Duran, associació PDS. Punt d’informació sobre drogues a la Universitat 

05/03 Taller de Sexualitat i Diversitat a l’Escola de Turisme de Vendrell (15 joves: 9 noies i 6 

nois) i Taller de Sexualitat als joves del Centre Cívic de St. Salvador (8 joves: 4 noies i 4 nois) 

07/03 Reunió amb Jordi Monner disseny joc revista Colors 

08/03 Reunió H2o 

13/03 Taller d’alimentació Centre de Dia de Salut Mental Pere Mata Vendrell (25 joves: 11 

noies i 14 nois)  i Taller de Drogues a Camp Clar amb Fundació Casal l’Amic (7 joves: 2 noies i 5 

nois) 

15/03 Reunió H2o 

19/03 Formació de mesures penals alternatives  a Barcelona i Taller de Socio- addiccions a 

l’Espai Kesse 



20/03 Taller de Sexualitat a l’Escola d’educació especial St. Rafael (42 joves: 20 noies i 22 nois) i 

Ruta a Ponent sobre Drogues amb la Fundació Casal l’Amic (8 joves: 3 noies i 5 nois) 

21/03 Taller Salut a l’Escola de Formació EINA Vendrell (8 nois) 

22/03 Taller de Sexualitat i Drogues al Espai Kesse i Reunió H2o (18 joves, 10 nois, 8 noies) 

25/03 Reunió Promotors de Salut grup matriu 

 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 66 

- Noies : 49 

o Total: 115 joves  

Tallers realitzats: 8 

- Sexualitat – afectivitat i VIH Sida: 4 tallers 

- Salut: 1 taller 

- Altres: 3 tallers 

 

Total joves assistents als tallers: 1131 joves 

Total usuaris del mes de març: 246 
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02/04 Reunió de justificació econòmica Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

(Barcelona) 

05/04 Reunió H2o 

09/04 Estand Informatiu Tarragona Saludable (35 persones) 

10/04 Taller d’autoestima al Centre de Dia de Pere Mata del Vendrell (22 joves: 12 noies i 10 

nois) 

12/04 Reunió H2o 



16/04 Taller de Sexualitat a l’Escola de Formació EINA Vendrell (8 nois)  i Taller de violència de 

Gènere al Centre Cívic de St. Salvador (9 joves: 4 noies i 5 nois) 

17/04 Ruta de Salut Camp Clar “Relacions de Parella” amb Fundació Casal l’Amic (5 nois) 

19/04 Reunió H2o 

22/04 Taller de Drogues a l’Escola de Formació EINA Vendrell (8 nois)  

23/04 Estand H2o festivitat St. Jordi a Reus (143 persones) 

24/04 Taller d’Alimentació a Casa d’Oficis de Calafell (15 joves: 6 noies i 9 nois) i Ruta de Salut 

zona Ponent “Relacions de Parella” amb Fundació Casal l’Amic ( 8 joves: 1 noia i 7 nois) 

26/04 Reunió H2o 

27/04 Conferència al Màster de Joventut i Societat a la URV (10 joves: 5 noies i 5 nois) 

29/04 Reunió entitats promotors de salut St. Salvador 

30/04 Taller de Violència de Gènere  Residència Ventall de Vendrell (13 joves: 10 noies i 3 nois) 

 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 78 

- Noies : 61 

o Total: 139 joves  

Tallers realitzats: 8 

- Sexualitat – afectivitat i VIH sida: 1 taller 

- Autoestima: 1 taller 

- Gènere: 4 tallers 

- Altres: 2 tallers 

Total joves assistents als tallers: 276 joves 

Total usuaris atesos al abril: 415 
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03/05 Taller d’Alimentació a Promotors de Salut de St. Salvador (10 joves: 3 noies i 7 nois)  i 

Reunió H2o  

06/05 Taller de Sexualitat al cicle d’Educació Infantil del IES Vidal i Barraquer (24 joves: 20 

noies i 4 nois) 

07/05 Taller de Sexualitat l Espai Kesse (5 joves: 3 noies i 2 nois) 

08/05 Taller de Sexualitat al  Centre d’educació especial St. Rafael (35 joves: 18 noies i 17 nois) 

09/05 Reunió grup de treball Jove Baix Penedès de Vendrell 

10/05 Xerrada Homofòbia H2o (36 assistents) 



15/05 Taller de Salut al Centre de Dia Pere Mata del Vendrell (20 joves: 11 noies i 9 nois) 

16/05 Jornada Educació de Carrer de la Fundació Casal l’Amic a la URV i Presentació del llibre 

“Això no és Africà” al Casal Despertaferro de Reus 

17/05 Jornada de formació “Joves i Violència de Gènere” a Barcelona i Lectura del Manifest Dia 

Contra l’Homofòbia a Reus 

20/05 Taller de Sexualitat Centre de Dia Illeta de Reus (15 joves: 1 noia  i 14 nois) 

21/05 Taller de Sexualitat al IES Ernest Lluch de Cunit (48 joves: 23 noies i 25 nois) i Reunió 

amb la tècnica de Joventut de l’Ajuntament  de Vendrell  

22/05 Taller de Violència de Gènere a la UEC de Vendrell (14 jvoes: 4 noies i 10 nois)  i Ruta de 

Salut a Camp Clar “Socioaddiccions” amb Fundació Casal l’Amic (6 nois) 

23/05 Taller de Sexualitat i Afectivitat IES Ernest Lluch Cunit (33 joves:  22 noies i 11 nois) 

24/05 Taller de Drogues a l’Espai Kesse (9 joves: 6 nois i 3 noies)  i Reunió H2o 

27/05 Reunió amb Mossos d’Esquadra programació tallers Vendrell , reunió Grup de Treball de 

Salut Sexual i Sida de Tarragona i Reunió de Joves Promotors de Salut a St. Salvador 

