Memòria Espai Jove de Salut H2o 2016

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 tipologia 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
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d’experiències

entre

professionals

afins

al

projecte

i/o

projectes

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

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DE L’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 dimecres de les 19:00 a les 20:45 hores a
la seu de la entitat al Casal Despertaferro (C/ Martí Napolità, 7, baixos).
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
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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
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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 fa incidència majoritàriament en varis col·lectius:
-

Població LGTBIQ

-

Joves

-

Futurs professionals del món sociosanitari
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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.

L’Espai Jove de Salut H2o, des de fa uns 9 anys treballa de manera conjunta amb el
Servei de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona, baix un conveni
de col·laboració en el què es duen a terme activitats de promoció de la salut i
prevenció de conductes de risc amb joves en contextos no formals o bé com a futurs
professionals

QUÈ 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 i diversitat 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 on poder fer-se la prova, etc.



Drogodependències: Tipus de drogues, efectes d’aquestes, i conseqüències a
curt i a llarg termini, legalitat i il·legalitat de les substàncies, drogues i
sexualitat, presa de decisions, etc.



Prevenció de la Violència de Gènere: l'amor romàntic, la perspectiva de gènere,
rols de gènere i estereotips, diversitat en les relacions de parella i tipus de
violència de gènere, entre d'altres.



Alimentació Saludable: trastorns alimentaris, hàbits d’alimentació, obesitat,
dieta equilibrada i piràmide alimentària, etc.

Potenciant les habilitats socials del jove (autoestima i auto- concepte, defensar els
propis drets, saber dir que no, la percepció del risc...) i des d’una perspectiva del plaer,
la defensa dels drets i reforçar els factors de protecció.
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OBJECTIUS


Apropar a la població jove de la ciutat el sistema sanitari i el teixit associatiu 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/recurs 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.



Treballar de manera transversal i conjunta amb les entitats del territori



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 Tàrraco,
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.
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Convenis: Regidoria de Salut, Sostenibilitat i Medi Ambient del
Ajuntament de Tarragona Jove Baix Penedès. Consell comarcal Baix
Penedès i Ajuntament del Vendrell
-

Via telemàtica:


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



Atenció

electrònica:

per

correu

salut@h2o.cat

electrònic

l’adreça:

ejovesalut@gmail.com

salut.oficinajove@tarragona.cat
-

a

Altres: Campanyes preventives, fires d’entitats, etc.
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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 matèria 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, intervencions d’oci nocturn, 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
joventut de 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 Tàrraco 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
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es duen a terme a la comarca en matèria 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.

Memòria Espai Jove de Salut H2o 2016

Programa Salut i Escola per dur a terme una formació de formadors per a tècnics en
matèria 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 violència de gènere, el contacte el van realitzar des del servei laboral, ja
que aquest centre disposa d’una insertora laboral pròpia i degut a les característiques
del servei vam creure convenient que el servei de salut pogués assistir a la reunió de
presentació degut a la possibilitat de que algunes situacions que puguin arribar al
servei de salut, puguin tenir a veure amb la violència 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 informació.

 Visites guiades: de les Cases d’Oficis a l’oficina jove per a conèixer els diferents
serveis especialitzats, 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
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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.
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
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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 àmbit d’intervenció establim reunions de coordinació amb
els responsables dels tallers ocupacionals per a presentar 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’àmbit de la salut sexual. Per a que disposin
d’eines, que podran utilitzar 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 actuen en la salut sexual i el VIH/sida, des d’aquest
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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 Farmacèutics 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.
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.
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 transsexuals 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.
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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 quartilla en blanc
per a que els participants en el taller puguin realitzar alguna pregunta que els inquieti o
donar la opinió sobre el taller.

Tipologia de les consultes anònimes: primeres vegades, anticonceptius, aclariment de
practiques de risc entorn les ITS, aprofundiment en alguna ITS (molt freqüent 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

Memòria Espai Jove de Salut H2o 2016

violència ver la parella. Donar a conèixer el cicle, procés 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 algun moment atendran 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
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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 trobar-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
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CALENDARITZACIÓ 2016

Activitats i tallers del servei
Gener

Sessió Salut Centre Obert Tarragona Centre
ruta de Salut Fundació Casal Amic i reunió programació
Tallers Agent de Salut Casa d'Oficis
Assistència formació: Perspectiva de Gènere
Coordinació i programació Fundació Intermedia
ruta de Salut Fundació Casal Amic

Dies
Hores Què és?
25
2’5 Taller Salut
20,27
7
ruta Salut
4,11,18
7
Taller Salut
8
5
Formació rebuda
10
1
coordinació
10,17
6
ruta Salut

Febrer

formació de formadors CFGS Vidal i Barraquer Integració
Reunió presentació Psicolab

12,26
10

6
1

Formació Gènere alumnes Pedagogia Social URV

15

9

Formació Sexualitat En Plenes Facultats
Taller Salut joves Fundació Intermedia
Tallers Sexualitat Casa d'Oficis
Taller Sexualitat Centre Obert Tarragona centre
Tallers sexualitat Novatècnica
ruta de salut sobre genere
Taller Genere Noies Kesse
formació Salut Sexual CFGS Integració social
Formació gènere i sexualitat Agrupament Escolta Xaloc
Taller sexualitat Fundació Intermedia
Youth in Europe
Taller Alimentació saludable Novatècnica
Taller Sexualitat CREI
Taller Drogues Fundació Intermedia
Tallers Violència de Gènere Casa d'Oficis
Taller drogues Fundació Intermedia
Taller drogues Centre Obert
Ruta de salut
taller gènere noies Kesse
Tallers de Salut Casa d'oficis
reunió cultura oci nocturn
Taller begudes energètiques Centre Obert mitja lluna
Tallers VIH/Sida Casa d'Oficis
ruta de Salut Drogues
Tallers Sexualitat Sant Rafael
Taller Sexualitat Fundació Intermedia
Taller sexualitat Casa d'oficis Agricultura Ecològica
Taller Salut Sexual i afectivitat Agrupament Alverna
sessió de Drogues centre noves oportunitats
sessió informativa Trastorns del Comportament Alimentari
Ruta de Promoció de la Salut Camp Clar sexualitat
Sessió Violència de Gènere Tarragona Noves Oportunitats
Ruta de Promoció de la Salut Ponent Sexualitat
barra Saludable Platja Arrabassada
Taller sobre la parella Casa d'Oficis

29
17
3,10,17
7
9
9,16
9
11,18
12
14
15
16
23
30
7,14,21
11
11
13, 20
13
25
25
2
5,12,19
11,18
23,30
23
30
4
6
7
8
8
15
17
20

