
H2o, COL·LECTIU GAI, LESBIÀ, BISEXUAL I TRANSSEXUAL
DEL CAMP DE TARRAGONA

Història del Col·lectiu H2o GLBT del Camp de Tarragona

H2o és una entitat sense ànim de lucre que lluita pels drets i per la plena igualtat social

del col·lectiu Homosexual, Transsexual i Queer al nostre país. H2o és el Col·lectiu de

Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona. 

A mitjans de l’any 1998, persones de diferents col·lectius socials s’unien per reivindicar

a Tarragona la creació d’un teixit ciutadà més igualitari i cohesionat, i van fundar el

Col·lectiu per a la Igualtat de Tarragona (CIT). Entre els seus membres hi havia un

grup d’homosexuals que, poc després de posar-se en marxa el projecte, van començar

a reunir-se de forma autònoma a l’habitatge de José Antonio Pérez, conegut entre els

seus amics com «Japo», que va ser el primer president d’aquest grup, embrió del que

uns anys  més tard  es  convertiria  en el  col·lectiu  H2o.  L’objectiu  d’aquest  grup de

persones homosexuals i transsexuals era, com es pot veure en algunes declaracions a

la premsa d’aquell any, «crear un espai on es puguin compartir experiències». 

Després de quatre anys funcionant a Tarragona i de reiterades i infructuoses peticions

al  consistori  de  la  ciutat  perquè  cedís  un  espai,  el  darrer  trimestre  de  l’any  2002

aquests membres del CIT van iniciar una nova etapa a Reus signant un acord amb

l’Ajuntament de la capital de Baix Camp pel qual cada divendres al vespre se’ls cedia

una sala de reunions del Centre Cívic Carrilet. Els objectius de l’associació eren el

recolzament mutu i la consolidació com a grup autònom, però ja es començaven a

plantejar accions per reivindicar els drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

(LGTB). Per tal de donar-se a conèixer, van emprendre una campanya de difusió del

moviment als diferents centres cívics, a la universitat i, òbviament, als locals d’ambient

existents  en  aquell  moment.  Aquests  anys,  la  presidència  de  l’associació  la  van

ostentar el José Antonio Pérez «Japo» i en Jordi Casadevall.

Passats uns anys, a l’octubre de 2004 se celebrava una assemblea general, en la qual

es va escollir  una nova junta  directiva  encapçalada  per  Iñaki  Vázquez  i  on  es  va

acordar  canviar  el  nom  de  Col·lectiu  per  a  la  Igualtat  de  Tarragona  pel  d’H2o.

L’objectiu principal que es va marcar va ser impulsar la normalització i visibilitat de la

realitat LGTB a tot el Camp de Tarragona.

A partir d’aquell moment la presència als mitjans de comunicació i els actes públics es

van multiplicar:  xerrades a diverses localitats sobre el  fet  homosexual,  organització



d’actes  pel  Dia  Internacional  contra  la  SIDA,  posada  en  marxa  de  la  campanya

«Sexualitat, ho saps tot?», conferències i debats sobre el projecte de llei de reforma

del matrimoni i un llarg etcètera d’activitats van ajudar a molts homosexuals a sortir de

l’ostracisme i l’anonimat en què que es trobaven.

I  a  l’octubre  de 2006,   H2o  va posar  en marxa l’  “Espai  Jove de Salut”,  un  punt

d’informació on s’assessora i es facilita informació a tots els i les joves sobre sexe

segur, diversitat afectivo- sexual, prevenció de consum de drogues, informació sobre

trastorns del comportament alimentari, gènere i diversitat entre d’altres. A partir d’aquí,

el  projecte Espai  Jove de Salut  comença a desplegar-se pel  territori  del  Camp de

Tarragona i a ser pioner i referent en terres tarragonines sobre l’atenció a la població

Jove en temàtica de salut, però en especial incidència  a les  diversitats sexuals i de

gèneres de manera professionalitzada. 

Objectius  Generals

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 de la societat.

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, forma 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, entre d’altres;

es treballa per tal promocionar la diversitat en tots els àmbits de la vida,

com també poder fer prevenció del VIH-SIDA, les malalties de transmissió

sexual (MTS) i la promoció de la salut psico- afectiva.



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 fa 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, hi ha la possibilitat d’utilitzar l’espai

per  a  realitzar  intercanvis  d’experiències  entre  professionals  afins  al

projecte i/o projectes  similars (polítiques d’igualtat), de manera transversal,

com a instrument enriquidor del mateix.

Ubicació de l’entitat i activisme

La seu d’H2o està ubicada al carrer Martí Napolità, 7 baixos de Réus; al mateix edifici

del Casal Despertaferro.

El primer divendres de més, els i les activistes de l’entitat es reuneixen en format tarda

(a  partir  de  les  19h)  per  tal  de  compartir  un  reflexions,  debatre  de  cert

temes/temàtiques relacionades amb els  drets,  la reivindicació  i  el  moviment social-

polític de Catalunya relacionat amb la realitat LGBTI. 

Contacte entitat

Pàgina web: www.h2o.cat
Correu electrònic entitat:  info@h2o.cat

mailto:info@h2o.cat
http://www.h2o.cat/


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 i la joventut. 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 són la comunicació social en salut, l’educació per la salut i l’ús

d’experiències en l’àmbit lúdic.

L’Espai Jove de Salut d’H2o va néixer al 2006 de manera progressiva. Des d’H2o es

rebien consultes relacionades amb la sortida del armari, pràctiques de risc, preguntes

sobre salut sexual, sobre VIH i altres infeccions... Al observar i donar-se compte de la

mancança informativa que hi havia en aquell  moment al territori,  es va realitzar un

estudi de camp on va donar el resultat que en aquell moment  no hi havia cap servei

destinat a la població jove on poder resoldre dubtes que tinguessin a veure amb la

sexualitat, les drogues, la parella o la sortida del armari,... i que aquest servei  fos fora

del teixit sanitari. 

OBJECTIUS

 Apropar  a  la  població  jove del  municipi  o  la  zona de referència  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.

 Atendre de manera sistemàtica dubtes, necessitats i demandes de la població

jove en relació a l’àmbit de la salut, i en especial incidència en l’àmbit de la

diversitat afectivo- sexual i de gèneres. 

 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 i  promoció de la Salut a l’Espai Jove de

Salut H2o.

 Establir  contactes  directes  amb  els  diferents  referents  sanitaris  i  altres

professionals, com també entitats, per tal  de donar a conèixer la seva figura i

la seva tasca.

 Informar als i les  usuaris/es o derivar a l’entitat pertinent sobre les consultes de

salut que realitzi.



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

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

recursos necessaris per afrontar el possible problema.

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  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 a 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. 

 Trastorns  de  l’alimentació:  Anorèxia  nerviosa,  bulímia,  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...)

A QUI VA DIRIGIT?

Els destinataris del programa són de tres tipus:

 Joves de 12 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...

*En  el  cas  que  la  persona  no  fos  del  perfil  establert  en  quan  a  destinataris  del

programa,  igualment  de  s’acolliria  des  del  servei  i  se  li  donaria  resposta  a  les

necessitats demandades. 