29/05 Ruta de Salut Ponent “Socioaddiccions” amb Fundació Casal l’Amic (8 joves: 2 noies i 6 

nois) 

30/05 Torneig de futbol contra el Tabac Joves Vendrell (150 nois aproximadament) 

31/05 Taller sobre salut sexual al Casal de les Dones de Reus (4 noies), activitat AlterSuer a 

Reus i Reunió H2o 

 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 29 

- Noies : 54 

o Total: 83 joves  

Tallers realitzats: 15 

- Sexualitat – afectivitat i VIH Sida: 8 tallers 

- Gènere: 1 taller 

- Salut:  1 taller 

- Altres: 5 tallers 

Total joves assitents als tallers: 411 joves 

Total usuaris al mes de maig: 494 

 



JUNY 

   
 
 
 
 

  1 2 

3 4 5 
 
 
 

6 7 8 9 

  

10 11 12 
 
 
 

13 14 15 16 

   

 

17 18  19 
 
 

20 21 22 23 

  

 

  

24 25 26 
 
 
 

27 28 29 30 

 

 

03/06 Avaluació Rutes Promoció de la Salut a Fundació Casal l’Amic i Presentació Agents de 

Salut (projecte promotors) 

04/06 Taller de Drogues Casa d’Oficis Calafell (8 nois) 

05/06 Jornada a Peu de Carrer UTIC Fundació Casal l’Amic 

12/06 Reunió coordinació Centre d’acollida la Mercé 

13/06 Taller de Violència de Gènere Casa d’Oficis Calafell (11 nois) 

13/06 reunió joves Promotors de Salut 

14/06 Reunió H2o III Edició Joves Promotors de Salut 

15/06 III Edició Joves Promotors de Salut St. Salvador (15 participants: 12 noies, 3 nois) 

18/06 taller Agent de Salut Casa d’Oficis (5 nois) 

19/06 Reunió Grup de Treball Jove Baix Penedès a Vendrell 



20/06 reunió joves promotors de Salut Sant Pere i Sant Pau, preparació activitats: “Fes salut a 

la Platja” 

20/06 Taller de Sexualitat i Afectivitat a Escola de Formació EINA Vendrell  (4 nois) i Exposició 

de la Genoveva al Casal Despertaferro 

21/06 Barraques Reus (aproximadament 300 assistents) 

27/06 Entrega de Premis Ploma Daurada H2o Reus (46 assistents) 

28/06 Manifestació Orgull 2013 Tarragona 

 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 31 

- Noies : 20 

o Total: 51 joves  

Tallers realitzats: 4 

- Sexualitat- afectivitat i VIH Sida: 1 taller 

- Salut:1 taller 

- Gènere: 1 taller 

- Altres: 1 taller 

Total joves assitents als tallers: 389 joves 

Total usuaris atesos al mes de juny: 440 
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01/07 Reunió Joves Promotors de Salut Activitats Platja: es duu a terme aquesta reunió per tal 

de poder distribuir tasques durant l’activitat de salut a la platja. En acabat d’aquesta es 

prepara el material que s’utilitzarà per a les diferents activitats.  

02/07 Activitats de Salut a la Platja (24 joves: 14 noies i 10 nois) 

08/07 Reunió Promotors avaluació primera activitat de Platja 

09/07 Activitats de Salut a la Platja (35 joves: 18 noies i 17 nois) 

10/07 Tallers de Sexualitat Casa d’Oficis EINA  (8 nois) 

13/07 Intervenció nocturna concert de Manu Chao a Reus (300 joves): aquesta intervenció 

consisteix en muntar una taula de prevenció que inclogui informació sobre sexualitat, ITS i 

Sida, juntament amb la prevenció de consum de substàncies estupefaents 

16/07 Activitats de Salut a la Platja (43 joves: 20 noies i 23 nois) 



17/07 Reunió amb tècnics de justícia juvenil jutjats de Vendrell i Taller de Sexualitat a la Casa 

d’Oficis EINA del Vendrell (20 joves: 6 noies i 14 nois) 

20/07 Intervenció nocturna Komando Nits Q (128) 

22/07 Reunió amb jove de justícia juvenil als jutjats de Vendrell,  Taller de Sexualitat Casa 

d’Oficis EINA Vendrell ( 14  joves: 10 noies  i 4 nois) i Taller de Drogues i Violència de Gènere a 

Casa d’Oficis de Calafell ( 3 nois) 

23/07 Activitats de Salut a la Platja (48 joves: 23 noies i 25 nois) 

26/07 Track Vendrell (125 joves) 

29/07 Visita guiada a Oficina Jove Joves Camp de Treball de la Fundació Casal l’Amic 

30/07 Activitats de Salut a la Platja (15 joves: 3 noies i 12 nois) 

31/07 reunió preparació Joves Promotors de Salut “Serrallo” 

 Intervenció nocturna concert de Manu 

Chao 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 45 

- Noies : 50 

o Total: 95 joves  

Tallers realitzats:12 

- Sexualitat – afectivitat i VIH Sida: 3 tallers 

- Salut: 5 tallers 

- gènere: 1 taller 

- altres: 3 tallers 

- Komando: 128 

total joves assistents als tallers: 586 joves 

Total usuaris atesos al mes de juliol: 681 
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1 d’agost Reunió Komando Nits Q 

 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 7 

- Noies : 11 

o Total: 18 joves  

Total usuaris atesos al mes d’agost: 18 
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05/09 Reunió tècnics de joventut Ajuntament de Vendrell 

06/09 reunió Equip de Prevenció 

10/09 Reunió avaluació Joves Promotors de Salut Sant Salvador 

12/09 reunió Komando Nits Q 

19/09 Grup de Discussió: “Gent Gran LGBT” (16 assistents) 

19/09 Reunió Grup de Salut Tarragona 

20/09 Reunió H2o 

21/09 Cultura Urbana Vendrell (3 nois) 