Març

Tallers
programats

Abril

Maig

Juny

6
2.5
7
2
5
5
1
6
3
2.5
5
5
2.5
2.5
6

formació
formadors
coordinació
Formació de
formadors
formació
formadors
taller salut
Taller sex
taller sex
Taller sex
ruta Salut
observació
formació formador
taller sex
presentació
taller sex
taller drogues
Taller VIDO

2
4
2
4
1
2
6
4
6

taller drogues
ruta Salut
taller genere
taller salut
reunio
taller drogues
taller VIH
ruta Salut
taller sex

1,5
3
2
2
2
2
2
6
2

taller sex
Taller Sex
taller drogues
formació
sex
gènere
sex
alcohol
sex
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batec-ada
Camp de Treball Riu Clar
Juliol
COP Pantalles
Reunió Plataforma nits Q
Casal jove Tarragona Centre
Taller violencia de Genere Centre obert
reunió Protocol Plataforma
Reunió coordinació Jugo les meves cartes
Setembre
reunió en Plenes Facultats
Ruta alcohol Promoció de la Salut
ruta alcohol Ponent
Tallers de Salut Projecte singulars
coordinació COI Tarragona centre
Taller presentació COI Tarragona Centre
Octubre
ruta de promoció de la salut alimentació Camp clar
Taller de Sexualitat Integrals
Presentació servei Col·legi d'infermeria
taller de drogues integrals
Jugo les meves cartes joves kesse
ruta de salut "Cànnabis" amb Fundació Casal Amic
Novembre
Taller de sexualitat Centre Obert Bonavista
formació de formadors CFGS Vidal i Barraquer Integració
Reunió de la Plataforma Respecta'm
Participació en la jornada Dia 1 de desembre
Formació de formadors Pediatria Hospital Joan XXIII
reunió d'avaluació rutes de salut amb Casal Amic
Desembre ruta de salut VIH/Sida amb Fundació Casal Amic
taller de sexualitat APTOS
taller de salut sexual joves CRAI Guaret

2
6
7
13
18
8
14
16
20
21
28
4
6
18
19, 26
25
27
8
11
16, 23
16
21
22
1
13
13
14
19
22

3
5
2
2
3
2
3

taller
sex
addiccions
reunió
salut
gènere
reunió

2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

reunió
drogues
drogues
taller
reunió
salut
alim
sex
salut
drogues
sex-drogues
drogues
sex
formacio
reunio
xerrada
formació
reunio
ruta Salut
sex
sex

RUTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT AMB FUNDACIÓ CASAL AMIC
Aquesta acció consisteix en realitzar un seguit de dinàmiques amb els i les joves que
hi ha pels carrers, parcs i places dels barris de Ponent de Tarragona i es pretén crear
un espai òptim pel debat sobre diversos aspectes de la salut. En aquest espai a l’aire
lliure els i les joves poden expressar els seus dubtes i inquietuds relacionades amb la
salut.
Les rutes de salut es fan dos cops al mes, sent aquestes la segona (zona Camp Clar) i
tercera (zona Ponent) setmana de mes diferenciant-se segons territori d’actuació.
Objectius generals 2016 i avaluació d’aquests
-

Treballar la salut des d’una perspectiva preventiva
Vincular la població atesa a l’Espai Jove de salut
Conèixer nova població juvenil
Facilitar el debat i la reflexió vers a temàtiques relacionades amb la salut.
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-

Proporcionar informació sobre recursos de salut i altres activitats relacionades
amb la salut si s’escau
Donar resposta a les possibles consultes i demandes que els joves puguin
plantejar
Promocionar hàbits saludables