L’Espai Jove de Salut al Camp de Tarragona

Servei de Salut, Oficina Jove del Tarragonès
Regidoria de Joventut, Ajuntament de Tarragona
Plaça imperial Tarraco, 1. Antiga Facultat de Lletres – Telf. 977 25 18 73
Cap del Servei: Toni Martí
Coordinadora del Servei: Núria Boronat
Durabilitat del servei: de gener a desembre
Conveni de col·laboració del 2010 fins l’actualitat

La Oficina Jove del Tarragonès és un equipament comarcal que constitueix en una
finestra única per a la gent jove. Es va crear al juliol del 2010 mitjançant un conveni
entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament
de Tarragona. 
Les oficines joves són la materialització de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de
polítiques de joventut  de Catalunya com el Pla Nacional  de Joventut  de Catalunya
2010-2020, per a la creació i  el desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació
Juvenil, amb la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones
joves atenent la diversitat de formes i models de vida, amb l’objectiu de millorar la taxa
d’emancipació juvenil. 
Les  oficines  joves ofereixen  informació,  orientació  i  assessorament  en tots  aquells
àmbits  relacionats  amb  el  procés  d’emancipació  juvenil:  treball  i  emprenedoria,
educació i salut. Així, entre d’altres funcions, tenen la missió de difondre convocatòries
d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació des de la vessant educativa,
assessorar i resoldre dubtes en temàtica de salut. 
Pel que fa a la Oficina Jove del Tarragonès i en especial incidència en el Servei de
Salut, assessora, facilita informació i dona resposta a les persones joves en qüestions
de salut afectivo- sexual i de diversitat de gèneres, sobre VIH/Sida i altres infeccions
de  transmissió  sexual,  prevenció  del  consum  de  drogues,  la  gestió  dels  plaers,
promoció de relacions sentimentals saludables i alimentació saludable, entre d’altres.  

Amb la Oficina Jove del Tarragonès es té conveni de col·laboració amb l’entitat H2o
des de l’obertura d’aquesta, al 2010 fins l’actualitat. 
Més enllà de donar resposta a les necessitats i demandes dels i les joves en temàtica
de  salut,  el  servei  també  facilita  preservatius  gratuïts,  gràcies  a  la  subvenció  del
Programa de  Prevenció  i  Assistència  de  la  Sida  del  Departament  de  Salut  de  la
Generalitat de Catalunya, on l’Espai Jove de Salut n’és beneficiària per la tasca que
dur a terme amb el col·lectiu GLBT. 
Un punt a favor de la gestió del servei duta a terme per l’Espai Jove de Salut H2o, és
que aquest també té altres convenis de col·laboració amb l’administració tarragonina i
aquest fet  fa que les derivacions o poder contactar amb altres professionals,  per a
donar millor cobertura i resposta a les necessitats i demandes dels i les joves, fa que
es cobreixin i que les derivacions o acompanyaments a altres serveis siguin efectives i
eficaces. 



Durant aquest 2017, el Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès, gestionat
per l’entitat H2o,  ha registrat els diferents resultats en quan a consultes i atencions en
sexualitat i afectivitat com també en VIH/Sida i altres infeccions de transmissió sexual: 

El  Servei  de Salut  de la  Oficina  Jove del  Tarragonès és un punt  de facilitació  de
preservatius nature, XL, extra fort, femenins i lubrificants; als i les joves del municipi i
de fora del municipi de Tarragona.  Aquest facilitats pel Departament de Salut, donat
que H2o és  una entitat  beneficiària  de  la  subvenció  del  Programa de  Prevenció  i
Assistència  del  VIH/  Sida.  En  aquest  2017  s’han  facilitat  un  total  de  6.000
preservatius aproximadament. 

Els resultats del Servei de Salut durant aquests anys, són els següents:

Durant aquests 7 anys d’atenció directa, des del Servei de Salut de la Oficina Jove del
Tarragonès s’ha atès 11.254 consultes i 5121 usuaris/es registrades des del 2013
fins al 2016.

A part de l’atenció personalitzada des del servei de salut, un dels events de l’any La
Jornada Tècnica. Jornada tècnica de salut jove "Posa't al dia" amb motiu del 10è
aniversari del Espai Jove de Salut H2o". Per cinquè any consecutiu des del Servei
de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès es va organitzar una jornada tècnica de salut
jove. La jornada portava  per nom “SALUT I JOVES. POSA’T AL DIA!” amb motiu dels
10 anys de l’Espai Jove de Salut del Col·lectiu H2o. La jornada es va dividir en dos
grans blocs:  Diversitats  Sexuals  i  de Gèneres i  Joves,  Adolescències  i  Sexualitats.
Aquesta  va  tenir  lloc  el  dimarts  16  de  maig,  de  les  9.00  a  les  14.30  h i  va  ser
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

 Dones Homes total
Consults 736 875 1611
Usuari*s 482 520 1002

Sexualitat i
Afectivitat 687

VIH/Sida i ITS 370



General de Joventut  i  l’Ajuntament  de Tarragona) i  per H2o Col·lectiu  Gai,  Lesbià,
Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona.

En  aquesta  jornada  va  participar:  Chrysallis  Associació  de  Famílies  de  menors
Transsexuals de Catalunya, Trànsit: Servei de promoció de la Salut per a persones
Trans*,  Stop  Sida,  CJAS  Centre  Jove  d’Atenció  a  la  Sexualitat,  l’Associació  de
Planificació  Familiar  de  Catalunya  i  Balears,  Sida  Studi  i  el  Col·lectiu  H2o,  Gais,
Lesbianes,  Bisexuals  i  Transsexuals  del  Camp  de  Tarragona;  on  aquests  últims
desprès de fer la explicació del recorregut històric del projecte “Espai Jove de Salut”
varen presentar com a nou projecte de ciutat el SAI “Servei d’Atenció Integral a les
Diversitats Sexuals i de Gèneres” on l’entitat presta la seva col·laboració. La jornada
estava dirigida a persones professionals i tècnics que treballen amb població jove, amb
un total de  85 persones assistents.  



Difusió i coneixença del Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès
Des  del  Servei  de  Salut  Jove  estableixen  les  següents  visites,  entrevistes  i/o
contactes:n

Programa de Prevenció i Assistència de la Sida (PPAS) del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya: gràcies a que H2o és beneficiària de
la subvenció del VIH/Sida del Departament de Salut, des d’aquest programa
faciliten material preventiu com preservatius nature, extra fort i XL, com també
lubrificants.  A  la  vegada,  faciliten  també  materials  informatiu  per  a  poder
distribuir  a  la oficina.  Aquests  díptics,  tríptics i  altre  tipus de material  estan
relacionats salut sexual, el VIH/Sida i altres malalties de transmissió sexual.

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,  la Direcció
General facilita   materials de difusió per als  i  les  joves entorn l’alimentació
saludable,  drogues  i  sexualitat-  afectivitat;   mitjançant  la   formalització  del
conveni de col·laboració.

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;  com també
faciliten formacions específiques en aquest àmbit a professionals que treballen
amb població jove. 

Equip municipal de prevenció de les Drogodependències de l’Ajuntament
de  Tarragona,  per  establir  línies  i  sinèrgies  de  col·laboració  en  el  cas  de
derivació d’usuaris en el cas que ho necessitin. 

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. Aquesta prova està becada pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya. 

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 soci- sanitària 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 relacionats en l’àmbit de la salut,  la Oficina Jove del Tarragonès habilitem
una taula informativa que s’anomena: “la Setmana de…” Aquest racó s’abasteix
de diferents materials i cartells segons la temàtica a treballar. Des de salut es
facilitat a la resta de tècnics la informació dels diferents dies mundials al llarg de
l’any  i  es  realitza:  el  Dia  Mundial  sense  Alcohol,  Dia  Internacional  Contra  la
Violència  de  Gènere,  Dia  Mundial  de  la  LGBT-fòbia,  Dia  Mundial  de
l’Alliberament Sexual i el Dia Mundial de la Sida. A part de la taula informativa
dins la Oficina, també es munta, al vestíbul de l’entrada de la Oficina, un estand
per  a que els  i  les visitants  d’altres  equipaments puguin  informar-se i  agafar
material. 

 Visites guiades: diferents centres educatius, serveis específic que treballen en
joves, grups de futurs professionals, cases d’oficis, entre d’altres solen venir a
visitar  la  Oficina  Jove   per  a  conèixer  els  diferents  serveis  especialitzats  i
aquestes visites ens serveixen per a fer difusió dels diferents serveis com també
conèixer a les persones que el duen a terme.

