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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
conèixernos en grup. La persona que vingui trobarà a nois i noies com ell o ella i serà
escoltat i podrá 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 dimecres 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 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.

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, gènere, 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, presa de decisions en relació al sexe Baix els
efectes de les substàncies, etc.
 Prevenció a la Violència de Gènere: l'amor romàntic, la perspectiva de gènere, rols
de gènere i esteriotips, diversitat en les relacions de parella i tipus de violència de
gènere, entre d'altres.
 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 35 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 9’30h 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 9’30h a 14’00h Servei de Salut Jove de la Oficina jove del
Tarragonès
 Dijous de 16’00h a 19h Casal Jove de Vendrell (carrer Isidre Ribes 5,
el Vendrell)
 Divendres de 9’30h 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 i
Ajuntament del Vendrell

-

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

-

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

CONVENIS ESPAI JOVE DE SALUT H2O
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.

VENDRELL
A través del conveni amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vendrell es dur a
terme l’Espai Jove de Salut amb un total de 4 hores setmanals. Aquestes es distribueixen
amb una atenció directa al Casal Jove, el dijous a la tarda de 16h a 19h, durant els mesos
d’octubre a juny. La resta d’hores s’utilitzen per a realitzar formacions a joves de centres
educatius del municipi, casa d’oficis, unitats d’escolarització compartida, interencions d’oci
noctur, entre d’altres.

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



Dijous de 9’30h a 14’00h Servei de Salut Jove de la Oficina jove del Tarragonès



Divendres de 9’30h a 14’00h al Servei de Salut Jove de la Oficina Jove del
Tarragonès

DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DEL SERVEI
Des del 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.

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 que es 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.
REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE VENDRELL
Aquest és el departament del Ajuntament amb el qual hi ha el conveni de col.laboració per
a dur a terme el punt de Salut Jove del Casal Jove de Vendrell, juntament amb els tallers i
formacions que es duen a terme als tres instituts del municipi del Vendrell, com també a la
Casa d’Oficis, Centre de dia de Pere Mata, UEC, Escola de Turismes, entre d’altres.
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; tant a Tarragona com al Vendrell. Aquest any hem tingut: 2 joves (nois)
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 H2o FORMA 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, Col·lectiu 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 PREVENCIÓ A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Partint de l’amor romàntic i
dels estereotips i rols de gènere, es fa incidència, a mode de prevenció, en la violència de
gènere i els tipus de relacions que podem establir en parella. En aquest taller es tracta de
poder treballar ver a les relacions abusives en base a la construcció de la identitat de

gènere; conèixer les principals perspectives d'anàlisi del foment de la violència ver la
parella. Donar a conèixer el cicle, procès i conseqüències de les relacions abusives, com
també trencar mites entorn a l'amor romàntic.

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)
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.

FORMACIÓ JOVES PROMOTORS DE SALUT PART ALTA El projecte Joves Promotors
de Salut, aquest any 2015 ha celebrat la seva sisena edició. El curs és fruit del treball
coordinat entre els departaments de Salut, Joventut, Serveis Socials i Centres Cívics de
l’Ajuntament de Tarragona, juntament amb l'entitat Assexora'Tgn
En aquesta edició varen participa 16 joves d’entre 18 i 25 anys que durant tres dies van
realitzat dinàmiques, sessions formatives, accions de sensibilització i espais d’intercanvi
orientades a la promoció i el coneixement de la salut i els hàbits saludables.

Es tracta d’una formació de 20 hores de coneixements, habilitats i aptituds de qualsevol
aspecte relacionat amb la salut com l’afectivitat sexual, eines de comunicació verbal i no
verbal,

dinàmiques

de

cohesió

i

confiança,

instruccions

per

la

reanimació

cardiopulmonar, claus per la prevenció en l’àmbit de les drogues. Fins i tot, es va
realitzar un enigma nocturn pels carrers, places i locals de la Part Alta, en els qual els i
les joves havien de trovar-se amb situacions que van tenir que resoldre aplicant els
coneixements adquirits en les sessions teòriques prèvies.

Fins diumenge al matí, van passar pel centre cívic experts i referents del camp de la
salut, l’atenció i la dinamització de la gent jove. Aquesta part teòrica es veurà
acompanyada i complementada per 10 hores de pràctica, en les quals els i les joves,
amb el suport i acompanyament de les persones formadores, hauran de dissenyar,
executar i avaluar una acció que repercuteixi en altres joves durant el primer trimestre
del 2016.

Joves Promotors de Salut va iniciar el seu trajecte el maig del 2011 amb la primera de
les formacions als barris de Ponent. Des de llavors, s’han fet cursos i formacions a
zones com Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, El Serrallo, Tarragona Centre i
Bonavista, en les quals s’hi ha aplegat més de 60 joves, que han realitzat, també,
trobades posteriors.