Aquestes intervencions es fan conjuntament amb la Fundació Casal l’Amic que és una
organització no lucrativa que té com objectiu principal l’acció social i educativa amb
infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social
en aquests grups de població. Situada a Camp Clar des de l’any 1983, treballa
fonamentalment als barris de la zona perifèrica de Ponent de Tarragona. Més
concretament amb el projecte A PEU DE CARRER, un projecte d’intervenció
socioeducativa que es desenvolupa a l’espai públic, en els barris de Ponent de
Tarragona: Campclar, El Pilar, Torreforta, Riuclar, Parc Riuclar, La Floresta, L’Albada i
la Granja. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les
necessitats i demandes d’infants, adolescents, joves i les seves famílies.
La intervenció socioeducativa en medi obert es basa en una metodologia on l’equip
educatiu entén el carrer des del carrer amb un criteri de proximitat, de presència i de
participació activa en la vida de la comunitat.
Dins la línia d’intervenció socioeducativa de presència al carrer, desenvolupa tot un
seguit de dinamitzacions d’espais públics per treballar aspectes relacionats amb la
salut des d’una perspectiva preventiva i a la vegada de promoció d’hàbits saludables
juntament amb els tècnics de salut de l’entitat H2o, els quals són referents en la
temàtica de salut i joves al territori
Perfil del i la jove de Camp Clar
Amb la ruta que realitzem per el barri de Camp Clar, podem dir que tenim certs grups
de joves bastant localitzats i que ja tenen la figura de l’agent de salut com a referència.
La majoria de cops quan ens veuen arribar, saben que l’activitat que acompanya als
educadors de Carrer del Projecte A peu de Carrer de la Fundació Casal Amic, té a
veure amb salut.
En la primera part de la ruta que es fa per la zona de Riu Brugent i una gran plaça que
hi ha al costat, trobarem un gran gruix de joves d’etnia gitana, aquests majoritàriament
son nois. Em pogut observar amb el temps canvis d’actitud i/o sobretot a nivell de
llenguatge que als inicis era molt sexista en relació amb les noies i homofob, amb
canivs com anomenar “gais” i no “maricons” a les persones homosexuals, o al menys
en presencia nostra parla de les noies amb respecte en referencia a la sexualitat i les
relacions sexuals. Als inicis tenien certs tabus a l’hora de parlar de sexualitat, ja que la
zona de trobada d’aquests joves era molt a prop del seu centre religiós, “el culto”, i si hi
havia persones grans de la comunitat gitana, ens demanaven que no treiessim els
preservatius ni la maqueta del penis. Si podem observar certa relació de poder entre
els nois gitanos i les noies gitanes. Dels comentaris tipus (a ellas no les des condones,
eh?)
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Elles en petit comité, es mostren obertes a parlar de sexualitat, bastant des de la
vergonya, i amb cert rebuig a certs comentaris o a la sexualitat femenina, amb
expressions del tipus “que asco” al parlar de la masturbació. Son molt conscients del
seu pes dins de la cultura gitana, i hem vist situacions en les que les noies resoldre lo
“correctament acceptat” en quant a resposta dels mites i frases relacionades amb el
gènere per exemple; però després dir-te que tenen molt clar que s’han de casar amb
“qui els toqui” més o menys, i que han d’arribar verges al matrimoni.
A dia d’avui podem trobar com dos tipus de grups d’etnia gitana, uns ja més grans i
que potser han crescut amb les rutes de promoció de la salut després de 9 anys, van
començar amb 11-12 anys i ara tenen uns 18-20 anys. En aquests hem vist el gran
canvi d’actitud, i fins i tot alguns han passat per el Servei de Salut Jove quan han
aparegut per la Oficina Jove en recerca de feina.
I un altre grup seria els que estan començant a rebre ara les intervencions en salut,
aquests reben les dinamitzacions amb l’alegria de les primeres, i amb la energía i la
intensitat de voler participar, destacar entre els altres membres del grup, etc.
També en aquesta zona podem trobar alguns grups de nois marroquins, però aquests
en la seva vida al carrer, està més vinculada a la pràctica d’algun esport, i els podem
trobar en alguna petita pista esportiva als voltants de la nova comissaria. Les activitats
d’alcohol i/o tabac hi participen, tot i que a vegades, potser degut a la religió hi ha cert
rebuig a l’alcohol i el tabac. No tant amb el tema del cannabis.
Continuant la ruta s’acostuma a anar a la zona esportiva, on hi ha un petit parc i unes
pistes on molts joves marroquins estan jugant a futbol, i també podem trobar nois
autoctons jugant amb ells, jugant al freesbee, o sentats en alguns dels bancs. Aquí
acostumem a intervenir amb els joves dels bancs. Quan hi ha una dinámica d’un partit
de futbol, no acostumen a rebre molt be que els aturem per participar en l’activitat. Les
noies acostumen a tenir un rol més passiu en aquest context i ens es fácil intervenir-hi
per que estan als voltants de les pistes, observant als nois. Aquí ja no trobem tanta
población gitana. Dir que si que alguns usuaris d’aquesta zona i de la més endavant,
s’han vinculat al Servei i han acabat venint al Servei de Salut de la Oficina Jove del
Tarragonès. En alguns hem tingut intervencions especifiques en relació a la primera
vegada, trastorns alimentaris, sancions administratives per cannabis, i el venir a
buscar preservatius de forma gratuita.
Més endavant ja ens anem a la zona dels voltants del IES Camp Clar, que hi ha una
zona com de Picnic, aquí trobem uns joves més adolescents entre 13-15anys moltes
vegades amb els primers consums de tabac, i alguns inicis de porros. Aprofitem la
binentesa per treure algun aspecte relacionat amb el tema, tot i que la temàtica no
sigui aquesta.
Perfil del i la Jove de Ponent
El perfil de les i els joves que intervenim amb les rutes de salut realitzades de manera
conjunta amb l’equip d’educadors de carrer de la Fundació Casal Amic, és un perfil de
noi marroquí en comparació a les noies ateses. El perfil de les noies és més plural en
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el territori; ja que s’han atès tant noies marroquines, catalanes i d’ètnia gitana. Tant
noies com nois no tenen problema en la participació de les dinamitzacions de salut, ja
que és quelcom diferent al dia a dia. Tot i així, en quan la dinàmica va relacionada amb
la temàtica de sexualitat; les noies mostres un plus d’interès, donat que per qüestions
culturals i religioses els hi limiten els accessos a la informació sobre dit tema. Tot i així,
i mitjançant bromes i riures, es treballa de manera molt còmoda i divertida donat que hi
ha una motivació afegida.
El volum d’intervencions diferenciada en gènere, hi ha més intervencions en la
població masculina que en la femenina, per molt poca diferència si això ho comparem
amb anys enrere, on era molt difícil poder tenir accés a certs perfils de noies.
Cal tenir en compte, que gràcies al treball diari que realitzen les educadores i
l’educador de Casal Amic, ens facilita el poder contactar amb els joves del territori, ja
que sense aquesta primera presentació d’ells vers al/la tècnic/a de salut amb la
població diana, seria quelcom complicat de cara la qualitat i atenció de la dinamització.
Millores i actualitzacions
Aquest any hem dut a terme certes novetats:
- En algunes rutes (drogues, sexualitat femenina), s’ha intercanviat als tècnics
de salut, per tal de donar a conèixer tots dos referents en els altres espais
d’intervenció.
-

Disposem d’una tableta electrònica per a passar vídeos sobre promoció de la
salut i crear debat

-

Hem inclòs el concepte de conductes sexistes per tal de donar a conèixer la
campanya Respecta’m als joves i les joves dels Barris de Ponent.

-

S’ha intervingut amb nous joves que no coneixíem.

Temàtiques treballades durant el 2016

-

Gener: Propòsits saludables
o

-

L’activitat plantejada, pretén marcar-se uns objectius de l’any, que els
podem anar recordant i recuperant al llarg de l’any en les diferents
trobades, i fer un anàlisi d’un mateix i recapacitar en alguns aspectes
dels quals es vol canviar o millorar.

Febrer: Comunicació i afectivitat amb la Parella
o

Aquí hem fet incidència en els tipus de parella i la importància de la
comunicació, veient diferents models, i poden detectar quines situacions
podríem
ja
començar
a
considerar
“micromasclismes”
o
“microviolències”. També vam treballar força el concepte de fidelitat i
confiança com a vegades ens pot desprotegir.
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-

Març: Gènere i diversitat
o

-

Abril: Salut emocional i Xarxes socials
o

-

Aquesta activitat la seva finalitat era treballar el tema de la intimitat, i la
falsa percepció de confiança que ens pot crear les xarxes socials.
Parlem de ciberbullying, i els vam ficar en situacions a resoldre, des de
persones que volen vulnerar la intimat d’una persona ensenyant
imatges, a tenir una relació cibersex virutal, etc. També es va aprofundir
sobre els xats, i les app’s per a conèixer gent.

Maig: “drogues” (utilització de vídeo amb la tableta)
o

-

En aquesta activitat, sobretot vam aprofitar per trencar mites i
estereotips entorn el gènere i la realitat LGTBIQ. Si que vam poder
detectar que hi ha molta confusió entorn els conceptes trans, i també
hem detectat certa reducció de llenguatge “homofòbic” al menys en la
nostra presencia.