25/09 Reunió al IES Coll Blanc de la Canonja 

27/09 Reunió H2o 



 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 56 

- Noies : 14 

o Total: 70 joves  

Tallers realitzats: 2 

- Altres: 2 

Total joves assitents als tallers: 19 joves 

Total usuaris atesos al mes de setembre: 89  
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02/10 Reunió Jove Baix Penedès 

04/10 Reunió H2o 

04/10 reunió seguiment  Joves Promotors de Salut “Serrallo” 

06/10 acte conmemoratiu, inauguració de la Glorieta Sonia 

07/10 Presentació d’activitats als IES Andreu Nin i Baix Penedès de Vendrell 

07/10 Exposició Sex o no Sex al IES Collblanc 

09/10 Reunió Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona 

09/10 Reunió Komando Nits Q 



11/10 Tallers Sex o no Sex IES Coll Blanc a la Canonja (98 joves: 53  noies i 45 nois)  i Reunió 

H2o 

11/10 xerrada: Grècia i Homosexualitat (33 joves) 

14/10 Reunió Joves Promotors de Salut a oficina Jove  

14/10 reunió Plataforma Nits Q 

15/10 Reunió amb la coordinadora de Centres Cívics, Montse Vargas 

15/10 reunió de programació rutes de promoció de la Salut, amb la Fundació casal l’amic 

16/10 Entrevista individualitzada i específica sobre transsexualitat a Bonavista 

16/10 Exposició Sex o no Sex al IES Vidal i Barraquer (96 alumnes: 60 noies, 36 nois) 

16/10 reunió amb al coordinador d’educadors de Serveis socials, Angel Zaforas 

16/10 1a formació de formadors a l’ABS Llevant en “Salut sexual” (20 usuaris) 

18/10 Reunió h2o 

19/10 Preparació despatx Casal Despertaferro 

19/10 Intervenció nocturna Komando Nits Q (116 joves) 

21/10 Tallers formatius Vidal i Barraquer Presentació Espai Jove de Salut (20: 14 noies i 6 nois) 

21/10 Exposició Sex o no sex al IES Martí i Franquès (63 joves: 30 noies i 33 nois) 

21/10 Reunió amb Olga Salcedo, educadora referent de Serveis Socials a Part Baixa. 

22/10 Acompanyament sanitari procès de transsexualitat a Barcelona i Reunió amb tècnica de 

justicia juvenil  

23/10 convocatòria d’entitats i recursos per arrencar la IV edició Joves Promotors de Salut a 

Serrallo (8 assistents) 

25/10 Entitats Reus 

25/10 Reunió Raul Salas, secretari del IES Vidal i Barraquer 

26/10 Taller de Relaxació Espai Kesse (8 participants) 

28/10 Taller de Sex o no Sex al IES Martí Franquès (65 joves: 40 noies i 25 nois) 

28/10 Reunió amb BAYER, difusió prova del VIH. 

30/10 2a sessió formació de formadors en “Salut Sexual” a l’ABS Llevant (20 joves) 

 

 



Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 48 

- Noies : 47 

o Total: 95 joves  

Tallers realitzats: 21 

- Sexualitat- afectivitat i VIH sida: 8 tallers 

- Altres: 4 tallers 

- Sex o no sex: 8 tallers 

- Komando Q: 1 intervenció nocturna 

Total joves assitents als tallers: 547joves 

Total usuaris mes d’octubre: 642 
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04/11 Taller Sex o no Sex IES Martí Franquès (30 joves: 16 noies i 14 nois) 

05/11 Reunió equip educatiu Salle Torreforta 

06/11 Reunió de Sida Reus 

07/11 Reunió amb tècnics de jusícia juvenil Vendrell 

08/11 Xerrada sobre Homosexualitat a l’antiga Grècia a Reus (35 joves) 

11/11 Taller Sex o no Sex IES Martí Franquès (68 joves: 33 noies i 35 nois) 

13/11 formació de formadors en Salut als alumnes del CFGS d’animació sociocultural del IES 

Vidal i Barraquer (20 joves) 

13/11 Muntar Rolers Sex o no Sex IES St. Pere i St. Pau i Ruta de Casal l’Amic a Camp Clar amb 

Fundació Casal l’Amic (7 nois) 



14/11 Reunió del Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona 

15/11 Taller de Sexualitat i afectivitat  a Educació Infantil del IES Vidal i Barraquer (32 joves: 28 

noies i 4 nois) , Taller de Sex o No Sex al IES St. Pere i St. Pau (96 joves: 53 noies 43 nois)  i 

desmuntar exposició Sex o No Sex del IES St. Pere i St. Pau. Reunió H2o 

18/11 Tarragonaràdio i portar exposició del Sex o No Sex a la Salle Torreforta 

20/11 Recollir exposició del Sex o No Sex de la Salle Torreforta i muntar-la al Col·legi Roig. Ruta 

de salut a Ponent amb Fundació Casal l’Amic (3 joves) 

20/11 formació de Formadors en salut als alumnes del CFGS d’animació sociocultural del IES 

Vidal i Barraquer (20 joves: 14 noies i 6 nois) 

20/11 reunió Komando Nits Q 

21/11 Tallers de Violència de Gènere al IES Ernest Lluch de Cunit (154 joves: 73 noies i 81 nois) 

i Taller de Violència de Gènere a la Casa d’Oficis de Cunit (15 joves: 4 noies i 11nois) 

21/11 Preparació dia mundial de la sida, coordinació amb els Joves Promotors de Salut de Sant 

Pere i Sant Pau 

22/11 Reunió H2o 

22/11 Tallers de Sexualitat 3r d’ESO IES Sant Pere i Sant Pau (96 joves: 53 noies 43 nois) 

25/11 Tallers de Violència de Gènere al IES Ernest Lluch de Cunit (115 joves: 53 noies i 62 nois) 

i Taller de Violència de Gènere a la UEC i Casa d’Oficis de Cunit (25 joves: 15 noies i 10 noies). 