El projecte és una formació bàsica en temes relacionats amb la salut i, al mateix temps,
també preveu desenvolupar espais de trobada, intercanvi i intervenció amb els grups de
joves que hagin assolit la certificació del curs. Una dimensió comunitària que pretén
acompanyar les iniciatives d’aquests joves implicats al seu barri com a promotors de
salut

EXPOSICIÓ SEX O NO SEX II Aquesta exposició és una proposta per a desenvolupar
una acció educativa entorn del VIH/Sida i altres Infeccions de Transmissió sexual, i de la
sexualitat en general, posant a l'abast d'educadors que treballen amb joves elements
informatius i educatius que, fugint de plantejaments moralistes, ajudin a orientar actituds i
facilitar estratègies per a la promoció d'hàbits saludables i de prevenció de risc. La
proposta d'aquest any va ser realitzar una exposició itinerant en els diferents institus de
secundària de la ciutat, aquest sota demanda del mateix centre educatiu. D'aquesta nova
metodologia es van beneficiar els centres: IES Martí i Franquès, ISSEP Vidal i Barraquer,
Col·legi la Salle Torreforta... als cursos de 3r i 4t d'ESO, no obstant al centre Vidal i
Barraquer es va dur a terme una metodologia binària, des de la perpectiva de futurs

professionals com des de la vesant d'alumne. L'objectiu d'aquesta exposició és:
 Contribuir a promoure entre els i les 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 de la salut.
 Afavorir el desenvolupament d'actitvitats al voltant de l'exposició relacionades amb
les conductes de risc.
 Facilitar informació i sensibilitzar sobre els riscos i conseqüències de les ITS, inclòs
el VIH/Sida.
 Incrementar la percepció de vulnerabilitat associaicada a la pràctiva de conductes
sexuals de risc
 millorar el repertori d'habilitas per adoptar comportaments adequats davant les
situacions de risc

FORMACIÓ HOMOFÒBIA DEL 17 DE MAIG Des de l'Espai Jove de Salut H2o (Col·lectiu
gai, lesbià,bisexual i transsexual del Camp de Tarragona) es va organitzar en relació al 17
de maig Dia en Contra l'Homofòbia i Transsfòbia una jornada tècnica de salut jove
“Abordatge de l'homofòbia entre adolescents i joves "eines i estratègies per a

professionals del món socioeducatiu". La jornada va tenir lloc dissabte 16 de maig
duent a terme 10 hores de formació. Aquesta formació anava dirigida a professionals de
l'àmbit de l'educació i del món social, com també a persones que treballen amb joves.
L'objectiu fou abordar l'homofòbia i transsfòbia entre els i les joves i poder donar eines i
recursos relacionats amb el treball diari. La jornada va ser gratuïta i es va realitzar al
Casal Jove de la Palma de Reus.

CONFERÈNCIA BULLYING HOMOFÒBIC Per tercer any consecutiu des del Servei de
Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès es va organitzar una jornada tècnica de salut jove.
La jornada va portar per nom “BULLYING. Eines i recursos per a professionals que
treballen amb joves”. Aquesta jornada va tenir lloc dimecres 20 de maig, de les 9.30 a les
14h, organitzada per l’Oficina Jove del Tarragonès (una finestreta d’atenció al jovent de la
comarca gestionada conjuntament pel Consell Comarcal del Tarragonès, la Direcció
General de Joventut i l’Ajuntament de Tarragona). Per part d'H2o, els seus tècnics de salut
van dur a terme la ponència de “Bullying Homofòbic”

Aquesta jornada va ser adreçada a tècnics, monitors, professionals de l’àmbit de
l’educació i del món social i persones que treballessin amb joves; amb l'objectiu d’abordar
el bullying i l’assetjament entre joves i poder dotar d’eines i recursos relacionats per al
treball diari.

FORMACIÓ “TRIES EL SEXE QUE VOLS”? JORNADA DE SIDA AL COMPLEX
EDUCATIU CAL·LIPOLIS Des del grup de Treball s’han celebrat i dut a terme diferents
accions i actes relacionats amb el Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida. Els actes
d'aquest 2015 són els següents:
 28 de novembre: sortida de Komando Nits Q per tots els locals de la Plataforma
Nits Q distribuint informació i material preventiu sobre el VIH/Sida
 1 de desembre: enllumenat vermell dels edificis emblemàtics i monuments
municipals de l’Ajuntament de Tarragona a través del Departament de Polítiques
per la Igualtat.
 1 de desermbre: Roda de premsa i lectura del manifest al Col·legi de Farmacèutics
a les 12h del migdia. A la roda de premsa i contem amb el Dr. Mercader Director de
l’Agència de la Salut Pública de Catalunya, el president del col·legi de
farmacèutics, la regidora de l’Àrea de la Persona de l’Ajuntament de Tarragona
Begoña Florià, i Lluís Romero com a representant del Grup de Treball de Salut
Sexual i Sida de Tarragona. A la roda de premsa es van facilitar les dades d’aquest
2014 en relació a la prova ràpida per part d’Assexora’Tgn, Creu Roja i Farmàcia,
com també les dades dels hospitals en relació als nous casos de VIH. També
s’informarà a través de la roda de premsa els tallers i formacions de salut sexual i
afectivitat, VIH/Sida i altres ITS, com també dels centres educatius que visiten els
membres del grup com per exemple l’ASSIR, Salut i Escola, Espai Jove de Salut
H2o, Creu Roja, Creu Roja Joventut i Assexora’Tgn. També es va crear un dossier
per a que els mitjans de comunicació que cobrien l’acte poguessin fer-ne us a
l’hora de publicar la roda de premsa en els seus canals d’informació
 3 de desermbre: Jornada formativa en salut sexual i VIH/sida per a estudiants de
cicles del Complex Educatiu Cal·lípolis. “I tu, tens el sexe que vols?”. Va constar
de tres blocs:
Bloc 1: Relacions de parella i VIH (Lluís Romero i Clàudia Viñals del
col·lectiu H2o i Assexora'Tgn)