 Exposicions  itinerants:  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.



Equip de Prevenció de les Addiccions, Ajuntament de Tarragona
Regidoria de Salut
Plaça Imperial Tarraco, 1. Antiga facultat de Lletres – Telf. 977 24 04 14
Cap del Servei: Patrícia Ros
Durabilitat del servei: de gener a desembre
Conveni de col·laboració del 2008  fins l’actualitat

El  conveni  de  col·laboració  amb  l’Equip  de  Prevenció  de  les  
Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona consisteix en poder dur el Projecte Espai
Jove de Salut a contextos informals i no formals. El poder traslladar aquest projecte a
carrer i realitzar activitats, dinamitzacions i sessions formatives i informatives en els
propis contextos juvenil fora d’horaris lectius; ens ajuda a apropar-nos a uns perfils de
joves més específics  i  que algun*s  d’aquests,  es  mantenen al  marge de circuits  i
serveis municipals. 

Rutes de promoció de la salut

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 

 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.

 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

 



Temàtiques per aquest 2017

Zona Barris de Pontent

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
Afectivitat i
violència

22/02/2017 17-19h 2 4 6
Min 13 Max 17 Edat Promig: 15

anys

Treball  dels  tòpics  i  mites  sobre  l’amor  romàntic.  
(Ponent) Perfil dels/les joves de ponent 2 nois d’ètnia gitana, 3 noies musulmanes i una noia gitana.
Amb la població d’ètnia gitana hi ha components molt marcats relacionat amb la temàtica de la
violència  en  la  parella  molt  normalitzats  sense  tenir  consciència  del  control.  Identifiquen  les
estratègies de control però quan la experimenten en primera persona i les seves parelles són les
protagonistes, no ho contemplen com a tal, i ho tenen normalitzat.  En canvi, les noies musulmanes
que  van  participar  en  l’activitat,  una  d’elles  contemplava  la  gelosia  com  sinònim  d’amor  i  ho
valorava de manera positiva

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
Respecte, diversitat

i discriminació
22/03/2017 17-19h 2 2 4

Min 14 anys Max 15 anys Edat
Mitja 14’5 anys

En aquesta activitat es van treballar els diferents conceptes relacionats amb la discriminació social,
estereotips  i  estigmes  relacionats  amb   la  diversitat  de  la  població.  
(Ponent) varen participar dos nois de 14 anys,  un estudiant  del IES Tarragona i l’altre del IES
Torreforta, i tots dos verbalitzaven haver visualitzar certes situacions de bullying a companys/es
dels centres on els joves estudien. També van fer reflexions sobre les diferències de la societat.  
En aquesta activitat es van treballar els diferents conceptes relacionats amb la discriminació social,
estereotips  i  estigmes  relacionats  amb   la  diversitat  de  la  població.  
(Ponent) varen participar dos nois de 14 anys,  un estudiant  del IES Tarragona i l’altre del IES
Torreforta, i tots dos verbalitzaven haver visualitzar certes situacions de bullying a companys/es
dels centres on els joves estudien. També van fer reflexions sobre les diferències de la societat. 

MES TEMÀTICA MES TEMÀTICA
Febrer Relacions de parella: afectivitat i

violència
setembre sexisme

Març Respecte, diversitat i discriminació octubre Alimentació
Abril cànnabis novembre El barri i jo
Maig sexualitat desembre Sida i altres ITS
Juny Estiu: Drogues i sexualitat



TEMÀTICA DATA HORARI Nois    Noie
s Total Edats

Cànnabis 19/04/2017 17-19h 0 0 0

Joves  menors  de  11  anys  i  es
decideix  no  intervenir  tot  i  que
s’explica la figura de l’agent de salut
i  les tasques que realitza i  on està
ubicat.

En aquesta activitat pretenem treballar tòpics i mites relacionats amb el consum i la tinença de
Cànnabis en els i les joves. L’activitat consisteix en unes targes de veritat o fals on es fa incidència
al cultiu  de marihuana,  la  tinença al  espai  públic,  comparacions amb altres substàncies,  clubs
cannàbics, compra i venta de llavors (semillas), i el concepte de marihuana terapèutica. Aquest
mes es vam iniciar la ruta atenent a Ponent primer i la següent setmana a Camp Clar. En relació a
la ruta de Ponent no es va fer cap intervenció amb joves, donat que els i les persones que es fan
trobar eren massa jovenets/es i no era un perfil adient a participació. 

TEMÀTICA DATA HORARI Nois    Noie
s

Total Edats

Sexualitat 31/05/2017 17-19h 3 2 5
Les noies : 13 i 14 anys; els nois:

13, 14 i 16. Tots cinc catalans.
Mitja d’edat: 14

En aquesta activitat es va treballar els conceptes relacionats amb la sexualitat mitjançant les targes
dels  tòpics  i  mites.   Es va aprofundir  en  aspectes  relacionats  amb la  sexualitat  femenina i  la
diversitat sexual, de la masturbació masculina i femenina, del clítoris, de la primera vegada, del
himen, entre d’altres. En relació als i les joves participants a la dinàmica, vam trobar un grup de 5
joves, tres nois i dues noies. Ells van estar participant a l’activitat sense cap problema, algun d’ells,
en algun moment de l’activitat va fer un comentari fora de lloc, i on les dues noies se’n reien, en
relació a la difusió d’imatges privades sense autorització d’una noia en concret (verbalitzen una
situació de difusió d’imatges íntimes d’una noia de la classe) i es fa un “kit-kat”  a l’activitat per tal
de reflexionar sobre el tema del sexting. Passada aquesta situació, els nois segueixen participant
sense cap problema, en canvi, les dues noies des del primer moment en que presentem l’activitat
en concret,  es tanquen en banda;  s’aïllen  de l’activitat  i  mostren extrema vergonya,  però a la
vegada amb escolta activa. Quan surt el tema de la masturbació, els nois inclòs veneren aquest
acte com quelcom exitós i sense problema en parlar, en canvi elles molt nervioses amb el tema.
Veien la reacció reconduïm l’activitat parlant de la voluntat de fer les coses sense obligacions o
remordiments, però si que fem incidència en l’auto exploració genital com a quelcom important per
al coneixement del cos, de l’anatomia 



TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
Drogues i

Sexualitat “Estiu”
21/06/2017 17-19h 5 1 6

Min 11 Max 24 -  Edat mitja: 17,8
anys

Treball  de  tòpics  relacionats  amb  la  sexualitat  i  les  drogues  en  les  vacances  d’estiu.  
Trobem un grup de tres nois de ideologia musulmana, coneguts pels educadors, a la zona de la
Floresta; preguntem com estan i si els hi ve de gust participar a l’activitat d’aquest mes. La resposta
és positiva tot i que expliquen que estan en dies de ramadà i prefereixen no fer les targes on hi ha
contingut de sexualitat. Durant l’activitat participen de manera positiva i la reflexió de les respostes
en torn  a  les  targes és  força adient.  Sols  fan  una ronda de targes.  En quan se’ls  facilita  els
preservatius  per  haver  participat,  sols  un  d’ells  l’agafa.
Seguim amb la ruta de salut i a Torreforta trobem un altre grup de joves, coneguts pels educadors i
la tècnica de salut.  Els hi ve de gust participar a l’activitat.  La dinàmica flueix de manera molt
positiva. En acabar els tòpics, la jove del grup aprofita en realitzar altres preguntes relacionades
amb la  sexualitat,  fent  especial  incidència  en  els  anticonceptius.  Se  l’atén  i  es  respon  a  les
preguntes formulades,  sempre tenint  en compte la possibilitat  de derivació  a altres serveis del
territori específics en el tema. 

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
alimentació
saludable

18/10/2017 17h a 19h     

Degut a les pluges intensives, es va haver d’anular la ruta de carrer.