Conferència sobre “Eines i Estratègies per a prevenir la Violència a la Parella” a l’Ajuntament 

de Vendrell (35 joves) 

25/11 reunió Dr Guix, per a la participació a la Jornada de Sida del 03/12 

27/11 Ràdio al Carrer, programa de Tarragonaràdio 

28/11 Jornada formativa de Joves Empoderats en Salut (86 assistents) 

29/11 Taller de Sexualitat i Diversitat a l’Escola de Turisme de Vendrell (23 joves: 13 noies i 10 

nois) 

30/11 Torneig de Futbol contra la Sida a Calafell (GTJBP)(54 nois) 

30/11 sortida nocturna Komando Nits Q 

 

 

 

 



Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 64 

- Noies : 88 

o Total: 152 joves  

 

Tallers realitzats:34 

- Sexualitat-  afectivitat i VIH sida: 12 tallers 

- Diversitat sexual: 2 tallers 

- Salut: 2 tallers 

- Gènere: 14 tallers 

- Altres: 3 tallers 1 jornada 

Total joves assitents als tallers: 818 joves 

Total usuaris mes de novembre: 970 

 

Cartell Jornada Joves Empoderats en Salut 

 

 

 

 

 

 



DESEMBRE 

 
 

     1 

2 
 
 
 
 

3 4 5 6 7 8 

   

9 
 
 
 
 

10 11 12 13 14 15 

   

16 
 
 
 
 

17 18 19 20 21 22 

   

23 
 
 
 
 

24 25 26 27 28 29 

30 
 
 
 
 

31      

 

1/12 Dia Mundial contra la Sida (127 participants) 

02/12 taula rodona amb els diferents recursos territorials en VIH/Sida al municipi de Tarragona 

coordinats per la Xarxa Sanitària Santa Tecla (16 participants: 10 nois, 6 noies) 

03/12 Conferència sobre Sida a Reus (17 participants) 

04/12 Taller de Drogues UEC de Vendrell (15 joves: 3  noies i 12 nois) 

04/12 formació de Formadors IES vidal i Barraquer alumnes d’ASC (20 joves: 14 noies i 6 nois) 

11/12 Ruta de salut Camp Clar “Per Nadal Tot Si Val” amb Fundació Casal l’Amic (9 nois) 

12/12 Reunió Plataforma Nits Q 

13-14-15/12 IV Edició Joves Promotors de Salut “serrallo” (12 joves) 

13/12 Barra Saludable al Torneig de Futbol a Camp Clar amb Fundació Casal l’Amic i Reunió 

d’H2o  (40 nois) 



16/12 Taller d’Alimentació saludable al Centre d’educació especial St. Rafael (27 joves: 5 noies 

i 22 nois) 

18/12 reunió Grup Tarragona Saludable 

18/12 Ruta de Salut Ponent “Al Nadal Tot si Val” amb Fundació Casal l’Amic (5 joves: 3 noies i 2 

nois) 

18/12 Formació de formadors IES vidal i Barraquer alumnes d’ASC (20 joves: 14 noies i 6 nois) 

20/12 Reunió H2o i Sopar de Nadal 

23/12 Reunió amb Fundació Catalana de l’Esplai (Barcelona) 

 

Torneig de futbol dia mundial contra la Sida Jove Baix Penedès. (54 joves) 

Intervencions individuals a l’Espai Jove: 

- Nois: 22 

- Noies : 14 

o Total: 36  joves  

Tallers realitzats:11 

- Altres: 7 tallers, 2 conferencies,  1 joves promotors de salut, 1 event 

Total joves assitents als tallers: 322 joves 

Total usuaris atesos al desembre: 458 

 

 

 

 

 



AVALUACIÓ 2013 

 

Durant aquest any 2013 s’han dut a terme: 

- 33 tallers de Sexualitat- Afectivitat VIH/Sida 

- 24 tallers de prevenció a la violència de gènere  

- 4 tallers de diversitat sexual 

- 13 tallers de salut i/o formació d’agent de salut 

- 12 tallers d’autoestima  

- 33 tallers d’altres temàtiques relacionades amb salut i joves.  

o Total accions grupals: 1 tallers grupals 

 

En relació als tallers realitzats, han assistit en aquests uns 5396 usuaris  i s’han realitzat unes 

1049  intervencions individualitzades  

 

L’Espai Jove de Salut d’H2o ha atès a un total de 6445 usuaris  del Camp de Tarragona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIONS ESTABLERTES 

SECRETARIA DE JOVENTUT.  Per el funcionament i seguiment del Servei de Salut Jove de la 

Oficina Jove del Tarragonès, així com les línies d’actuació. 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT DEL AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Amb aquest departament 

del Ajuntament de Tarragona, les reunions de coordinació establertes han vingut activades per 

les accions preventives dutes dins del Espai Jove Kesse, així com el suport que han donat al 

projecte de formació de Joves Promotors de Salut amb la continuïtat quees va realitzar aquest 

any amb la edició dels joves de Sant Salvador i els joves del Serrallo.  

A través de Joventut s’han dut a terme activitats dins del programa Nexo Joven, en el qual 

s’han fet intervencions durant el mes de juliol a la platja, abordant de manera lúdica, aspectes 

relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut.  

DEPARTAMENT DE SALUT DEL AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Aquest és el departament del 

Ajuntament amb el qual hi ha el conveni de col.laboració per a dur a terme les accions 

preventives en el àmbit no formal en el municipi de Tarragona, això inclou les rutes de carrer 

als barris de Ponent, tallers a centres oberts, CRAE, formacions de formadors als instituts… 

Aquest departament també està implicat en la formació dels “Joves Promotors de Salut”.  Les 

reunions de seguiment amb l’equip es realitzen un cop per setmana, en relació a usuaris 

atesos, i accions realitzades, així com accions sol.licitades a implementar. El dia de la reunió de 

coordinació es els divendres de 9’00h a 11’00h.  