Bloc 2: La teva protecció en mans de qui? (Montse Carrera, Llevadora
ASSIR-ICS Camp de Tarragona)
Bloc 3: Tu també transmets (Dra. Isabel Sabater d’ASSIR-ICS Camp de
Tarragona)
 3 de desembre: Nit Vermella a la Sala el CAU. Les entitats Creu Roja Joventut i
Assexora’Tgn van realitzar unes activitats nocturnes a la sala el CAU amb temàtica
de salut sexual i Sida.
 30/11- 07/12: Stands informatius amb material sobre el VIH/Sida ubicats a CAP’s,
Oficina Jove, Hospitals, CAS Drogodependències, Centres de secundànria amb
programa Salut i Escola i altres.

ORGANIGRAMA ESPAI JOVE DE SALUT H2O 2015
GENER 2015
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

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

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
07.01.15: Reunió Komando Nits Q
09.01.15: Reunió interna d'H2o
13.01.15: Formació de formadors IESSEPS Vidal i Barraquer (22alumnes: 6 nois i 16
noies)
14.01.15: Formació de formadors IESSEPS Vidal i Barraquer (28 alumnes: 8 nois i 20
noies)
14.01.15: Ruta de salut “Propòsits saludables” Casal Amic (5 intervencions)
19.01.15: Taller de VIH/Sida Ies Martí i Franquès (33 alumnes: 13 noies i 10 nois)
20.01.15: Taller de salut Casa d'Oficis (10 tot nois)
21.01.15: Formació de formadors IESSEPS Vidal i Barraquer (25 alumnes: 5 nois i 20
noies)
21.01.15: Visita guiada Oficina Jove alumnes Casa d'Oficis (8 noies)
21.01.15: Ruta de salut “Propòsits saludables” Casal Amic (6 intervencions)
22.01.15: Formació de formadors IESSEPS Vidal i Barraquer (22 alumnes: 6 noies i 16
noies)
24.01.15 sortida Komando Nits Q (especial preservatiu)
26.01.15: Taller de VIH/Sida Ies Martí i Franquès (32 alumnes: 12 noies i 10 nois)
26.01.15: Reunió Jove Baix Penedès
27.01.15: Taller d'Addiccions i pantalles IES Camp Clar 2n batx A i B (40 alumnes: 24 nois

i 16 noies)
27.01.15 Taller de Salut Casa d’Oficis Educació Infantil i dinamització comunitària (30
alumnes: 4 nois i 26 noies)
29.01.15: Formació de formadors IESSEPS Vidal i Barraquer (25 alumnes: 8 nois i 17
noies)
29.01.15 visita guidada alumnes Centre Obert Tarragona Centre Oficina Jove (11 joves: 6
nois i 5 noies)
30.01.15: Reunió Joves Promotors de salut al Kesse
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 173 total
-

Noies: 82

-

Nois: 50

Tallers realitzars: 15 tallers
Total joves assistents a tallers: 297 joves
Total usuaris/es atesos durant el mes de Gener 2015: 470