En aquesta intervenció vam fer servir una tablet amb petits
curtsmetratges o videos, en els quals hi ha alguna situació relacionada
amb els consums, i un cop visualitzada encetem un debat sobre el
tema.

Juny: Sexualitat (canvi de referents de ruta)
En aquesta ruta és va canviar de referent per tal de poder arribar a les noies
d’ètnia gitana i poder treballar aspectes relacionats amb la sexualitat, com per
exemple: l’anatomia de la vulva, la masturbació femenina i la primera vegada.
Conceptes on per característiques culturals de les noies són de difícil accés.
L’activitat va tenir molt d’èxit ja que es va trobar la manera de poder parlar de
manera còmoda i sense prejudicis

-

Setembre: “Alcohol”
o

-

Per a realitzar aquesta intervenció, fem servir una ruleta de “tòpics”
vinculats a l’alcohol, i les persones participants ho han de raonar; tòpics
del tipus: l’alcohol et dona energia, es pot enganyar a l’alcoholímetre, es
pot lligar més, si beus només cervesa no passa res.

Octubre: Alimentació
o

Acostumem a aprofitar si hi ha alguns dies mundials al voltant, per
treballar la temàtica, com que a l’octubre es el “Dia Mundial de
l’Alimentació” vam aprofitar per parlar d’hàbits saludables, i fer un
anàlisi del que es va menjar el dia anterior. Podíem observar que molts
es salten l’esmorzar, i que hi ha molta presencia de brioixeria industrial.
Remarcar que a la zona de Riu Brugent, on hi ha més comunitat gitana
l’alimentació és més basada amb dolços, brioixeria industrial i molt
fregit.

Memòria Espai Jove de Salut H2o 2016

-

Novembre: Cànnabis
o

-

Per a treballar el tema del cànnabis, ens vam basar en alguns mitestòpics que fan referència a la temàtica per a que els desmuntessin o
afirmessin.

Desembre: VIH Sida i altres Infeccions de Transmissió Sexual
o

Aqui la finalitat era sensibilitzar sobre el VIH/Sida i les persones
portadores, i també detectar clarament quines son pràctiques de risc.
Així com conèixer recursos on poder demanar ajuda.

Normalment al final de cada intervenció, es fa el recordatori de que pertanyem a
l’Equip de Prevenció, i facilitem la derivació al Servei de Salut Oficina Jove, on poden
rebre una atenció individualitzada si ho necessiten. Sempre se’ls hi facilita preservatius
al acabar o algun fulletó o material informatiu de la temàtica treballada.
TEMÀTICA
Propòsits
Saludables
Comunicació
Parella
Gènere
Diversitat
Xarxes Socials
Drogues
Sexualitat
alcohol
alimentació
Cannabis
VIH/sida ITS
Total

Camp Clar
7

Ponent
5

Nois
8

Noies
4

Total
12

8

5

7

6

13

9

7

9

7

16

6
6
9
8
6
9
----68

5
6
7
6
5
6
7
59

8
7
8
7
7
10
5
76

3
5
8
7
4
5
2
51

11
12
16
14
11
15
7
127

INTERVENCIONS A CENTRES DE SECUNDÀRIA (ESO/BAT/CFGM)
Normalment les intervencions que fem als centres de secundària, o van vinculades a
un conveni de col·laboració, com podria ser el del Ajuntament del Vendrell que ens
permet entrar a les diferents línies d’ESO i BAT dels seus centres de secundària
municipals. O bé, mitjançant demandes d’altres instituts o Ajuntaments, com per
exemple l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Cunit. Adaptem els continguts a
treballar segons la branca d’ensenyament a la que ens dirigim; així podem trobar
diferents temàtiques:
1r d’ESO: Taller de Salut
2n d’ESO: Taller de drogues
3r d’ESO: Taller de Violència de Gènere
4rt d’ESO: Taller de Sexualitat
1r BAT: Taller de Sexualitat
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CENTRE
IES Baix
Penedès
IES
Mediterrània
IES Baix
Penedès
IES
Mediterrània
IES Andreu
Nin
IES
Mediterrània
IES
Mediterrània
SES Ernest
LLuch
SES Ernest
LLuch
SES Ernest
LLuch
SES Ernest
LLuch
TOTALS

MUNICIPI
El Vendrell

BRANCA
1r Eso

GRUPS
6

NOIS
85

NOIES
81

TOTAL
166

El Vendrell

1r ESO

4

56

46

102

El Vendrell

2n d’ESO

4

53

60

113

El Vendrell

2n d’ESO

3

49

45

94

El Vendrell

2n d’ESO

2

22

24

46

El Vendrell

3r d’ESO

4

38

34

72

El Vendrell

4t ESO

3

32

34

66

Cunit

4rt d’ESO

4

46

54

100

Cunit

1r d’ESO

6

87

81

168

Cunit

3r d’ESO

4

47

43

90

Cunit

1r BAT

3

26

31

57

43

541

533

1074

S’han fet un total de 43 intervencions grupals relacionades amb sexualitat afectivitat
a centres de secundària bàsicament de la zona del Baix Penedès, on s’ha intervingut
amb 541 nois i 533 noies.
Aquí no queda contemplat, però la nostra entitat també a través de la Fundació
Catalana de l’Esplai, està desenvolupant el programa Òrdago, per els centres de
secundària del territori del Camp de Tarragona, en els municipis de menys de 20.000
habitants. On s’inclouen aspectes relacionats amb la sexualitat-afectivitat i la prevenció
del VIH/sida i altres Infeccions de transmissió sexual, dins del paraigües de la
prevenció al consum de substàncies addictives; fent incidència a la prevenció de
conductes sexistes en l’oci nocturn. S’ha intervingut a instituts a:
CENTRE
IES Constantí

MUNICIPI
Constantí

IES Roda de Barà

Roda de Barà

IES Serra de Miramar

Valls

IES Fonts del Glorieta

Alcover

IES Joan Guinjoan

Riudoms

IES Antoni Ballester

Montroig del Camp

IES Altafulla

Altafulla
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INTERVENCIONS VINCULADES A JOVES EN FORMACIÓ OCUPACIONAL
Al llarg de l’any intervenim en aspectes relacionats amb la salut, amb els joves que
estan cursant a traves de programes del Departament de Treball, molts cops a través
de programes i serveis d’ocupació de diferents municipis. Com poden ser; tallers
ocupacionals, cases d’oficis i/o escoles tallers municipals, així com PFI (programes de
formació e inserció)
Normalment s’ofereixen en un format de packs:
-

Pack Mini: sessió introductòria de salut, sessió de sexualitat-afectivitat i una
sessió de drogues (3 sessions). En els packs minis, en les 2 hores de
sexualitat-afectivitat, s’incorpora la part preventiva del VIH/sida i altres ITS.