JOVE BAIX PENEDÈS. El conveni de col.laboració amb el Jove Baix Penedès, estableix unes 

linies de Treball que consisteixen en la coordinació del grup de Treball de salut jove amb els 

tècnics de la comarca del Baix Penedès, preparar les accions per als diferents dies mundials, fer 

una formació de formadors per als tècnics de Joventut, realitzar un seguit de xerrades per a 

pares, fer la difusió del agent de salut comarcal, i algunes dinamitzacions d’exposicions o 

activitats per a joves. De forma coordinada i continuada anem fent reunions de seguiments del 

projecte. 

Les reunions del grup de Treball de Salut jove del Jove Baix Penedès, es realitzen de forma 

periòdica al voltant de cada dos mesos. D’aquí surten les accions a dur a terme dins dels 

municipis del Baix Penedès, algunes vinculades als dies mundials com pot ser el dia mundial de 

la Sida. 

COORDINADORS PLANS D’OCUPACIÓ, TALLERS OCUPACIONALS I CASES D’OFICIS. Dins del 

nostre ambit d’intervenció establim reunions de coordinació amb els responsables dels tallers 

ocupacionals per a presenter el punt jove de salut així com oferir els tallers preventius que es 

realitzen. 

KOMANDO NITS Q. Independentment de les sortides nocturnes que faci Komando Nits Q, un 

cop al mes participem en les reunions del grup, a l’hora de donar pautes d’intervenció, facilitar 

alguns dels materials informatius, etc 



JUSTICIA JUVENIL. Gairebé des de l’inici del projecte tenim una vinculació amb Justícia Juvenil, 

i algunes mesures alternatives que estableixen els jutges de menors, les accions les duen a 

terme en la nostra entitats, sobretot els delictes o faltes que tinguin a veure amb la Salut. 

Aquest any hem tingut: 4 joves (2 nois i 2 noies) 

FUNDACIÓ CASAL L’AMIC. Amb aquesta entitat, establim reunions de programació, 

coordinació, seguiment i avaluació del que son les Rutes de Promoció de la Salut als barris de 

Ponent i de Camp Clar. 

IES VIDAL I BARRAQUER. Aquest centre de secundària, és el referent a nivells de cicles 

formatius relacionats amb els Serveis a la comunitat i des de ja fa uns anys, els hi oferim la 

possibilitat de formar als alumnes de 2n curs dels CFGS d’animació sociocultural i d’Integració 

social en l’ambit de la salut sexual. Per a que disposin d’eines, que podrán utilizar en un futur 

quan s’insertin en l’àmbit laboral.  

GRUPS DE TREBALL DELS QUALS FORMEM PART 

HSH (homes que tenen sexe amb homes) del Programa Prevenció I Assistència de la Sida del 

Departament de Salut.  

Grup de Salut Sexual i VIH/sida Tarragona. Aquest grup de Treball coordinat per la entitat 

Assexora’Tgn, aglutina a totes les entitats, tècnics i administracions que des dels diferents 

nivells de prevenció actúen en la salut sexual i el VIH/sida, des d’aquest grup sorgeixen les 

accions al municipi de Tarragona entorn el dia mundial de la Prova del VIH i el dia mundial de 

la Sida.  

Formen part d’aquest grup: Creu Roja, H2o, Assexora’Tgn, UGT, Creu Roja Joventut, Fundació 

ECOM, ASSIR-ICS Camp de Tarragona, CAS Tarragona, CSM Pere Mata, Col.legi d’Infermeria de 

Tarragona, Col.legi de Farmaceutics de Tarragona, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, hospital 

universitari Joan XXIII, Regidories de Salut, Joventut i Polítiques per la Igualtat del Ajuntament 

de Tarragona i l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Salut Jove del Jove Baix Penedès. Aquest grup és coordinat per nosaltres conjuntament amb 

el equip de tècnics del Jove Baix Penedès, del qual hi formen part: Mossos d’Esquadra, 

Infermeres del programa Salut i Escola, tècnics de Joventut dels diferents municipis de la 

comarca, educadors de carrer del Vendrell, Fundació Santa Teresa Ventall, Creu Roja, tècnics 

Pla de barris el Vendrell. Des d’aquest grup és trien accions per a dur a terme durant els dies 

mundials que hi ha al llarg de l’any, així com establir coordinacions i formacions especifiques. 

Grup fundador “Matrix” del Projecte Joves Promotors de Salut. Juntament amb l’entitat 

Assexora’Tgn, la Regidoria de Joventut, la Regidoria de Serveis socials i la Regidoria de Salut del 

Ajuntament de Tarragona, som el grup fundador del projecte “Joves Promotors de Salut” i 

anem preparant les diferents edicions, ja es va fer el 2011 el joves promotors de la zona de 

Ponent, aquest any hem realitzat els joves promotors de la zona de Sant Pere i Sant Pau i ara al 

2013 iniciarem els joves promotors de Sant Salvador. 



Pla local VIH/sida Reus. Com a entitat que presta serveis entorn el VIH/sida, formem part 

d’aquest grup de Treball per a realitzar accions conjuntes al municipi de Reus. Formen part del 

grup: Servei de Salut Publica del Ajuntament de Reus, Col.legi de Farmaceutics de Tarragona, 

ASSIR, H2o, igualtat , Joventut i serveis socials del Ajuntament de Reus, Dr. Pardo de la Unitat 

de VIH/sida del Hospital Sant Joan de Reus, Arsu Festa, AIDS Quth, CAS Reus. Des d’aquí i amb 

el suport de l’ajuntament de Reus i la col.laboració d’Assexora’Tgn hem pogut iniciar el procés 

de realització del test ràpid del VIH a Reus a través de la nostra entitat. 