FEBRER 2015
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

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

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació

Intervencions espai obert
Altres
02.02.15: Taller d'alimentació PTT d'Hosteleria Calafell (8 joves nois)
02.02.15: Taller de VIH/Sida Ies Martí i Franquès (30 joves: 16 nois i 14 noies)
04.02.15: Projecte Òrdago Riudoms (classes: 3r ESO A, B i C) (78 joves en total)
04.02.15: Reunió Komando Nits Q
05.02.15: Taller de VIH/Sida Ies Martí i Franquès (33 alumnes: 18 noies i 15 nois)
05.02.15: Taller de drogues i addiccions 2n ESO A i B IES Andreu Nin (52 joves en total)
05.02.15: Reunió amb joventut de l'Ajuntament de Vendrell
06.02.15: Projecte Òrdago IES Ramon de la Torre (classes: 1r ESO A, B, C i D) (120
joves en total)
06.02.15: Taller de massatges Promotors de salut Sant Pere i Sant Pau (12 joves: 6 noies
i 6 nois)
09.02.15: Taller de diversitat sexual Univeristat Rovira i virgili x2 (112 joves. 16 nois i 96
noies)
09.02.15: Taller de VIH/Sida Ies Martí i Franquès (28 joves. 15 noies i 13 nois)
10.02.15: Taller de VIH/Sida al PTT d'Hosteleria Calafell (7 joves nois)
10.02.15: Taller de Salut Casa d'Oficis Manteniment (12 alumnes: 6 nois i 6 noies)
11.02.15: Taller de drogues PTT de lampisteria de Calafell (12 nois)
11.02.15: Reunió amb Jove Baix Penedès
11.02.15: Ruta de promoció de la Salut Camp Clar: Afectivitat i parella (6 intervencions a
joves)
12.02.15: Projecte Òrdago a la Selva del Camp (classes: 2n ESO A, B i C) (75 joves)
12.02.15: Formació de Formadors IES Vidal i Barraquer, Integració Social: Sexualitat (28
alumnes: 8 nois i 20 noies)
12.02.15: Reunió d’H2o
12.02.15: Taller de drogues UEC Vendrell (8 joves: 6 nois i 2 noies)
16.02.15: Reunió amb Joventut Ajuntament de Tarragona
16.02.15: Reunió Joves Promotors de Salut (6 joves: 2 noies i 4 nois)
18.02.15: Taller de sexualitat i afectivitat PTT Lampisteria Calafell (9 joves nois)
18.02.15: Ruta de salut “Parella” Casal Amic (10 joves)
18.02.15: Cloenda Formació de formadors IESSEP Vidal i Barrquer (30 alumnes: 10 nois i
20 noies)
19.02.15: Formació de formadors IESSEP Vidal i Barrquer, integració social: sexualitat (24
alumnes: 6 nois i 18 noies)
19.02.15: Taller de drogues i addiccions 2n ESO C IES Andreu Nin (26 joves: 12 nois i 14
noies)
21.02.15: Sortida Komando Nits Q

23.02.15: Reunió Batecada
25.02:15: Reunió Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona
26.02.15: Taller de drogues i addiccions 2n ESO D IES Adreu Nin (22 joves: 11 noies i 11
nois)
27.02.15: Taller de salut Centre de dia Pere Mata de Vendrell (18 joves- adults: 8 noies i
10 nois)
27.02.15: Reunió Joves Promotors de salut Kesse

Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 111 total
-

Noies: 40

-

Nois: 71

Tallers realitzars: 33 tallers
Total joves assistents a tallers: 766 joves
Total usuaris/es atesos durant el mes de Febrer 2015: 877
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació

Intervencions espai obert
Altres
02.03.15: Sessió en Plenes Facultats Universitat Rovira i Virgili (23 joves: 22 noies i 1 noi)
03.03.15: IMET Ciber Àgora. Salut amb Internet
03.03.15: Taller sexualitat Casa d’oficis, atenció sociosanitaria (15 alumnes: 4 nois i 11
noies)
04.03.15: Reunió Joves Promotors de Salut Kesse (6 joves: 1 noia i 5 nois)
04.03.15: Reunió Komando Nits Q
05.03.15: Taller de Salut a 1r ESO A al IES Andreu Nin (29 joves: 15 nois i 14 noies)
05.03.15: Taller de Violència de Gènere a la UEC de Vendrell (10 joves)
06.03.15: Projecte Òrdago al IES Ernest Lluch de Cunit (classes: 2n ESO D, B, A, C i E,
un total de 125)
09.03.15: Taller de Violència de Gènere a PTT de Comerç de Calafell (8 alumnes: 3 nois i
5 noies)
09.03.15: 2ª sessió EPF sexualitat (36 alumnes: 10 nois i 26 noies)
10.03.15: Jornada Entitats HSH Barcelona
11.03.15: Taller de Sexualitat i afectivitat al GESO de Calafell (10 alumnes)
11.03.15: sessió de cloenda CFGS Animació sociocultural IES Vidal i Barraquer (30
alumnes: 10 nois i 20 noies)
11.03.15: Taller d'autoestima al centre obert de Cunit (15 alumnes: 5 noies i 10 nois)
11.03.15: Ruta de salut “Gènere” amb Casal Amic, Camp Clar (6 intervencions)
12.03.15: Taller de salut a 1r ESO C i D del IES Andreu Nin (26 alumnes: 9 nois i 17
noies)
12.03.15: Taller de sexualitat Casa d’oficis, dinamitzadors (15 alumnes: 5 nois i 10 noies)
16.03.15: Taller sobre Diversitat Sexual al PTT de Comerç de Calafell (5 alumnes: 3 noies
i 2 nois)
17.03.15: Taller d'addiccions i pantalles a 2n batx B del IES Torreforta (9 alumnes: 5 noies
i 4 nois)
17.03.15: Taller sexualitat, casa d’oficis (12 alumnes: 6 nois i 6 noies)
17.03.15: Taller de Salut Centre cívic Sant Pere i Sant Pau (10 alumnes)
18.03.15: Taller sobre treball sexual i mutilació genital femenina al IESSEP Vidal i
Barraquer (22 alumnes: 7 nois i 15 noies)
18.03.15: Ruta de salut “Gènere” amb Casal Amic (6 intervencions)
18.03.15: Sessió implementació practiques EPF
19.03.15: Taller de salut a 1r ESO B al IES Andreu nin (25 alumnes: 14 nois i 11 noies)
21.03.15: Sortida Komando Nits Q
23.03.15: Taller sobre VIH/sida i altres ITS a la Illeta de Reus (20 joves-adults: 4 noies i 16
nois)
26.03.15: sessió cloenda CFGS Integració social IES Vidal i Barraquer (30 alumnes 10
nois i 20 noies)