-

Pack Complert: sessió introductòria de salut, sessió de sexualitat, sessió de
VIH/Sida i altres ITS, sessió de violència de gènere i una sessió de drogues.
Les sessions son de 2 hores cadascuna.

GRUP
C.O At.
Sociosanitària*
C.O
Dinamitzadors*
C.O
Manteniment

MUNICIPI SESSIONS NOIS NOIES TOTAL
Tarragona
4
1
9
10

INTERVENCIONS
40

Tarragona

4

2

8

10

40

Tarragona

4

10

1

40

Agricultura
Tarragona
Ecològica
Integrals Camp Tarragona
Clar
PQPI
Tarragona
Novatècnica
L’Eina Escola
El
de Formació
Vendrell
PTT
Calafell
Lampisteria i
hosteleria
Escola de
El
turisme Baix
Vendrell
Penedès
TOTALS

3

9

1

11 (la
noia ho
va
deixar)
10

4

6

4

10

40

5

10

2

12

60

5

8

0

8

40

2

14

6

20

40

2

8

6

14

28

33

58

37

95

368

40

Com es pot observar, hem realitzat al llarg d’aquest 2016, 33 intervencions grupals,
que es tradueixen en 368 intervencions individuals, realitzades directament i
continuadament a 95 joves.
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El punt fort d’aquest servei, és que com podeu veure en la gràfica, els alumnes
d’aquests cursos de formació ocupacional, estan rebent més que una intervenció
esporàdica en el temps, un programa de continuïtat, ja que les sessions es fan al llarg
del curs, i la persona que les imparteix sempre és la mateixa, i acaba convertint-se en
la referent territorial dels joves. Normalment als joves que atenem en aquests formats,
se’ls hi planteja el recurs del Espai jove de salut presencial, si tenen la necessitat de
resoldre algun dubte o inquietud. Als joves de la zona del Baix Penedès, se’ls hi
ofereix el recurs del Espai jove de Salut del Vendrell, i els de la zona del Tarragonès,
se’ls hi ofereix el Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès.
Com es pot comprovar a la taula, en aquest tipus d’espais podem trobar més nois que
noies, i molts d’ells de diferents nacionalitats, això ens fa, que haguem d’aprofundir en
aspectes culturals i socials relacionats amb el gènere. Ja que aquest te una forta
incidència en les actituds que tenen els joves vinculades amb la sexualitat. Aspectes
com l’amor romàntic, la negociació del preservatiu, equiparar nombre de relacions
sexuals a èxit, conductes sexistes, homofòbia, etc.

FUNDACIÓ INTERMEDIA
El Centre de Noves Oportunitats és un programa adreçat a joves de 16 a 24 anys no
escolaritzats i que no treballen.
L’objectiu del programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la
formació reglada i en el camp laboral. Durant aquest 2016 hem estat duent a terme la
formació de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc dels i les joves
participants d’aquest programa. Amb les coordinadores del projecte al territori es va
pactar realitzar tres sessions; la primera fent introducció sobre el concepte de salut i
donant peu a les dues sessions restants, una era sobre la temàtica de les drogues fent
incidència a treballar conductes sexistes en l’oci nocturn i la última sessió sobre
sexualitat i afectivitat fent incidència en la prevenció del VIH i la Sida i les altres
infeccions de transmissió sexual.

MUNICIPI
Tarragona (3
grups)
Cambrils
Salou
La Bisbal del
Penedès
Constantí
Reus (2 grups)
Cunit
Torredembarra
Roda de Barà
Vilaseca
Calafell
Valls
TOTALS

SESSIONS
9

NOIS
28

NOIES
18

TOTAL
46

INTERVENCIONS
138

3
3
3

9
14
7

6
4
2

15
18
9

45
54
27

3
6
3
3
3
3
3
3
45

3
16
7
4
6
3
5
7
109

1
8
4
0
0
5
2
4
54

4
24
11
4
6
8
7
11
163

12
72
33
12
6
24
21
33
477
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Durant aquest any 2016 s’han realitzat un total de 45 sessions relacionades en la
promoció de la salut i la prevenció de conductes de risc, relacionades amb la
prevenció del VIH i la Sida juntament amb la resta d’infeccions de transmissió sexual.
com es pot veure a la taula de damunt, la població més freqüent en el programa
Intermèdia són nois, molts d’aquests de perfil musulmà. Això fa que el treball de la
perspectiva de gènere en la sessió de sexualitat i afectivitat, com també la sessió de
drogues fent incidència en la prevenció de les conductes sexistes sigui quelcom molt
important per tal de promoure la igualtat de gènere i la prevenció de conductes
homòfobes entre el joves.

FORMACIONS DE FORMADORS
En aquest bloc des del servei, facilitem eines i estratègies a futurs professionals del
món de la educació, o del món social, per treballar aspectes relacionats amb la salut
dels seus futurs usuaris. Normalment la part que treballem va referida a la salut sexual.
NOIS

NOIES

TOTALS

INTERVENCIONS

6

HORES
TOTALS
12

5

20

25

150

6

12

5

13

18

108

4

8

21

147

168

168

1

3

3

15

18

18

1

5

22

89

111

111

1

2

6

23

29

29

1

3

15

7

22

22

1

4

5

22

27

27

1

1.5

1

17

18

18

1

2

3

12

15

15

GRUP

SESSIONS

CFGS
Integració
Social
CFGS
Animació
sociocultural
1r Pedagogia
social URV (4
classes)
En Plenes
Facultats
(estudiants
universitaris)
Alumnes IES
Vidal i
Barraquer Dia
Mundial de la
Sida
Riscos i
adolescència
Aula de
Formació Joan
XXIII Pediatria
e infermeria
Formació
Joves Agents
d’igualtat Reus
Educadors/es
de centres
oberts EULEN
Salut jove
Col.legi
d’Infermeria
Contextos
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Educació
Social
(Drogues)
Màster
Interuniversitari
Joventut
(professionals
de joventut)
TOTALS

1

24

3

4

9

13

13

91

374

465

679

S’han realitzat un total de 24 sessions formatives a professionals i/o futurs
professionals del sector socio-sanitari. En les quals s’ha intervingut amb 465 persones
que son un total de 679 intervencions formatives en materia de salut sexual a
professionals.