Plataforma Nits Q Tarragona. Aquesta plataforma va lligada al segell de Qualitat que s’ha 

impulsat des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entorn a un oci nocturn 

de qualitat i saludable. En aquesta plataforma ens trobem diferents tècnics relacionats amb la 

prevenció, la seguretat, entitats, hospitals i propietaris de locals d’Oci nocturn. Des de la nostra 

entitat, les nostres aportacions van lligades a aspectes relacionats amb la salut sexual. 

Consell de Dones de Reus i Tarragona. La nostra entitat i en representació de les noies 

lesbianes, les persones transexuals i les noies bisexuals forma part del consell de dones de 

Reus i Tarragona, juntament amb altres entitats i organismes de la ciutat de Reus. 

 
Grup Tarragona Saludable. Aquest és un grup en el qual els recursos existents al municipi de 

Tarragona en relació a salut es reuneixen un cop cada dos mesos, en el qual s’aporten totes les 

accions a realitzar en salut a la zona, i s’aglutinen totes en un butlletí que es passa via mail a 

altres entitats i Serveis per estar al corrent de tot el que es realitza a la ciutat en materia de 

salut. 



TALLERS REALITZATS 

TALLER D’INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL.- En aquest taller s’incideix en les diferents 

ITS, així com les vies de transmissió i els mecanismes de prevenció per a poder evitar-les, dins 

d’aquest s’inclou una part pràctica sobre l’us del preservatiu masculí i femení. 

TALLER DIVERSITAT SEXUAL. en aquest taller s’aclareixen conceptes relacionats amb el món 

LGBT, així com s’introdueix una part específica sobre sexe segur en HSH i noies lesbianes o 

bisexuals. 

TALLER DE SEXUALITAT. Aquest taller que acostuma a ser de dues hores, s’aborden aspectes 

relacionats amb la sexualitat, trencant mites i estereotips al voltant d’aquesta i es donen 

missatges preventius entorn als embarassos no desitjats i la prevenció de les infeccions de 

transmissió sexual entre elles el VIH/sida. Aquest taller sempre s’adapta al nivell dels 

participants a través d’una pluja d’idees inicial, i al final sempre es facilita un espai de consulta 

tancada, on es distribueix una cuartilla en blanc per a que els participants en el taller puguin 

realitzar alguna pregunta que els inquieti o donar la opinió sobre el taller. 

Tipología de les consultes anònimes: primeres vegades, anticonceptius, aclariment de 

practiques de risc entorn les ITS, aprofundiment en alguna ITS (molt frequent VPH), 

trencament de mites entorn les relacions homosexuals. 

TALLERS DE SALUT. Aquests tallers acostumen a ser els primers que realitzem quan tenim la 

certesa de que incidirem en aquell grup al llarg de tot un curs amb diferents accions 

preventives. Aquest taller ens serveix per conèixer el nivell del grup en diferents aspectes 

relacionats amb la salut com drogues, sexualitat, VIH/sida, hàbits alimentaris, etc… i ens 

permet explicar la nostra tasca com agents de salut i quint tipus de consultes poden realitzar 

així com i on adreçar-se per fer-les.  

TALLERS DE SALUT A LA PLATJA: Durant el mes de juliol d’aquest any, el servei de Salut de 

l’Oficina Jove es va traslladar a la Platja l’Arrabassada per tal de realitzar activtats de Salut per 

a joves. 

Aquestes activitats van tenir una durada de tres hores a la setmana.  

Durant tot el mes es van estar treballant diferents temes en relació a la Salut juvenil. Els temes 

treballats van ser els següents (cada setmana es treballava una temàtica concreta). També cal 

dir, que aquest any vàrem tenir el suport dels joves promotors de salut de St. Pere i St. Pau, els 

quals varen estar formats en el seu moment sobre les temàtiques de salut que s’esmene a 

continuació:  

- ViH/ Sida i altres infeccions de transmissió sexual 

- Operació Estiu 

- Sexualitat 

- Drogues 

- Diversitat sexual i relacions de parella 

 



FORMACIÓ DE FORMADORS SALUT SEXUAL. aquesta formació ha anat adreçada als alumnes 

d’Integració del IES Vidal i Barraquer, en la qual al llarg de 4 sessions se’ls ha informat de 

diferents aspectes relacionats amb la salut sexual, des d’una vessant professional com a futurs 

integradors socials que en algún moment atendrán a persones. 

RUTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. Conjuntament amb la fundació Casal l’Amic es realitzen 

dos rutes de promoció de la salut, una per el barri de Camp Clar que penja del Pla Integral de 

Camp Clar i l’altra per els barris de Ponent (Torreforta, La Granja, La Floresta, Riu Clar, Icomar) 

que penja del Departament de Salut del Ajuntament de Tarragona, en la qual es van abordant 

aspectes de promoció de la salut en unes rutes conjuntes amb els educadors de carrer de la 

Fundació, entre les diferents rutes hem realitzat (salut sexual, prova del VIH, diversitat sexual, 

salut i gènere, VIH/Sida) 

SEXUALITAT AFECTIVA. Aquest taller es va fer específicament per a la jornada del 26 de febrer 

que organitzava dones en acció, des del consell municipal de Dones de Reus. El taller anava 

dirigit a parlar de com el gènere influeix en el nostre comportament i com arrel de la historia 

se’ns ha assignat una serie de maneres de viure la sexualitat, induint això a la homofobia, a no 

ser capaços de negociar amb la parella, a tenir practiques de risc dins de la sexualitat… 

METODES ANTICONCEPTIUS. En aquest taller s’expliquen els diferents mètodes 

anticonceptius, abordant e incidint en els mètodes de barrera i dels que protegeixen de les ITS 

entre elles el VIH/sida, en aquest taller també es parla d’aspectes com la confiança i mites del 

amor romàntic que ens poden dur a tenir practiques de risc degut a una relaxació per part de 

la parella. 