27.03.15: Taller de dorgues al Centre de Dia de Pere Mata de Vendrell (22 joves-adults: 3
noies i 19 nois)
31.03.15: Taller de drogues al PTT de Jardineria de Calafell (8 alumnes: 7 nois i 1 noia)
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 149 total
-

Noies: 61

-

Nois: 88

Tallers realitzars: 33 tallers
Total joves assistents a tallers: 523
Total usuaris/es atesos durant el mes de Març 2015: 672

ABRIL 2015
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

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

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
07.04.15: Taller de drogues a EINA de Vendrell (8 alumnes: 5 nois i 3 noies)
07.04.15: Taller sobre VIH/Sida a la Casa d'Oficis (10 alumnes)
08.04.15: Jornada de presentació de Materials de Prevenció del Àrea de
Drogodependències de l'Ajuntament de Tarragona
09.04.15: Taller de salut a 1r ESO A, B, C i D del IES Maditerrània (62 alumnes)

09.04.15: Reunió Batecada
10.04.15: Projecte Òrdago al IES Serra de Miramar de Valls (classes: 1r ESO A i 2n ESO
A i C) (125 alumnes)
14.04.15: Taller de drogues i addiccions a la UEC de Calafell (8 alumnes)
14.04.15: Taller VIH/sida Casa d’Oficis, Dinamització (12 alumnes: 6 noies i 6 nois)
15.04.15: Reunió Grup de Treball de Salut Sexual Sida de Tarragona
15.04.15: Intervenció grupal amb estudiants de treball de recerca (4 alumnes)
15.04.15: Ruta de salut “Xarxes Socials” amb Casal Amic (3 intervencions)
16.04.15: Projecte Òrdago al IES Serra de Miramar de Valls (classes: 2n ESO B, 3r ESO A
i B) (75 alumnes)
17.04.15: Taller d'alimentació saludable al Centre de Dia de Pere Mata (25 joves-adults: 5
noies i 20 nois)
18.04.15: Suport obra de Teatre discordants
20.04.15: Reunió amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
21.04.15: Taller VIH/Sida casa d’oficis Manteniment (8 nois)
22.04.15: Ruta de salut “xarxes socials” amb Casal Amic (5 intervencions)
22.04.15: Reunió avaluació Jornada prevenció
24.04.15: Taller sobre Violència de Gènere a 3r ESO A, B, C i D al IES Mediterrània (51
alumnes)
24.04.15: Taller sexualitat i afectivitat Cristina Macaya (25 alumnes)
25.04.15: Formació sobre Joventut al Màster de Joventut i Societat de la Universitat
Rovira i Virgili
27.04.15: Taller sobre Sexualitat i drogues (alcohol i tabac) al centre
Salvador (8 alumnes)

obert de Sant

30.04.15: Taller de sexualitat i afectivitat a 4t ESO A, B i C del IES Mediterrània (53
alumnes)
30.04.15: Reunió H2o
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 156 total
-

Noies: 71

-

Nois: 85

Tallers realitzars: 29 tallers
Total joves assistents a tallers: 482
Total usuaris/es atesos durant el mes de Abril 2015: 638
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
05.05.15: Taller de drogues a GESO de Calafell (8 joves)
05.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat a la UEC de Calafell (6 alumnes: 1 noia i 5 nois)
06.05.15: Projecte Òrdago segona sessió IES Joan Guinjoan de Riudoms (classes: 3r
ESO A, B i C) (80 alumnes)
06.05.15: Sessió formativa Eva Sentís URV (20 alumnes)
06.05.15: Reunió Komando Nits Q
07.05.15: Taller de drogues i addiccions a 2n ESO A, B, C i D del IES Mediterrània (73
alumnes)
07.05.15: Taller de Sexualitat i afectivitat a la UEC de Vendrell (5 alumnes: 2 noies i 3
nois)
08.05.15: Taller de Sexualitat i afectivitat a 3r ESO D al IES Sant Pere i Sant Pau (12
alumnes)
08.05.15: Projecte Òrdago segona sessió al IES Roda de Barà (classes: 3r ESO A i B, 4t
ESO A i B) (110 alumnes)
08.05.15: Exposició “Ell@s” dins de la programació per al dia Internacional en contra de
l'Homofòbia al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona
11.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat al Centre d'educació Especial Sant Rafael (27