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
El barri i jo 15/11/2017 17h a 19h 0 2 2 dues noies de 13 anys 

En aquesta dinamització vam treballar mitjançant casos i targes de veritat o fals en relació a quina
implicació tenen els i les joves al barri i que coneixen d'aquest. Es van treballar vàries temàtiques
com per exemple: clubs de futbol on hi hagi equips de noies, si hi ha algun espais de consum de
drogues, espais d'oci i entitats del barri... en quan als serveis que vàrem mencionar i quina utilitat
en feien, vam analitzar que hi ha una part del gènere i dels rols d'aquests molt impregnada a la
part sociocultural de la població jove. 



TEMÀTICA DATA HORARI Nois    Noie
s Total Edats

VIH Sida 13/12/2017 17h a 19h 1 0 1 Noi musulmà de 28 anys

En aquesta activitat es treballa mitjançant tòpics i mites la temàtica del VIH i la Sida, per tal de
trencar amb estereotips i prejudicis relacionats amb les persones portadores. Aquell  dia vàrem
trobar un noi de ideologia musulmana el qual va participar força bé, però no amb una visió del virus
amb molt pes cultural, des d'una visió força homofòbica en quan al col·lectiu LGBT i en quan a
certes  pràctiques  sexuals.  es  van  fer  reflexions  per  desmitificar  certs  missatges  i  comentaris
distorcionats entorn a la realitat de les persones seropositives. 

Zona Camp Clar

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
Afectivitat i
violència

15/02/2017 17-19h 2 3 5 Min 17 Max 20 Edat mitja: 18’5 anys

Treball dels tòpics i mites sobre l’amor romàntic. 

En la ruta trobem una parella formada per un noi i una noia, i accedeixen a participar, arrel de
l’activitat  es van produint situacions en les que es veuen reflectits, relacionades amb el control.
Aprofitem i els fiquem en situacions pràctiques per a veure com les resoldrien en parella. El noi és
un usuari actiu de les rutes de promoció de la salut, i hem intervingut amb ell diverses vegades.

Més endavant ens trobem un grup de 2 noies i 1 noi, asseguts en un banc, i estem al voltant de 45
minuts  amb ells,  fent  el  repertori  d’activitats  que  teníem plantejades.   Era  el  primer  cop  que
interveníem amb aquest grup.

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
Respecte, diversitat

i discriminació
15/03/2017 17-19h 6 6

Min 12 anys Max 14 anys Edat
Mitja 13 anys

En aquesta activitat es pretenia treballar els diferents conceptes relacionats amb la discriminació
social, estereotips i estigmes relacionats amb  la diversitat de la població. 

La intervenció  va ser amb un grup de 6 nois, però vam haver de canviar la temàtica, ja que el grup
estava consumint cànnabis, o n ‘acabava de consumir. I la seva atenció no era l’adequada, es va
intervenir de manera breu en relació al consum de cànnabis a la via pública, i els efectes immediats
que es podien observar en el tarannà del grup.

Apart es va intervenir amb un noi de 20 anys, en procés de recerca de feina, usuari antic de les
rutes de promoció de la salut, que ens va reconèixer, però es va fer més incidència en la seva
situació actual i reforçar el espai on ens pot trobar per a qualsevol consulta.



TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats

Cànnabis 26/04/2017 17-19h 5 0 5
Min  14  anys  màxim  19  Mitjana
16 (tots d’etnia gitana)

L’activitat principalment consisteix en desmuntar mites i estereotips en relació al món del cannabis, 
es fa força incidencia al tema dels clubs cannabics, ja que un d’ells es soci (ens ensenya el carnet) 
d’un club cannabic a Bonavista. Parlem de si pot ser un lloc on anar a “pillar” cannabis, de quantes 
plantes poden tenir a casa. I aspectes legals relacionats amb la tinença.

Aquest grup és un grup amb el que intervenim amb freqüència, que acostuma a estar ubicat en un
carrer darrera de la fundació Casal Amic. Ens crida l’atenció que ja portem varies intervencions,
que els trobem en el mateix punt, jugant però amb jocs que incorporen aposta o perdre o guanyar
diners, en aquest cas els trobem jugant al poker.

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats

Sexualitat 10/05/2017 17-19h 3 2 5

11  anys  mínima  54  anys  màxima
(majoritariament  població  gitana,  1  noi
marroquí) es difícil ficar una mitjana, ja que
es va crear una trobada amb 3 generacions:
adolescents 12-15, joves 18-23, i patriarques
de 45 en amunt, parlant tots de sexualitat!!

En aquesta intervenció vam aconseguir una fita històrica, i una intervenció grupal amb 19 persones 
al mig del carrer (es van anar incorporant) i amb tres generacions a l’hora. Si que tot eren homes,i la
temàtica era sexualitat. Es va aprofundir en aspectes relacionats amb la sexualitat femenina i la 
diversitat sexual, vam parlar de l’orgasme, del clítoris, del sexe lèsbic, del himen. Va ser una 
intervenció molt interessant, si que hi havia un punt de dominació de la activitat per part dels 
“patriarques” adults.

Les 3 noies, eren nenes d’11 anys que encara no anaven a l’institut, però que ja ens coneixien i  
se’ls hi va explicar que al setembre ja podran participar de les nostres activitats. I es va fer 
incidència en les temàtiques i la figura de l’agent de salut.

TEMÀTICA DATA HORARI Nois
  Noie

s
Total Edats



Drogues i
Sexualitat “Estiu”

14/06/2017 17-19h 4 4
Edat mínima 13 anys, màxima

15; Edat mitja: 14 anys
Aquesta activitat ha consistit en treballar entorn a situacions relacionades amb la salut, consums i 
sexualitat a l’estiu.  En la ruta se’ls hi planteja als participants certs conflictes que han d’intentar 
resoldre, com per exemple: un “blancazo” degut a un consum cannabis a la platja a ple sol, sense 
haver ingerit gairebé res. Un sexe desprotegit a la platja, etc...

Es notava que ja havia arribat el bon temps, ja que a l’hora de la ruta apretava el sol i no vam trobar
massa joves per el carrer, tambe era recta final del curs. Vam trobar a 4 nois, assidus a les rutes, de
dos  en  dos.  Vam poder  comprovar  que  fora  d’un  grup  més  gran,  son  molt  més  treballables  i
participatius, ja que moltes vegades en el gran grup, s’estableixen rols de cridar l’atenció, de fer-se
notar, o de tenir conductes i comentaris més exagerats

TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
alimentació
saludable

18/10/2017 17h a 19h    12  

Aquesta ruta de promoció de la salut, consistia en diferents activitats:

1 un joc de cartes amb diferents grups d’aliments on jugant al “burro” guanyava qui aconseguia
tenir totes les cartes del mateix grup d’aliments

2 Mites sobre l’alimentació, on s’havia de respondre si cert o fals

3 Casos pràctics amb situacions referides als hàbits alimentaris

4 relacionar aliments amb propietats vinculades a la salut.

Les activitats d’alimentació ens permeten abordar a menors més petits que estan gairebé al llindar
d’entrar al programa i així van coneixent la figura de l’agent de salut. Aquest cop vam entrar a un
grup de nens que estaven jugant a la plaça Camarón, i vam estar abordant una mica per sobre que
es el que havien menjat i berenat, i van poder detectar algunes malalties vinculades a l’alimentació,
com diabetis, càries, etc...

Va haver-hi dos nois de 12 anys, cursant 1r d’ESO, que ja els coneixíem però fins ara no hi havíem
intervingut  per  que  eren  petits  per  les  intervencions,  ells  ens  tenien  ubicats  amb  matèria  de
sexualitat  i ens van demanar i  preguntar coses relacionades també amb els preservatius i vam
aprofitar la intervenció per a col·locar un preservatiu. És va quedar amb ells que a la propera ruta,
portaríem els  gegants  encantats  i  aclariríem més dubtes  relacionats  amb la  sexualitat  se’ls  hi
trucarà.