EXPOSICIÓ SEX O NO SEX: Aquesta exposició és una proposta per desenvolupar una acció 

educativa a l’entorn del VIH/Sida i d’altres ITS i de la sexualitat en general, posant a l’abast 

d’educacos que treballen amb joves elements informatius i educatius que, defugint 

plantejaments moralistes, ajudin a orientar actituds i facilitar estratègies per a la promoció 

d’hàbits saludables i de prevenció de risc. La proposta d’aques any va ser realitzar una 

exposició itinerant en els diferents instituts de secundària de la ciutat, aquest sota demanada 

del mateix centre educatiu. D’aquesta nova metodologia es van beneficiar els centres: IES 

Martí i Franquès, IESSEP Vidal i Barraquer, Col·legi roig, Col·legi La Salle Torreforta i l’IES Coll 

Blanc; als cursos de 3r i 4t d’ESO. L’objectiu d’aquesta exposició és:  

o Contribuir a promoure entre els adolescents i joves una consciència crítica 

davant les conductes sexuals de risc, que generen un estat d’opinió favorable a 

la promoció d’hàbits saludables i a la salut.  

o Afavorir el desenvolupament d’activitats al voltant de l’exposició relacionades 

amb les conductes sexuals de risc.  

o Facilitar informació i sensibilitzar sobre eles riscos i conseqüències de les 

infeccions de transmissió sexual, ITS, inclòs el VIH i la Sida.  

o Incrementar la percepció de vulnerabilitat associada a la pràctica de conductes 

sexuals de risc.  

o Millorar el repertori d’habilitats per adoptar comportaments adequats davant 

les situacions de risc.  

 



 

FORMACIONS OBTINGUDES 

FORMACIÓ EN SALUT PER ALS TÈCNICS DE SALUT DE LES OFICINES JOVES. Sessions 

especifiques de diferents temàtiques per abordar les necessitats dels joves que s’apropen als 

serveis de salut jove (entre d’altres: sexualitat i afectivitat, VIH/sida, socioadiccions, imatge i 

autoestima…) 

FORMACIONS DE FORMADORS 

Alumnes d’ASC (IESSEP Vidal i Barraquer) 

Alumnes D’integració Social (IESSEP Vidal i Barraquer) 

ABS Llevant 

ALTRES 

Dia de l'alliberament Gai i Lesbià I Setmana de les llibertats sexuals. Vam donar suport en 

l’acte central de la exposició “VIH: l’esperança” de Kike Sorroche, amb una xerrada sobre els 30 

anys de VIH, fent un recorregut per els diferents avenços i dates importants al llarg de la 

trajectòria del VIH/sida.  

Dins del marc de l’alliberament gai i lesbià i a través d’un moviment ciutadà es va celebrar la 

setmana de les llibertats sexuals a les quals des de diferents entitats ciutadanes es van fer uns 

cafès - tertúlia entorn les llibertats sexuals, (H2o: diversitat sexual, Assexora’TGN: sexualitat 

afectiva) 

Joves promotors de salut Des de la entitat hem donat suport a un projecte de nova creació, 

innovador en relació a formar joves promotors de salut, en les diferents zona de Tarragona per 

a que puguin intervenir en el seu grup d’iguals. 

Hi ha un òrgan gestor principal que està format per: Assexora’TGN, Associació H2o, Equip de 

prevenció i Joventut del Ajuntament de Tarragona i PDC Torreforta-Riu Clar. 

Durant aquest any 2013 s’ha dut a terme el projecte Joves Promotrs de Salut als barris de St. 

Salvador i Serrallo, duent a terme la mateix metodologia que en les anteriors edicions.  

Aquest projecte intervé a 3 bandes: 

1. Cohesió de les entitats i serveis de la zona per treballar en el projecte.  

2. Formació de formadors: formar aquests joves promotors de salut en diferents àmbits 

(sexualitat, drogues, alimentació, gènere...) 

Bola de neu: Aquests joves promotors de salut incidiran en el seu grup d’iguals, i en finalitzar la 

formació hauran de realitzar una acció en la seva zona geogràfica 



Barraques Reus 2013: en aquesta jornada es va fer suport a la Barraca del Casal Despertaferro 

duent-hi una taula amb informació sobre sexualita, ITS i substàncies estupefaents, juntament 

amb material preventiu.  

 

GRUP DE TREBALL DE SALUT SEXUAL I SIDA DEL CAMP DE TARRAGONA 

Coordinació i gestió del Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona amb diferents 

professionals relacionats amb la salut sexual i el VIH.  

La gestió i coordinació del grup de treball de Salut Sexual i VIH/sida de Tarragona està realitzat 

per Assexora’Tgn (associació comunitària de salut sexual del Camp de Tarragona), el grup neix 

gairebé en paral·lel amb la entitat, per la necessitat de conèixer els recursos existents a la 

ciutat, coordinar esforços i realitzar accions al municipi entorn la prevenció del VIH/sida i altres 

ITS així com promocionar la salut sexual.   

El grup de Treball porta uns 3 anys en actiu, i al llarg del temps cada cop s’han anat incorporant 

més membres a la taula. El suport per poder gestionar el grup el rebem des del Ajuntament de 

Tarragona, més concretament des de la Regidoria de Polítiques per la Igualtat. 