DIA MUNDIAL DE LA SIDA TARRAGONA 2016
El Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona neix per part de l’entitat
Assexora’Tgn (Associació Comunitària de Salut Sexual del Camp de Tarragona), amb
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 5 anys en actiu, i al llarg del temps cada cop s’han anat
incorporant més membres a la taula. Durant aquests anys fins al dia d’avui, el grup ha
rebut el suport de l’ Ajuntament de Tarragona, més concretament des de la Regidoria
de Polítiques per la Igualtat.
L’èxit del grup de Treball és 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.
Dissenyar una guia de recursos entorn al VIH i la Sida
Realització d’accions comunitàries que han sorgit des del grup que han permès
donar una imatge unificada de ciutat enfront al VIH/sida.
Gestionar i organitzar actes i activitats per al Dia Mundial de la Sida

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 Salut Pública de Catalunya al Camp de
Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII, Assexora’Tgn, Programa Salut i Escola,
CAS Drogodependències Tarragona, Equip de Prevenció, Departament de Salut del
Ajuntament de Tarragona, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Col·lectiu H2o (Gais,
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Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona), Departament de
Joventut del Ajuntament de Tarragona, UGT, ASSIR-ICS Camp de Tarragona-Valls,
Departament de Polítiques per la Igualtat del Ajuntament de Tarragona, Pla Local
d’Inclusió i Cohesió Social, Oficina Jove del Tarragonès.
Programa d’actes del Dia mundial de la Sida Tarragona.
Aquest any 2016 es van dur a terme les següents activitats i actes que
commemoraven la jornada del Dia 1 de Desembre:
28/11: Participació al Programa de ràdio “Tarragona Saludable” a Tarragona Ràdio
presentant els actes del Dia Mundial de la Sida
30/11: Roda de Premsa i Lectura de Manifest. Dades epidemiològiques referides a
VIH/sida (any 2015) i acciona realitzades pels membres del Grup de Treball de Salut
sexual i Sida, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona
01/12: Il·liminació vermella en motiu del Dia Mundial de la Sida d’alguns edificis
emblemàtics de la ciutat (façana de l’Ajuntament de Tarragona i Torre dels Vents)
01/12: Jornada “Aixequem les mans per a la #prevencioVIH” per a estudiants de
cicles formatius socioeducatius i universitaris al Col·legi de Farmacèutics de
Tarragona. Aquesta formació consta dels següents blocs (de 9h a 14h):
o Presentació de la Jornada i Lectura del Manifest
o Primer Bloc (9.15 a 10h): Història dels Anticonceptius, a càrrec de Sra.
Montse Carrera (ASSIR-ICS Camp de Tarragona)
o Segon Bloc (10h a 10.45h): Virus del Papil·loma Humà i altres Infeccions
de Transmissió Sexual, a càrrec de Judith Bertrán (ASSIR-ICS Camp de
Tarragona)

o
o
o

Descans de 30 minuts
Tercer Bloc (11.15 a 12h): Perspectiva de gènere i negociació del ús del
preservatiu, a càrrec de Lluís Romero (Col·lectiu H2o i Assexora’Tgn)
Quart Bloc (12h a 12.45h): Diversitat Sexual, a càrrec de Teresa Pinto
(ASSIR-ICS Camp de Tarragona)

o
o

Cinquè Bloc (12.45h a 13.30h): Reptes i perspectiva de futur en el VIH i la
Sida, a càrrec del Dr. Vidal (Hospital Univeristari Joan XXIII)
Cloenda: Precs i preguntes. Recollida d’avaluacions

A la Jornada formativa realitzada al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona hi van
participar un total de 98 alumnes de la branques socioeducatives i sociosanitàries.
01/12: Intervenció nocturna Komando Nits Q. Aquests grups de joves promotors
realitzaran una ruta als espais d’oci nocturn on repartiran informació sobre VIH/Sida i
material preventiu gratuït
28/11- 02/12: Stands informatius amb material sobre el VIH/Sida. Estaven ubicats a
CAP’s, Oficina Jove, Hospitals, CAS Drogodependències, Creu Roja, Centres de
secundànria amb programa Salut i Escola i altres.
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INTERVENCIONS VINCULADES A SERVEIS SOCIALS
La relació amb serveis socials es realitza bàsicament a traves dels diferents Centre
Oberts dels que disposen.
Els centres oberts es un recurs que es facilita des dels UBASP (Unitats bàsiques
d’atenció social primària) a infants i adolescents amb risc d’exclusió social.
Durant l’estiu també s’ofereixen els Casals Joves des de serveis socials que també
atenen el mateix tipus de població.
Apart del pack complert de sessions de salut, per exemple, al centre Obert de
Tarragona Centre, vam fer una sessió específica relacionada amb les begudes
energètiques.
CENTRE
OBERT
Mitja Lluna
CREI
Casal
d’estiu
Bonavista
Tarraco
Jove
Tarragona
Centre
Torreforta
Cunit
Casal Jove
TOTAL

TOTAL

INTERVENCIONS

MUNICIPI

SESSIONS

NOIS

NOIES

Tarragona
Valls
Tarragona

6
3
1

5
10
13

3
-9

8
10
22

48
30
22

Tarragona
Tarragona

2
1 (3 hores)

3
17

4
14

7
31

14
31

Tarragona
Cunit
Salou

2
2
1 (3 hores)
18

2
8
13
33

6
6
14
22

8
14
27
55

16
28
27
216

S’han realitzat 18 sessions grupals en les quals s’han atès a 33 nois i 22 noies,
atenent a un total de 55 persones, traduïts en 216 intervencions a través de
sessions grupals.

INTERVENCIONS EDUCATIVES ESPECIALS
En aquest apartat hem incorporat les sessions sobre sexualitat que realitzem de forma
anual, al col·legi d’Educació Especial de Sant Rafael.
El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael és un centre educatiu de la
Diputació de Tarragona, que vol donar una resposta de qualitat a les necessitats
educatives especials dels nens i nenes i nois i noies de les nostres comarques.
També durant aquest 2016 hem intervingut amb el grup de joves APTOS. APTOS és
la Associació per a la Promoció Ocupacional i Social una entitat sense afany de lucre
creada el 1994 per poder pal·liar les necessitats dels col•lectius més desafavorits de la
societat. Aconseguir feina a les persones en risc d’exclusió social és un dels seus
principals objectius. És centre col·laborador del Departament d’Ensenyament per a la
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realització d’accions per a joves amb dificultats educatives especials i conductuals,
mitjançant una Unitat d’Escolarització Compartida.
Tan la UEC del Vendrell com la UEC de Calafell són serveis gestionats per l’empresa
Cep’s. CEPS gestiona el Projecte d’Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) a
diferents municipis del Baix Penedès, El Vendrell, Cunit i Calafell.
Les unitats d’escolarització compartida ofereixen la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO
en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars
individualitzades. Els alumnes hauran de tenir cursat, preferiblement, el primer curs de
l’ESO, o bé tenir, com a mínim, 14 anys. Serà susceptible de rebre atenció educativa
en aquestes unitats l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la
inadaptació al medi escolar que, a més d’un retard en els aprenentatges, presenti
desajustos conductuals greus, absentisme injustificat o rebuig escolar.