Vam intervenir amb un matrimoni ja adult de 32 i 37 anys, però que tenien 5 fills i la dona estava
embarassada, d’ètnia gitana, la educadora de  Casal Amic, ens va demanar poder intervenir amb la
excusa de la intervenció en alimentació, amb el tema dels preservatius i el control de la maternitat .
(ja que en acabar l’activitat acostumem a donar un preservatiu com a obsequi)



TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats

El barri i jo 22/11/2017 17h a 19h 12 12 Min 13 Max 23 -  Edat mitja:  18
anys

Sortim a fer ruta, i només arribar a la plaça del Riu Brugent, ens trobem amb un grup 7 nois. Els
tenim identificats i s’animen a fer l’activitat. Portem un ruleta que han de fer girar, i depenent la
casella  on  es  pari  la  fletxa  tindran  una  recompensa  o  una  altra,  sempre  i  quan  responguin
correctament a les afirmacions que els formulem. Aquestes afirmacions van relacionades amb els
recursos  i  serveis  del  territori  que  tenen  relació  amb  la  salut  sexual.  Mentres  fem  l’activitat
continuen venint nois, els quals també volen fer l’activitat.  Quan ens adonem, es casi l’hora de
marxar i hem estat atentent a un mateix punt, a un gran número de persones.



TEMÀTICA DATA HORARI Nois   Noies Total Edats
VIH Sida 20/12/2017 17h a 19h 8 0 8 Min 14 Max 17 Edat mitja: 15,5 anys

Comencem la ruta i als bolcs Roses ens trobem tres nois musulmans coneguts de l’educadora de
la FCA. S’animen a participar de l’activitat.  Treballem sobre unes afirmacions al voltant del VIH-
SIDA, ells han de respondre Veritat o Fals. En acabar se’ls ofereix un preservatiu a cadascú. A
continuació anem cap a la plaça Camarón, però abans d’arribar ens trobem un grup de 6 nois que
ja son coneguts nostres. 4 decideixen marxar a fer unes comandes, 2 es queden expressament
per fer  l’activitat.  Repeteixen conceptes anteriorment treballats,  els  hi  sona idees,  etc..  Treiem
molts bons resultats fent una tasques més individualitzada (1-2 persones) que no pas en grup
mig/gran. Mes tard, de camí a la zona esportiva ens trobem a 3 nois mes davant la FCA.  Ens
interessa fer l’activitat amb ells i accedeixen. Participen correctament i s’interessen pel tema.

Durant aquest 2017 en quan a les rutes de promoció de la salut han participat un total
de 93 persones en context de carrer. D’aquest total,  73 van ser nois 20 van ser-hi
noies.

TALLERS SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

Al llarg de l’any intervenim en aspectes relacionats amb la salut, amb els joves que
estan  cursant  a  traves  del  Servei  Municipal  d’Ocupació,  alguns  dels  tallers
ocupacionals, cases d’oficis i/o escoles tallers municipals. 

Normalment s’ofereixen 2 tipus de packs:

Pack Mini amb 3 sessions de 2 hores cadascuna: 

 Sessió 1:  introductòria  de salut,  en aquesta sessió s’aborden mites i  tòpics
relacionats amb la salut juvenil, i ens permet veure el nivell de coneixement del
grup en relació als continguts que es treballaran més endavant.

 Sessió 2: sexualitat, s’aborden aspectes relacionats amb la sexualitat  (plaer,
relacions  de  parella,  gènere,  diversitat  afectivo-sexual,reproducció  i
anticonceptius, VIH i altres infeccions de transmissió sexual, etc) 



 Sessió  3:  drogues  (aquesta  sessió  normalment  és  impartida  per  un  altra
membre  de  l’equip  (Claustre  Dasca  )  normalment  amb  una  sessió  afegida
sobre l’us de pantalles. 

Pack Complert: 5 sessions

Les 3 primeres sessions del Pack Mini, més:

 Sessió  4:  VIH/Sida  i  altres  ITS,  (en  aquesta  sessió  s’aprofundeix
específicament en el VIH/sida i les infeccions de transmissió sexual, pràctiques
de risc, sensibilització entorn al tema i la no discriminació, el funcionament de
la prova del VIH)

 Sessió 5: violència de gènere (aquesta sessió te dos parts, un primer bloc on
s’aclareixen conceptes relacionats amb el gènere i l’amor romàntic, i una 2a
part  on  es  fa  incidència  en  les  relacions  de  parella  i  dels  mecanismes  de
control, així com les situacions de violència que es poden trobar i com detectar-
les)

Les sessions son de 2 hores cadascuna.

GRUP SESSIONS DATES Nois    Noie
s Total

C.O At.
Sociosanitària*

Pack
Complert (5

sessions)

16/02/2017
27/04/2017
11/05/2017
15/06/2017

2 7 9 JOVES 

Aquest grup és un grup reduït de 6 noies, es mostren participatives en els tallers. Tant en
aquest com en el de dinamitzadors, la última sessió que ha estat la del gènere, se’ns ha
quedat  curta  i  la  hem dividida  en  dos  parts:  1a  part  més de  diversitat  sexual  i  aclarir
conceptes i mites, i una 2a part que farà més incidència a relacions de parella i situacions
de violència, dins de la parella. Comentar que a partir del maig, s’incorporen 2 nois més i
una altra noia. Aquests dos nois, ja son coneguts per el servei ja que hem intervingut molts
cops  amb  ells  a  les  rutes  de  carrer  de  Camp  Clar.



La  sessió  de  gènere  i  parella  la  van  realitzar  de  manera  conjunta  amb  el  grup  de
Dinamitzadors/es.

GRUP SESSIONS DATES Nois
   Noi

es
Total

C.O
Dinamitzador*s

Pack
Complert (5
sessions)

02/02/2017
09/03/2017
04/05/2017
08/06/2017

2 8 10 joves

Aquest és un grup molt participatiu, la tècnica que utilitzem majoritàriament amb aquest grup, és
l’ús de casos pràctics per a que els hagin de resoldre. En la sessió de sexualitat vam utilitzar
situacions en la que se’ls hi apropaven joves a ells com a dinamitzadors i  havien d’utilitzar
estratègies  de  la  entrevista  motivacional  per  atendre  la  demanda.
En la sessió de diversitat sexual, vam plantejar a títol individual situacions en les que es podrien
trobar com a dinamitzadors, pares enfadats per que deixen que els nens juguin amb nines, hi
ha un monitor gai en l’equip, hi ha dins d’un grup de joves bromes e insults homofòbics, etc... i
analitzàvem  les  possibles  opcions  de  resposta.  
En relació a la sessió de gènere i parella, l’activitat va anar molt bé; va haver bona participació
del grup; si que és cert, van participar més les noies que els nois. També aquestes foren molt
crítiques vers a les conductes sexistes que hi ha la societat i en relació al oci nocturn. Aquesta
la  van  realitzar  conjuntament  amb  el  grup  d’Atenció  sociosanitària.  
Arrel  de la intervenció en la formació de VIH/sida i  altres infeccions de transmissió sexual,
algunes usuàries van acudir al servei de salut de la Oficina Jove del Tarragonès, a fer-se la
prova del VIH i/o a resoldre dubtes entorn algunes infeccions de transmissió sexual.  

GRUP SESSIONS DATES Nois Noies Total

C.O
Manteniment

Pack Mini (3
sessions)

09/02/2017
16/03/2017
18/05/2017

0 9 9 nois

Aquest  grup  és  una  mica  difícil  de  treballar-hi  sobretot  en  sessions  de  2  hores,  amb  el
coordinador de les Cases d’Oficis, hem pactat fer sessions més curtes. I en aquest grup es fa
només el pack mínim (intro agent de salut, sexualitat, gènere, i la part de drogues i pantalles
també)
Els nois que formen part del grup, una gran part son d’origen magrebí, i  en els temes de
gènere, els hi costa. Alguns d’aquests que resideixen a la zona de Camp Clar els trobem a les
rutes de promoció de la salut i també hi intervenim. A vegades fins i tot ens han servit de
“ganxo” per poder entrar en algun dels grups del barri.