alumnes)
12.05.15: Taller de sexualitat i gènere al PTT de Jardineria de Calafell (10 alumnes: 7 nois
i 3 noies)
12.05.15: Taller Violència de gènere, casa d’oficis Atenció sociosanitària (10 alumnes)
13.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat al Centre d'educació Especial Sant Rafael (12
alumnes)
13.05.15: Ruta de salut “drogues i addiccions” amb Casal Amic (3 intervencions)
14.05.15: Taller de drogues i addiccions a 2n ESO A i B del IES Baix Penedès (42
alumnes)
14.05.15: Taller de salut a 1r ESO A i B del IES Baix Penedès (31 alumnes)
14.05.15: Reunió Joves Promotors de Salut i Batecada
14.05.15: Assessorament professional Blanca Carcolé VIH/Sida
15.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat al Centre de Dia de Pere Mata de Vendrell (25
joves-adults)
16.05.15: Formació sobre Homofòbia a Reus + Manifestació Lluita contra l'Homofòbia i
Transsfòbia a Reus (10 alumnes)
18.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat al Centre d'educació Especial Sant Rafael (17
alumnes: 15 nois i 12 noies)
19.05.15: Taller sobre sexualitat i diversitat a l'Escola de Turisme de Vendrell (7 alumnes:
1 noia i 6 nois)
19.05.15: Taller sobre violència de gènere Casa d’Oficis Dinamitzadors (12 alumnes)
20.05.15: Jornada de Bullying al Espai Kesse (60 professinals)
20.05.15: Ruta de salut “drogues i addiccions” amb Casal Amic (5 intervencions)
21.05.15: Taller sobre drogues i addiccions a 2n ESO C i D del IES Baix Penedès (46
alumnes)
21.05.15: Taller de salut casa d’oficis (10 alumnes)
22.05.15: Reunió Promotors part alta
23.05.15: Sortida Komando Nits Q
25.05.15: Tallers de Sexualitat l’Estonnac (50 alumnes)
25.05.15: Formació Infeccions de transmissió sexual Hospital Sant Pau i Santa Tecla
26.05.15: Taller violència de gènere Casa d’oficis Manteniment (6 alumnes)
26.05.15: Taller de sexualitat i afectivitat IES Ernest Lluch Cunit a 3 ESO i 1r Batx (60
alumnes)
27.05.15:Taller de sexualitat i afectivtat al IES Ernest Lluch de Cunit 4t ESO B i 1r Batx A
(34 alumnes)
27.05.15: Taller de Sexualitat i afectivitat a Residència Santa Teresa de Ventall (15
alumnes)
26.05.15: Reunió Batec-ada
29.05.15: 2ª sessió tallers de Sexualitat IES Sant Pere i Sant Pau (25 alumnes)
30.05.15: Taller sobre diversitat sexual, agrupament escolta Fem Camí (18 joves)

Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 156 total
-

Noies: 102

-

Nois: 54

Tallers realitzars: 44 tallers
Total joves assistents a tallers: 846
Total usuaris/es atesos durant el mes de Maig 2015: 1002
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
02.06.15: Formació Infeccions de transmissió sexual, Hospital Sant Pau i Santa Tecla
03.06.15: Reunió Komando Nits Q
05.06.15: Reunió PDC Torreforta
08.06.15: Curs: Drogues i perspectiva de gènere
11.06.15: Sessió de counselling col.legi oficial de farmacèutics
13.06.15: Intervenció Track Vendrell 125 atencions
15.06.15: Curs: Drogues i perspectiva de gènere

16.06.15: Reunió Batec-ada
17.06.15: Tallers sexualitat CEE Sant Rafael (25 alumnes)
19.06.15: Prevenció abusos sexuals Noct-ambul@s
22.06.15: Curs: Drogues i perspectiva de gènere
25.06.15: Reunió Batec-ada i roda de premsa
26.06.15: Premis ploma Daurada
27.06.15: Batec-ada (200 joves)
29.06.15: Curs: Drogues i perspectiva de gènere
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 79 total
-

Noies: 40

-

Nois: 39

Tallers realitzars: 1 tallers
Total joves assistents a tallers: 225
Total usuaris/es atesos durant el mes de Juny 2015: 304

JULIOL 2015
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

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

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
07.07.15: Coordinació de practiques amb el CFGS d’animació sociocultural
07.07.15: Reunió Comunitat de Treball (Claus)

09.07.15: Reunió Valoració Batec-ada
10.07.15: Intervenció nocturna La Palmera
11.07.15: Sortida Komando Nits Q
13.07.15: Tallers de Salut Tarraco Jove (20 joves)
15.07.15: Taller de sexualitat-afectivitat Ventall (15 joves-adults)
15.07.15: Reunió Komando Nits Q
16.07.15: Formació sexualitat Camp de Treball amb jocs de nit (24 joves)
20.07.15: Tallers de Salut Tarraco Jove Bonavista (20 joves)
23.07.15: Reunió Joves Promotors de Salut
24.07.15: Reunió Avaluació En plenes facultats
31.07.15: Intervenció nocturna La Palmera
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 102 total
-