CENTRE
C.E.E Sant
Rafael (3
grups)
UEC antic
APTOS
UEC El
Vendrell
UEC
Calafell
TOTAL

SESSIONS
2

NOIS
31

NOIES
35

TOTAL
66

Intervencions
66

1

12

3

15

15

3

7

2

9

27

2

6

3

9

18

8

56

43

99

126

INTERVENCIONS EN POBLACIÓ ADULTA
Les intervencions en la població adulta que duem a terme a l’Espai Jove de Salut són
sota demanda del equip psicoeducatiu.
Una d’aquestes intervencions és al Centre de Dia de Pere Mata del Vendrell, dispositiu
assistencial de la xarxa pública de salut destinada a la rehabilitació i reinserció
psicosocial de persones majors de 18 anys amb trastorn mental server, i donar atenció
i suport a les seves famílies. Per una altra part, també intervenim amb el Centre de
Serveis Integrals de Reducció de danys i riscos “La Illeta” de Reus; on ofereixen
serveis que van des de la supervisió del consum, la cobertura de necessitats bàsiques,
la integració social i participació social, entre d’altres. I l’últim d’aquest bloc és la
Escola d’Adult de Calafell, on des de la regidoria d’ensenyament realitzen cursos per a
persones adultes. Des de l’Espai Jove de Salut H2o es va intervenir al curs/grup de
graduats en educació secundària (GES).

GRUP
Centre de
Dia Pere
Mata

MUNICIPI
El
Vendrell

SESSIONS
5

NOIS
13

NOIES
9

TOTAL
22

Impacte
110
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Centre La
Illeta
Escola
d’Adults
TOTAL

Reus

1

11

3

14

14

Calafell

1

7

10

17

17

7

31

22

53

141

INTERVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL LLEURE
ESPAI JOVE KESSE
L’Espai Jove Kesse és un Espai adreçat als i les joves entre 12 i 35 anys
principalment, tot i que obert a tots els públics per diverses activitats i iniciatives que
s’hi desenvolupen. Aquest espai està ubicat al centre ciutat.
Activitat de Prevenció a la Violència de Gènere: A meitat de març, vàrem fer
una observació mentre l’equip de dinamitzadors de l’espai realitzaven una
activista relacionada amb els estereotips de gènere, per tal d’observar les
diferents actituds del grup de noies que participava. En acabar aquesta, al abril
es va dissenyar altra activitat per tal de treballar el concepte de “Amor
Romàntic” per tal de fomentar la prevenció a la violència de gènere. En aquesta
activitat hi van participar 12 noies, amb unes estan emprades del 13 al 16
anys. La primera pregunta que es va realitzar a les notes fou, que entenien per
amor romàntic, el debat es va desenvolupar sense inconvenients i es va fer una
pluja d’idees de que era per elles l’amor.
Desprès d’aquesta primera dinàmica, la segona havien de respondre unes
preguntes relacionades amb les relacions sentimentals. Les noies responien
correctament a les preguntes, sabent diferenciar els tipus de violència de
gènere, reconeixent que hi ha abús per part del noi i no els hi agradava gens la
seva actitud. Vam aprofitar aquell exemple per donar a conèixer alguns
recursos que hi ha a la ciutat com el SIAD, els tècnics de salut de la Oficina
Jove o els telèfons 112 o 016 per denunciar en casos com el que es planteja.
La conclusió d’aquesta activitat és que les noies han treballat aquests temes a
les aules, tenen la teoria molt interioritzada i saben que han de respondre per a
que quedi coherent. A la pràctica ja és un altre cosa, es contradiuen en alguns
conceptes com els gels o la manera de prendre decisions.
Activitat “Jugo les metes cartes”: aquesta activitat es va realitzar al mes de
novembre a la primera planta del Kesse on es situen les joves del Casal. En
aquesta hi van participar 5 nois amb edats dels 12-14 anys. Es va treballar la
perspectiva de gènere i la reducció de riscos relacionats amb el consum de
substàncies addictives. Els joves participants van reflexionar sobre tot en les
conseqüències del consum relacionades amb l’assistència a classe i la
concentració en els estudis. La activitat va anar bé, però no tots la van acabar,
ja que les joves del Kesse estan al espai de manera fluctuant.
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en relació a aquest material, es va fer una sessió formativa per als alumnes del
CFGS d’animació sociocultural del IES Vidal i Barraquer, per a que
dinamitzessin i pensessin com podrien treballar amb aquest material amb altres
joves. Total: 18 alumnes, 12 noies, 6 nois