GRUP SESSIONS DATES Nois Noies Total



Agricultura
Ecològica

Pack Mini (3
sessions)

30/05/2017
16/06/2017
30/06/2017

9 1 10 joves 

El grup d’agricultura ecològica format per nou nois i una noia, es va realitzar el pack mini (intro
de  salut  mitjançant  el  qüestionari,  gènere  i  parella,  sexualitat  i  afectivitat).  
En  relació  a  la  primera  activitat  va  ser  difícil  poder-la  tancar  donat  que  hi  havia  certs
dinamismes,  com per  exemple,  converses  paral·leles  mentre  es  feia  explicació  de  temes
personals, comentaris homòfobs i masclistes... entre d’altres. Tot i així, dins la dificultat es va
poder finalitzar la sessió.
 
En  relació  a  la  segona  sessió  on  vam  estar  treballant  el  concepte  de  gènere,  parella  i
conductes abusives dins la relació sentimental, una part del grup verbalitzava certa violència
reciproca en la parella; realitats gens saludables en l’àmbit emocional i sentimental. Una altra
part  del grup, expressava certes realitats més normalitzades. Per part  de la noia del grup,
estava amb escolta activa però no participativa, fins que en un moment va verbalitzar d’estar
cansada de certs comentaris del grup que li afectaven a ella com a noia. La tutora, present a
l’aula,  va  tenir  que  expulsar  a  un  company  per  la  no  adaptació  a  la  sessió  grupal.  
En quan a l’última sessió, va ser molt diferent a les dues anteriors. En aquesta el grup estava
més receptiu,  amb un  altre  un més positiu  de participació.  Es  va poder  parlar,  debatre  i
intercanviar punts de vista de manera pausada i còmoda. Tot i així, per part d’un noi del grup
de ideologia musulmana, va tenir alguns comentaris fora de lloc relacionats amb la diversitat
sexual. La reflexió de la tutora i tècnica post sessió fou positiva, res a comparar amb la resta
de dinamitzacions. 

Observacions

Dins de les 3 cases d’oficis que disposa l’Ajuntament de Tarragona, les dos d’atenció a
la comunitat (la de dinamitzadors i la d’atenció socio- sanitària) es fa el pack complert, i
es fa també amb la doble vessant com a joves i com a futurs professionals.

La casa d’oficis de manteniment i horticultura ecològica, es realitza el pack mini. En
aquest  grup,  es  planteja  fer  alguna  sessió,  per  que  es  troben  moltes  conductes
sexistes i molts estereotips relacionats amb el gènere. Es un grup tot de nois, i on més
de la meitat son d’origen magrebí.

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
amb els seus futurs usuaris. Normalment la part que treballem va referida a la salut
sexual. 



Les sessions que es realitzen als cicles formatius de Grau Superior de la família de
serveis a la comunitat, consten de 6 sessions:

 Sessió  1:  compartida  amb  Claustre  Dasca,  el  perfil  de  l’animador
sociocultural/integrador dins de la prevenció i promoció de la salut, estratègies.

 Sessions  2-3:  continguts  sobre  salut  sexual  (gènere,  diversitats  afectives  i
sexuals, VIH/sida, educació sexual, metodologia)

 Sessions 4-5: continguts sobre substàncies i pantalles (realitzades per Claustre
Dasca)

 Sessió  6:  Cloenda  i  avaluació  (temes  que  hagin  quedat  pendent,  aspectes  a
ampliar, millorar i/o canviar, retorn des de el grup)

GRUP SESSIONS NOIS NOIES TOTALS
CFGS Integració Social 6 3 19 22
CFGS Animació sociocultural 6 5 9 14
URV: Pedagogia Social 1 (2h) 5 26 31
URV: En Plenes Facultats 1 (3h) 3 23 26
Komando Nits Q (intervencions en matèria de sexualitat a la nit) 1 (2h) 2 4 6
TOTAL 15 18 81 99

INTERVENCIONS AMB JOVES

En aquest apartat s’inclouen totes aquelles intervencions que es realitzen en grups de
joves,  aquí  es  contemplarien  les  intervencions  realitzades  als  Centres  Oberts
municipals (serveis gestionats per els serveis socials municipals),  i grups específics
com poden  ser  agrupaments,  esplais,  grups de joves,  etc.  la  majoria  de  vegades

vinculades a l’àmbit del lleure.

INTERVENCIÓ DATA SESSIONS NOIS NOIES
TOTAL
S EDAT MITJA

Taller de Sexualitat: 
Agrupament La Canonja

 1 (3 hores) 14 8 22 Min 11 Max 14 Edat mijta: 12 anys

 Taller de sexualitat: es treballarà des d’una pluja d’idees el concepte de sexualitat, orientació sexual, identitat
sexual, diversitat de parelles, rols de gènere... afavorint el coneixement del propi cos (masturbació), el no
sentir vergonya per verbalitzar allò que ens agrada i el que no, saber ficar límits en les nostres relacions i
trencar amb el referent de la pornografia per construir o per desenvolupar pràctiques sexuals.



INTERVENCIÓ DATA SESSIÓ NOIS NOIES TOTAL
Taller de Sexualitat:

La Akademia
22/02/2017 1 (3 hores)

4 12 16

Taller d’emocions,
relacions i sexualitat

al Centre Obert de St.
Pere i St. Pau

26/04/2017
3/05/2017
4/05/2017

3 (6 hores)

9 2 11
Taller d’emocions: es tracta de treballar el concepte bàsic d’emoció (què són, on
s’originen, per a què serveixen) i el reconeixement d’aquestes a partir d’exemples
de què és el que ens fa estar alegres o ficar tristos o enfadats, per exemple.
Aquesta segona part també es va treballar a partir de la construcció d’una safata
individual  amb  missatges  i  trets  positius  que  cadascú  s’ha  intercanviat.
Taller de relacions: es pretén treballar el concepte de relació (tant d’amistat com
afectiva) i veure quines són més sanes per nosaltres i quines menys (tòxiques).
Es farà a partir de la definició d’una relació d’amistat “ideal” o desitjada i el mateix
amb  una  relació  afectiva.  A  partir  d’aquí,  es  dirigirà  a  trencar  mites  d’amor
romàntic, reorientar i/o trencar amb conceptes que porten cap a la dependència,
trencar  rols  de  gènere  i  afavorir  l’assimilació  del  que  és  una  relació  sana.
Taller  de  sexualitat:  es  treballarà  des  d’una  pluja  d’idees  el  concepte  de
sexualitat, orientació sexual, identitat sexual, diversitat de parelles... afavorint el
coneixement del propi cos (masturbació), el no sentir vergonya per verbalitzar allò
que ens agrada i el que no i trencar amb el referent de la pornografia per construir
o per desenvolupar pràctiques sexuals.