Noies: 45

-

Nois: 57

Tallers realitzars: 3 tallers
Total joves assistents a tallers: 79
Total usuaris/es atesos durant el mes de Juliol 2015: 181
AGOST 2015
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
02.08.15: Taller de Flojitos amb els joves promotors de Salut (50 joves)

06.08.15: Reunió coordinació amb joventut Ajuntament de Tarragona
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 18 total
-

Noies: 6

-

Nois: 12

Tallers realitzars: 1 tallers
Total joves assistents a tallers: 50
Total usuaris/es atesos durant el mes de Agost 2015: 68
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DILLUNS

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
10.09.15: Reunió coordinació talleristes IES Martí i Franqués
17.09.15: Reunió H2o
28.09.15: Reunió coordinació i programació IES Vidal i Barraquer
30.09.15: Curs violències sexuals
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 52 total
-

Noies: 22

-

Nois: 30

Tallers realitzars: 0 tallers

Total joves assistents a tallers: 0
Total usuaris/es atesos durant el mes de Març 2015: 52
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
02.10.15: Reunió coordinació joves promotors de salut
03.10.15. Sortida Komando Nits Q
05.10.15: Formacions de formadors CFGS d’animació sociocultural (30 alumnes)
07.10.15: Curs Violències sexuals
07.10.15: Reunió Komando Nits Q
08.10.15: Reunió amb FEPA
13.10.15: Sessió formació IES Vidal i Barraquer (22 alumnes)
14.10.15: Curs violències sexuals
19.10.15: 1ª sessió CFGS Animació sociocultural Formació de formadors (20 alumnes)
19.10.15: Dinamització Sex o No Sex Col·legi la Salle Torreforta (59 alumnes)
20.10.15: Dinamització Sex o no Sex IES Torreforta (60 alumnes)
20.10.15: Reunió Komando Nits Q

21.10.15: Curs violències Sexuals
21.10.15: Ruta de promoció de la Salut Camp clar amb Casal Amic (3 intervencions)
23.10.15: Reunió H2o
26.10.15: 2ª sessió CFGS animació sociocultural (22 alumnes)
26.10.15: Dinamització Sex o no Sex IES Torreforta (28 alumnes)
27.10.15: Dinamització Sex o No Sex IES Martí i Franquès (125 alumnes)
28.10.15: Xerrada per a pares Club dels Tarraconins: com parlar de sexe amb els teus fills
28.10.15: Ruta de promoció de la salut zona de ponent (6 intervencions)
30.10.15: Taller de violència de gènere: Centre de Dia Pere Mata (18 joves-adults)
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 275 total
-

Noies: 127

-

Nois: 148

Tallers realitzars: 18 tallers
Total joves assistents a tallers: 393
Total usuaris/es atesos durant el mes de octubre 2015: 668
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Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)

Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
02.11.15: Sessió reforç IES Vidal i Barraquer Exposició Sex o no Sex (65 alumnes)
03.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES Vidal i Barraquer (65 alumnes)
03.11.15: Reunió Reus prostitució Ordenança municipal
04.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES Vidal i Barraquer (120 alumnes)
04.11.15: Reunió Komando Nits Q
05.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES Vidal i Barraquer (34 alumnes)
06.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES vidal i Barraquer (220 alumnes)
07.11.15: Sortida Komando Nits Q
10.11.15: Dinamització Sex o no Sex Joves Juatícia Juvenil Tarragona al Kesse (12
alumnes)
11.11.15: Reunió coordinació Creu Roja
11.11.15: Taller de VIH/Sida a EINA Vendrell (8 alumnes: 5 nois i 3 noies)
12.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES Sant Pere i Sant Pau a les classes de 3r ESO A,
C i D (90 alumnes)
13.11.15: Dinamització Sex o no Sex IES Sant Pere i Sant Pau a 3r ESO B (30 alumnes)
13.11.15: Barra saludable a Oficina Jove del Tarragonès (8 joves)
14.11.15: Formació en diversitat Sexual i Gènere Agents d’igualtat Reus a l’Espluga (15
joves)
16.11.15: Sessió cloenda IES Vidal i Barraquer CFGS animació sociocultural (22 alumnes)
16.11.15: Part pràctica de la dinamització de Sex o no Sex al IES Sant Pere i Sant Pau a
les classes de 3r ESO A, B, C i D (120 alumnes)
18.11.15: Ruta de promoció de la salut Camp Clar temàtica “alcohol” amb Casal Amic (5
intervencions)
18.11.15: Reunió H2o
19.11.15: Formació de Cannabis Departament de Salut
19.11.15: Reunió de coordinació IES Altafulla Projecte Òrdago
20.11.15: Formació de Cannabis Departament de Salut
20.11.15: Reunió de coordinació IES Serra de Miramar de Valls Projecte Òrdago
20.11.15: Barra saludable tarda esportiva Camp clar (75 joves)
23.11.15: Reunió Grup de Treball Salut Sexual i VIH/sida de Tarragona
23.11.15: Taller de Drogues: Centre Obert Torreforta (12 joves)
24.11.15: Taller de prevenció a la violència de gènere als cursos de CFGM de Imatge
Personal, CFGM Informàtica i a 1r Batx B del IES Ernest Lluch de Cunit (76 alumnes)
24.11.15: Reunió de coordinació al IES Joan Guinjoan i Gispert de Riudoms del Projecte