BARRA SALUDABLE EN COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ CASAL AMIC I JOVES
PROMOTORS DE SALUT
L’activitat es simplificava en realitzar un campionat de futbol platja amb els joves de la
ciutat. Aquesta activitat es va realitzar a la platja Arrabassada de Tarragona a principis
d’estiu, com equip tècnic va participar: tècnics de joventut de l’Ajuntament de
Tarragona, equip tècnic de Fundació Casal Amic, Joves Promotors de Salut i la tècnica
de salut d’H2o. Hi van participar joves del Barris de Ponent i del centre de Tarragona
(joves del Kesse) aproximadament uns 50 joves; en 97% eren nois i la resta del 3%
noies.
La tarda d’esport va anar genial, no hi va haver cap inconvenient, els i les joves
promotors de salut van realitzar una taula saludable per les i els participants on van
repartir sucs de fruita, fruita d’estiu, fruits secs i aigües.
Part dels participants eren de ideologia musulmana, i en aquell moment estaven amb
la festivitat del Ramadà. Això va ser un factor a tenir en compte ja que alguns no es
van apuntar a l’activitat per aquest motiu, per les altes temperatures estiuenques i per
la falta d’aliment durant la part diürna del dia.
L’objectiu de l’activitat, més enllà de fomentar la promoció de la salut i l’esport, era
poder empoderar als i les joves promotors de salut en el treball d’iguals; sent els i les
joves que participaven, públic diana per als i les joves formats en salut.
AGRUPAMENT S ESCOLTES
Tant l’Agrupament Escolta Xaloc, Agrupament Escolta Alverna i l’Agrupament Escolta
Mare de Deu del Montsant, formen part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
(MEG). És una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a
través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal,
per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.
Tots tres agrupaments ens van sol·licitar una formació que fos informativa sobre la
diversitat sexual, diversitat de gènere i prevenció en les pràctiques de risc en l’àmbit de
la sexualitat, per tal de poder-ho dur a terme en les activitats de convivència dels
agrupaments.
CAMP DE TREBALL FUNDACIÓ CASAL AMIC
El camp de treball "Re-CooperaPonent " és una proposta d'intervenció per a la millora
de les llars i els espais comunitaris dels barris de Ponent, amb la intenció de
sensibilitzar sobre el procés d'empobriment amb què es troba aquest, i treballar sobre
la salut percebuda de la gent i el seu entorn, per tant, actuar per habilitar i millorar
algunes de les seves llars i espais. Al 2014 sorgeix la Taula de Pobresa Energètica a
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Tarragona i fa plantejar el fet que cal treballar en direcció de l’eficiència energètica
amb la població per tal d’apoderar d’aquesta eina els veïns per millorar les seves
condicions de benestar i vida Amb la proposta d'aquest camp de treball de caràcter
social es vol fer que els joves participants s'apropin i coneguin la realitat de les llars i
la influència positiva que pot suposar d'aquest procés d'intervenció/transformació.
La intervenció que es va dur a terme des de l’Àrea de Salut H2o, fou una sessió
informativa sobre sexualitat i afectivitat, juntament amb el treball de prevenció del VIH i
la Sida i les altres infeccions de transmissió sexual.

INTERVENCIÓ

SESSIONS

NOIS

NOIES

TOTALS

Agrupament
Xaloc

1 (3 hores)

14

16

30

Agrupament
Alverna

1 (3 hores)

12

13

25

Agrupament
Mare de Deu
del Montsant
(Montblanc)

1 (3 hores)

9

7

16

Barra
Saludable
platja

6 hores

47

3

50

Taller Amor
romàntic

2 hores

12

12

“Jugo les
Meves Cartes”

1 hora

5

0

5

Jugo les
meves cartes
IES Vidal i
Barraquer

4 hores

6

12

18

Camp de
Treball
Fundació
Casal l’Amic

1 (8 hores)

4

20

24

97

83

180

TOTAL
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ALTRES INTERVENCIONS AL TERRITORI
LA BATECADA, EL DESPERTAR DE L’ESTIU
Amb motiu del Dia Internacional de l'alliberament sexual. El dia 2 de juliol de les 19h a
l’Espai Jove La Palmera tindrà lloc la “2a Batecada. El despertar de l’Estiu
Tarragonajove”, amb motiu del Dia Internacional de l’alliberament sexual. És un acte
organitzat per H2O, Assexora’tgn, el grup de Joves Promotors de Salut i la Conselleria
de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona. Amb el suport i finançament del Programa
d’Alternatives d’Oci i Consums (PAOC).
Va ser una tarda dedicada a la diversitat i a les llibertats sexuals, en la qual hi havia
tallers, activitats, actuacions i es va finalitzar amb el concert del grup La tortuga que
nunca tuve. A través dels tallers i dinàmiques, es va apropar a les persones assistents
els drets relacionats amb la llibertat sexual.
A la jornada hi van participar un total de 123 joves.
ALTRES
30/01 Facilitació de material preventiu a la festa LGTBIQ “Kuki Party”; es van facilitar
fulletons informatius sobre VIH/sida i on fer-se la prova. I es van facilitar 2 caixes de
preservatius i lubrificants. Al event van assistir-hi unes 200 persones.
05/03 Formació en drets sexuals i sexualitat per el Dia de la Dona a Reus. Va haver-hi
un total de 15 persones.
21/03 Participació en el video de promoció de la Finestra Oberta. La “finestra oberta”
es un Servei que facilita el PLISS (Pla local d’igualtat i Serveis socials) en el qual
donen a conèixer a les entitats del territori i el Servei que presten al municipi de
Tarragona.
23/04 Parada de Sant Jordi. Des de la entitat, cada any muntem una parada al
municipi de Reus, en la qual facilitem material informatiu sobre la entitat, repartim
material preventiu com a preservatius i lubrificants, i distribuim exemplars de la revista
colors. Impacte: 79 persones
12/05 Presentació de la Revista Colors a la entitat, es va fer especial incidencia en
aquest numero sobre la realitat trans.
17/06 Exposicio Pati Jaume I de Tarragona, Història del moviment LGTBIQ, a càrrec
del Casal Lambda i amb el suport de la regidoría de Polítiques per la Igualtat.
29/07 Participació a Catalunya Radio, per parlar de la entitat i del programa Espai jove
de Salut i fent incidencia en l’impacte de la homofòbia en al salut.
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També de manera periòdica participem amb l’emissora Radio terra amb el programa
l’home blanc, conduit per el Josep Maria Llauradó, en el qual donem un petit espai de
salut sexual, dins del programa hem abordat les següents temàtiques:
Vih/sida, infeccions de transmissió sexual, sexe oral, sexe anal, PrEP, ChemSex,
Anticonceptius, sexualitat femenina, Treball sexual…
24 i 26/10 Formació en Transsexualitat, que la vam rebre des del CAP Manso,
organitzada per l’ASSIR Tarragona.
També vam rebre al maig-juny una formació en Joventut e Interculturalitat

ATENCIONS INDIVIDUALITZADES DES DE L’AREA DE SALUT H2O
Atencions Indivuals Oficina Jove del Tarragonès i Espai jove de Salut El Vendrell, en
aquest apartat hem exclòs les consultes més especifiques de drogues o altres
problemàtiques de salut.
MES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

NOMBRE DE
SESSIONS
GRUPALS
202

SEXUALITAT I
AFECTIVITAT
46
36
74
95
60
29
73
48
88
20
63
632

VIH I ALTRES
ITS
19
11
22
21
69
11
21
41
57
57
194
523

JOVES ATESOS

2824

SALUT
EMOCIONAL
4
6
6
5
7
0
5
16
14
14
5
82

TOTAL
69
53
92
121
136
40
89
105
159
165
262
1237

IMPACTES
INDIVIDUALS EN
GRUP
3772

Aquest any 2016, hem realitzat un total de 202 intervencions grupals, realitzant 3772
impactes individualitzats, en un total de 2824 joves.
Joves atesos individualment: 1237
Joves atesos totals: 4061
Impactes individualitzats totals: 5298