De les 11 persones del taller: dels 9 nois, 4 eren autòctons, 3 de Romania, 2
deUruguai, i de les 2 noies, una musulmana 

INTERVENCIÓ DATA SESSIÓ NOIS NOIES TOTAL
Formació en

sexualitat: Camp
de Treball

Fundació Casal
l’Amic

12/07/2018
1 (6

hores)
8 23 31

Aquesta sessió la realitzem tots els estius amb el Camp de Treball que realitza la
Fundació Casal l’Amic amb joves. La formació es divideix en 2 parts, la primera de
manera  participativa  es  van  abordant  diferents  aspectes  relacionats  amb  la
sexualitat  i  l’afectivitat,  sempre des d’una  perspectiva  de  gènere,  amb mirada
LGTBIQ i  des  de  la  gestió  dels  plaers  i  la  reivindicació  dels  drets  sexuals  i
reproductius. Vam abordar aspectes relacionats amb conceptes sobre diversitats
sexuals i de gèneres, temes de reproducció, embaràs i anticoncepció, parella i
gènere  i  VIH  i  altres  infeccions  de  transmissió  sexual.
La segona part que és després del sopar, ja son jocs de nits, els quals es una
mena d’avaluació divertida on poder comprobar que s’han assolit  els objectius



desitjats,  per  exemple,  el  tabú  amb  paraules  relacionades  amb  el  tema,  el
passapalabra, etc…

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

GRUP
SESSIÓ DURADA DATA NOIS NOIES TOTAL

CEE Sant Rafael (ESO
Adaptada)

1
2H 15/05/2017 11 16

27

CEE Sant Rafael
(Grup Petits)

1 2H 11/05/2017 7 25

32

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.  

Les persones que hi treballem, estimem la nostra feina i ens dediquem plenament a
donar una formació de qualitat. Oferim al nostre alumnat les eines necessàries per tal
que puguin participar de forma adequada en els diferents entorns i activitats que es
trobaran  durant  la  seva  vida  i  alhora  volem  garantir  la  seva  satisfacció  i  el  seu
benestar, atenent i responent als seus interessos i necessitats.

REUNIONS

ORGANISME TEMÀTICA DURADA DATA

Fundació Casal 
l’Amic

Programació  rutes  de
promoció de la Salut 2017

2h 17/01/2017

COP Pantalles 2h 16/02/2017
19/04/2017

Komando Nits Q Telèfon  d’atenció  de
Komando

2h 23/02/2017

URV- Centro Reina 
Sofía

Grup focal sobre adolescents,
alcohol i riscos

2h 02/03/2017

All Cool Grup focal/fórum consultiu
Grup focal
Preparació activitats
Modificaciò activitats
Reunió  explicació  de  la
intervenció programada

2h
2h
2h
2h
1h 

25/04/2017
05/06/2017
20/06/2017
06/09/2017
09/10/2017



Max in Love Reunió  coordinació  amb
director de l’obra
Assaig general Max in Love
Reunió  Familia  Serveis  a  la
Comunitat  dinamització  hall
Max in Love
Preparació preguntes I debat
posterior  assaig general  Max
in Love
Roda de premsa Max in Love
Antiga Audiència
Difusió  i  mailing  obra  de
teatre a professionals

1’5h
2h

30 minuts
1’5h
1h
1h

19/06/2017
04/09/2017
15/09/2017
22/09/2017
26/09/2017
Finals 
setembre

Conceller Santiago 
de Chile

Reunió  presentación  del
servei

1h 29/09/2017

Max in Love:  L’Ajuntament de Tarragona, a través de Polítiques d’Igualtat,  el  Servei de
Prevenció  de les  Addiccions  i  Joventut,  ha  iniciat  recentment  el  programa Max in  Love
d’educació afectiva i sexual per a joves. Es tracta d’una proposta teatral nascuda a Lleida i
desenvolupat per l’Aula Municipal de Teatre de Lleida. Al cas de Tarragona, l'arrencada dels
tallers  és  només  l'inici  d'un  llarg  procés  de  treball,  que  inclou  l'elaboració  d'una  guia
pedagògica per orientar  els educadors i  educadores en el  treball  posterior amb els i  les
joves. La representació de l’obra es farà als mesos d’octubre-novembre de 2017 al Teatre
Metropol  on  es  convidarà  a  tots  els  instituts  de  secundària.  També  està  prevista  una
representació per la ciutadania en general per conscienciar les persones adultes, pares i
mares del jovent  perquè puguin fer  un treball  educatiu dins les seves famílies sobre les
relacions afectiusexuals dels seus fills i filles.
Participació  en  l’assessorament  en  diversitats  sexuals  i  de  gèneres  als  i  les   joves
participants del projecte de Treatre MAX IN LOVE de TARRAGONA. En quan al passe de la
obra teatral  tant als centres educatius de la ciutat  com la sessió de portes obertes a la
ciutadania, van haver fulletons del SAI en els tres passings teatrals. Aproximadament van
participar 500 persones. 

Participació a mitjans de comunicació

DATA MITJÀ TEMÀTICA DURADA

02/02 Telecinco Rutes de promoció de la Salut 3h 

08/03 Tarragona Ràdio Difusió rutes de promoció de la 
salut

30 min

21/09 Més Tarragona i Diari de 
Tarragona

Preparació reportatges Max in 
Love

1 hora



Punt de Salut al Casal Jove del Vendrell,  Ajuntament del Vendrell
Regidoria de Joventut
Carrer Isidre Ribas, 5 baixos, El Vendrell – Telf. 977 66 10 11
Cap del Servei: Pilar Candalija
Referent del Servei: Daniel Utge
Durabilitat del servei: de gener a desembre
Conveni de col·laboració del 2007 fins l’actualitat

L’Espai Jove de Salut del Vendrell, intenta estar present en tots els nivells de ESO dels
centres  educatius  del  Vendrell.  Per  aquest  motiu,  cada  inici  de  curs,  el  tècnic  de
joventut de l’ajuntament conjuntament amb la tècnica de salut, van presencialment als
equips  directius  i/o  coordinadors/es  pedagògiques  per  tal  d’oferir  un  servei  més
personalitzat i poder explicar en primera mà en que consisteixen dits tallers formatius
(durant el mes de setembre). La proposta des de l’àrea de joventut és la següent:

- Taller de salut  als i les alumnes de 1r ESO amb l’objectiu d’apropar l’Espai
Jove de Salut i donar a conèixer el Casal Jove del Vendrell

- Taller de drogues juntament amb els  Agents de l’Oficina de Relacions a la
Comunitat del Mossos d’Esquadra del Baix Penedès per als i les alumnes de
2n ESO

- Taller de prevenció a la Violència de Gènere per als i les alumnes de 3r ESO
- Taller de sexualitat i afectivitat per als i les alumnes de 4t ESO, conjuntament

amb les llevadores del CAP del Vendrell. 



Creiem  convenient  realitzar  aquesta  introducció  dels  taller  que  es  realitzen  des
d’aquest servei, ja que valorem de manera molt positiva el poder estar presents en tots
els nivells formatius de la educació secundària obligatòria. Tanmateix cal dir, que a la
resta de centres formatius del territori també hi és present l’Espai Jove de Salut del
Vendrell, però els tallers formatius són sota demanda del centre. Els tallers formatius
que es mostren són els següents: 

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

TALLER  D’INFECCIONS  DE  TRANSMISSIÓ  SEXUAL.  En  aquest  taller
s’incideix  en  les  diferents  infeccions  de  transmissió  sexual,  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’ús del preservatiu masculí i femení.

TALLER  DIVERSITAT  SEXUAL.  En  aquest  taller  s’aclareixen  conceptes
relacionats  amb  el  món  LGBTI,  així  com  s’introdueix  una  part  específica  sobre
sexualitats diverses. 

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.  En
relació  als  tallers  realitzats  als  centres d’educació  formal,  durant  aquest  2017 s’ha
treballat  la sexualitat  i  afectivitat mitjançant uns casos pràctics on els i les alumnes
havien de donar resposta de manera grupal.  Durant aquest any,  la sessió ha estat
dinamitzada  per  l’Espai  Jove  de  Salut  juntament  amb les  llevadores  del  CAP del
Vendrell. 

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, els rols de gènere i les relacions de poder. Donar a conèixer el
cicle,  procés i  conseqüències  de les  relacions  abusives,  com també trencar  mites
entorn a l'amor romàntic.