Òrdago
25.11.15: Reunió coordinació Novatècnica
25.11.15: Reunió de coordinació al IES Joan Ballester de Mont-Roig del Camp Projecte
Òrdago
25.11.15: Ruta de promoció de la Salut temàtica “Alcohol” Zona de Ponent amb Casal
Amic (7 intervencions)
25.11.15: Sessió formativa assignatura optativa Claus Dasca
26.11.15: Reunió de coordinació Joves Promotors de Salut
27.11.15: Taller VIH/sida Centre de dia Pere Mata Vendrell (18 joves-adults)
28.11.15: Sortida Komando Nits Q: VIH/Sida
30.11.15: Sessió CFGS Animació sociocultural IES Vidal i Barraquer (20 alumnes)
30.11.15: Reunió de coordinació IES Roda de Barà del Projecte Òrdago
30.11.15: Taller de prevenció a la violència de gènere al centre obert de Cunit (15
alumnes: 3 noies i 12 nois)
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 314 total
-

Noies: 181

-

Nois: 133

Tallers realitzars: 37 tallers
Total joves assistents a tallers: 947
Total usuaris/es atesos durant el mes de Novembre 2015: 1261

DESEMBRE 2015
DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1
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23
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26
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30

31

DILLUNS

Atenció directa al Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès (dimarts, dijous i
divendres de 9.30h a 14h i els dimarts de 16.30h a 19h)
Atenció directa al Espai Jove de Salut de Vendrell (dijous de 16h a 19h)
Tallers i activitats formatives
Reunions de coordinació
Intervencions espai obert
Altres
01.12.15: Roda de Prensa del Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida
01.12.15: Taller de VIH/Sida al Centre Obert de Sant Pere i Sant Pau (10 alumnes)
02.12.15: Reunió H2o
03.12.15: Jornada Formativa “Tries el Sexe que vols?” al complex educatiu Cal·lipolis (98
alumnes)
03.12.15: Nit Vermella Dia Mundial de la Lluita contra la Sida
04.12.15: Taller de prevenció a la violència de gènere a 1r Batx A IES Ernest Lluch de
Cunit (30 alumnes)
09.12.15: Ruta de Promoció de la Salut temàtica “VIH/Sida” zona Camp Clar amb Casal
Amic (4 intervencions)
11.12.15: Reunió de coordinació Joves Promotors de Salut
11.12.15: Reunió H2o
16.12.15: Ruta de Promoció de la salut temàtica “VIH/Sida” zona Ponent amb Casal Amic
(6 intervencions)
18.12.15: VI Edició Formació Joves Promotors de Salut “Part Alta” (16 joves x 3 dies de
formació)
19.12.15: VI Edició Formació Joves Promotors de Salut “Part Alta”
20.12.15: VI Edició Formació Joves Promotors de Salut “Part Alta”
21.12.15: Formació “Abús sexual infantil” Fundació Vicky Bernadet
22.12.15: Formació “Abús sexual infantil” Fundació Vicky Bernadet

23.12.15: Formació “Abús sexual infantil” Fundació Vicky Bernadet
23.12.15: Reunió d'avaluació rutes de promoció de la salut amb Casal Amic
Intervencions individuals des dels espais presencials (Oficina Jove i Casal Jove
Vendrell): 82 total
-

Noies: 40

-

Nois: 42

Tallers realitzars: 7 tallers
Total joves assistents a tallers: 164
Total usuaris/es atesos durant el mes de Desembre 2015: 246

AVALUACIÓ ACTIVITATS I ACTES DEL 2015
Durant l'any 2015 s'han dut a terme els següents tallers:
 Tallers sobre sexualitat i afectivitat_______________ 50
 Tallers sobre VIH/Sida i altres ITS _______________ 30
 Taller sobre prevenció a la violència de gènere ____ 19
 Tallers sobre diversitat sexual __________________ 5
 Tallers sobre salut i/o formació d'agent de salut ____ 24
 Taller sobre autoestima i emocions______________ 3
 Taller sobre addiccions i drogues_______________ 53
 Taller d’alimentació saludable_________________ 2
 Altres formacions realitzades a professionals i/o futurs professionals____ 20
Total tallers I formacions realitzades al territori 206
En relació als tallers realitzars, han assistit en aquests un total de 4772 usuaris/es i s'ha
realitzat un total de 1667 intervencions individualitzades.

L'Espai Jove de Salut H2o ha atès un total de

6439 usuaris/es del Camp de Tarragona