L’èxit del grup de Treball es degut a diferents circumstàncies: 

- La representativitat del màxim d’agents implicats del sector del VIH i la salut sexual 

(l’administració central i local, sindicats, col·legis professionals, entitats i ONG’s, xarxa 

sanitària, xarxa social…)  

- la horitzontalitat i bidireccionalitat en les intervencions i aportacions (tots tenen veu i 

vot per igual) 

- freqüència i horari de les reunions (l’adaptabilitat dels diferents membres del grup en 

quant a horaris, ha permès l’assistència elevada  de participants) 

- les sinèrgies creades per els diferents membres del grup han facilitat derivacions i 

cobrir necessitats descobertes. 

- Realització d’accions comunitàries que han sorgit des del grup que han permès donar 

una imatge unificada de ciutat enfront al VIH/sida.  

Des del grup de Treball s’han celebrat i dut a terme les accions per al dia Mundial de la sida de 

cada any, s’han editat materials propis com Guía de recursos de la ciutat 

El grup de Treball el formen:  

Col.legi de farmacèutics de la província de Tarragona, Fundació ECOM, CAIS Creu Roja, Creu 

Roja Joventut, Agència de Protecció de la Salut, Hospital Universitari Joan XXIII, Assexora’Tgn, 

Programa Salut i Escola, CAS Drogodependencies Tarragona, Equip de Prevenció, Departament 

de Salut del Ajuntament de Tarragona, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Associació H2o, 

Departament de Joventut del Ajuntament de Tarragona, UGT, Assir Tarragona-Valls, 

Departament de Salut del Ajuntament de Tarragona, Departament de Polítiques per la Igualtat 



del Ajuntament de Tarragona, Pla d’igualtat i observatori social del Ajuntament de Tarragona, 

Oficina Jove del Tarragonès, Centre de Salut Mental Pere Mata,  

Reunions establertes aquest any: 6 reunions (14/11, 9/10, 18/09, 27/05, 18/03, 04/02) 

Accions realitzades des del Grup de Treball de Salut sexual i VIH/sida en relació al dia mundial 

de la Sida 2013:  

ACCIONS REALITZADES PER AL DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2013 

25/11 Especial programa de ràdio a Tarragona Ràdio sobre la “Setmana de la Prova” 

29/11 Roda de Premsa a L’ajuntament de Tarragona amb els actes per el dia mundial de la Sida 

a Tarragona amb: 

Dr. Joan Guix, director territorial dels Serveis de Salut a Tarragona 

Sr. Javier Villamayor, Conseller de l’àrea de Serveis a la Persona del Ajuntament de Tarragona 

Dr. Enric Pedrol, Cap de Medicina Interna del Hospital Sant Pau i Santa Tecla i responsable de 

la Unitat de Sida d’aquest hospital. 

Lluís Romero, representant del Grup de Treball de Salut Sexual i VIH/sida i president 

d’Assexora’Tgn 

30/11 Intervenció nocturna de “Komando Nits Q” (grup joves promotors de salut en la nit) 

1/12 Accions de sensibilització comunitàries a l’ultim tram de la Rambla Nova i lectura del 

manifest a carrec del Dr. Sentís, cap de Ginecologia del Hospital Sant Pau i Santa Tecla. 

2/12 xerrada-col.loqui a la sala d’actes del Hospital Sant Pau i Santa Tecla, amb persones 

afectades per el VIH, un apropament dels professionals del sector als usuaris. 

Fotos dels actes: 

 

Roda de premsa 

presentant els actes 

del dia mundial de la 

Sida 2013 



 

Acte-Festival de sensibilització a través de la aportació desinteresada de la Carme González 

 

Actuacions comunitàries de diferents col.lectius de la ciutat de forma desinteresada. 



 

Stands informatius i amb activitats per els més petits. 

 Lectura del manifest 



  

Cartell amb el programa d’actes 

A continuació la guía de recursos actualitzada d’aquest 2013. 



 

 



 

tarja de difusió servei de la Oficina jove 

 Taller de cuina saludable Joves Promotors de 

Salut 

 



 entrega dels certificats joves Promotors de salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SALUT ON LINE 
 
El projecte salut on-line, consisteix en prestar atenció telemática als HSH que es connecten als 
xats i les pàgines de perfil que el seu àmbit d’influència és Tarragona. 
 
Com a nova tendencia aquest any, hem enviat alguns anuncis a homes que tenen sexe amb 
homes que es publiquen a Milanuncios, donant informació del nostre Servei, i del recursos del 
Servei de la prova 
 
L’atenció al xat és un cop per semana, durant dues hores en el xat de Chueca canal Catalunya, 
dir que aquest any s’ha unificat amb el IRC Hispano i en aquest xat trobem tan HSH com 
heterosexuals, així que hem canviat el canal i intervenim en el gaytarragona.  
 
Al haver fet aquesta fusió de xats ens hem trobat que alguns operadors ens han expulsat del 
canal dificultant la nostra intervenció. 
 
Si que en el recorregut que portem d’atenció telemática hem pogut observar l’augment de 
practiques de risc anunciades per el general, i amb usuaris de xat bastant joves, tot i que la 
premisa del servei, és que sigui el propi usuari del servei el que obri privat per realizar les 
consultes. 
 
Si que s’han ampliat algunes consultes a través del nostre facebook: Espai jove de salut, per 
missatgeria interna 
 
 
 
Consultes realitzades 
 
 
Un total de 93 consultes. 
 
 
EDAT: 
 

EDAT Nº 

16-20 23 

21-35 36 

35-50 27 

+ DE 50 7 

 
PROCEDÈNCIA: 
 

MUNICIPI Nº 

Tarragona 38 

Reus 22 

Salou 11 

El Vendrell 6 

Valls 4 

Torredembarra 3 

Constantí 2 



Creixell 2 

Altres 5 

 
 
 
TEMÀTICA 
 

Temàtica Nº 

Prova del VIH 30 

Sexe Oral 22 

Pràctiques de 
risc 

18 

Penetració 
Anal 

10 

ITS 9 

VIH + 1 

LGBT 2 

Altres  1 

 
 

 

 

 