TALLER DE DROGUES I ADDICCIONS.  Aquest taller es fa conjuntament amb
Mossos d’Esquadra del Vendrell (als centres d’educació secundària), per tal de que els
joves dels centres d’educació secundària obligatòria tinguin la informació adequada en



relació a la legalitat i il·legalitat de les substàncies; i coneguin els serveis i referents del
territori en relació a les drogues. També en aquest mateix taller es treballa les diferents
substàncies que es poden trobar a carrer, efectes del Sistema Nerviós Central, efectes
secundaris  de  les  substàncies  estupefaents,  trencar  mites  i  treballar  les  habilitats
personals  que tenen els  joves  per  abordar  la  presa de decisions  en relació  a  les
substàncies. 

TALLER D’ALIMENTACIÓ.  Aquest  taller  es  sol  realitzar  a  primer  cicle  de  la
ESO.  L’objectiu  d’aquesta  sessió  és  poder  introduir  conceptes  relacionats  amb
l’alimentació i la nutrició, i des d’aquest punt poder fomentar l’exercici físic per a poder
tenir una bona salut. A part de promocionar hàbits saludables també treballem altres
aspectes que tenen a veure amb la autopercepció i  la imatge com per exemple la
percepció,  la  moda i  les  dietes  miracle,  passant  pels  retocs  de  photoshop  en  les
revistes  i  anuncis  publicitaris;  per  tal  de  poder  prevenir  trastorns  de  la  conducta
alimentària.

CALENDARITZACIÓ GENER -  JUNY 2017

ACTIVITATS REALITZADES 
Activitats i tallers del servei

Tallers
programats

Gener

 Dies Hores Què és?
Reunió amb EAP coordinació de formació bullying 9 2 reunió
Formació sobre Bullying equips directius Vendrell 11 2,5 formació
Taller de addiccions al Col. Sagrat Cor 20 1 Taller de 1h
Taller de Drogues IES Andreu Nin 27 2 Taller de 2h

Febrer 

Taller de Drogues IES Andreu Nin 3 2 Taller de 2h
Taller d'addiccions Col. Sagrat Cor 10, 17 2 Taller de 1h
Taller de Sexualitat CEE Garbí 13, 20 3 taller de 1'5h
Taller de drogues UEC 23 2 Taller de 2h

Març

Taller de drogues EINA 2 2 Taller de 2h

Taller de sexualitat 4t ESO  IES Baix Penedes 
2, 9, 16, 
23, 30 10 Taller de 2h

Taller de sexualitat i diversitat Escola de Turisme 23 2 Taller de 2h
intervenció individualitzada especifica bullying 30 1,5 intervencio
Taller  al IES Mediterrània 13, 20, 27 16 Taller de 2h

Abril 

intervenció individualitzada especifica bullying 3 1 intervencio
reunió B-resol aplicacio bullying 3 2 reunio
Tallers al IES Mediterrània 3, 5, 6 10 Taller de 2 h
Taller de gènere i parella EINA 10 2 Taller de 2 h
Taller de gènere i parella UEC 27 2 Taller de 2h

Maig Taller de drogues al IES Mediterrània 8 2 Taller de 2h
Taller de Sexualitat a l'EINA 11 2 Taller de 2h
Taller de sexualitat i afectivitat UEC 11 2 Taller de 2h



Juny
Taller de violència de gènere al centre de dia de pere mata 19 2 Taller de 2h
Taller de sexualitat, diversitat i afectivitat EINA Joves x 
l'ocupació 15 2,5 Taller de 2h

Juliol     
Setembre     
Octubre     

Novembre     

Desembre
Taller jornada cultura SEXE, GÈNERE I ROCK'N'ROLL 
Andreu Nin 22 2 taller 

Hores de tallers programats 77,5

DIES I HORES D’ATENCIÓ AL CASAL JOVE DEL VENDRELL

Atenció
directa al

Casal
Jove

Gener 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 16 a 19h 21
Febrer 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23 16 a 19h 21
Març 2,6,9,13,16,20,23,27,30 16 a 19h 27
Abril 3,6,20,24,27 16 a 19h 15
Maig 4,8,11,15,18, 22, 25, 29 16 a 19h 24
Juny 1,5,8,12,15,19 16 a 19h 18
Setembre 14, 18, 21, 25, 28 16 a 19h 15
Octubre 2,5,9,16,19,23,26,30 16 a 19h 24
Novembre 2,6,9,13,16,20,23,27,30 16 a 19h 27
Desembre 4,11,14,18,21 16 a 19h 15

Hores d'atenció directes 207

El conveni acordat amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell durant
aquest  2017  és  de  8  hores  a  la  setmana.  Aquestes  es  distribueixen  en,  6  hores
d’atenció presencial al Casal Jove del Vendrell dividides en dos dies (3 hores per dia) i
les quatre restants, per a realitzar tallers de promoció de la salut i treball intern. 
Valorem de manera molt positiva la ampliació d’hores del contracte servei, ja que arrel
d’aquesta, com es pot veure a continuació, les atencions del Servei de Salut del Casal
Jove del Vendrell  han augmentat de manera progressiva i facilitant major cobertura
gràcies a la implementació d’una tarda més d’atenció personalitzada.  

SERVEI DE SALUT AL CASAL JOVE (dilluns i dijous de 16h a 19h) 

El Servei d’atenció directa consisteix en estar presents en un espai físic dins del Casal
Jove  del  Vendrell  ubicat  al  carrer  Isidre  Ribes,5;  dos  cops  per  setmana.  Els  dies
d’atenció es centren en els dilluns i els dijous en horari de  16h fins les 19h. Aquest
espai és gratuït i confidencial per a qualsevol persona que el necessiti. S’ofereix una
atenció personalitzada,  amb possibilitat  de derivació a altres serveis,  si  és cau i  a
demanada de les persones interessades; com també el poder donar material preventiu
i informatiu a qualsevol persona interessada de manera gratuïta. 
Aquest 2017, ha estat el primer any d’ampliació del contracte servei, oferint una tarda
més atenció personalitzada, amb un total de dues tardes, s’han obtingut els resultats
següents: 



Aquest 2017 ha estat l’any que més usuari*s  ha atès el Servei de Salut del Casal Jove
del Vendrell,  amb un total de  265 usuari*s.  D’aquest total, ha hagut  184 nois i  81
noies. En quan al registre d’atencions relacionades amb la població femenina, aquest
últim semestre d’any solament s’han registrat 19 noies en comparació al registre de 62
noies durant el primer semestre d’any,  tot i  què és molt positiu la vinculació de les
noies al punt  de salut tot  i  que sigui de manera gradual i  de a poc. Tot i  així,  els
resultats són molt satisfactoris en quan a la participació dels i les joves en el servei. 

Total  atencions en els últims  5 anys al Espai Jove de Salut del Casal Jove del
Vendrell 



Com es pot veure a la gràfica de dalt, les atencions al Espai Jove de Salut del Vendrell
han anat augmentant de manera progressiva i molt  positiva en aquests últims cinc
anys. Enguany, degut a l’augment d’hores d’atenció a la població juvenil, es pot veure
una gran increment d’atencions del servei en aquest 2017.

Com es pot veure a la gràfica de d’alt,  el gran gruix de consultes al Espai Jove de
Salut  són sobre  temàtica de sexualitat  i  afectivitat  (color  groc) ,  seguit  en color
fúcsia els i les nous/ves joves que s’apropen al Casal a conèixer l’Espai Jove de Salut
o Servei de Salut del Casal Jove, i  en tercera posició la població jove derivada de
justícia juvenil dels Jutjats del Vendrell. La font d’informació del punt de salut del casal
es conseqüència dels tallers realitzats als centres d’educació formal del territori i del
boca-orella entre els i les joves del municipi. 
A continuació es poden veure els totals de les atencions realitzades durant aquest
2017 al Servei de Salut del Casal Jove del Vendrell. 

TOTAL ATENCIONS PER TEMÀTICA
Justícia Juvenil 30
Sexualitat- afectivitat 143
LGBT 3
Drogues 9
Parella 18
Violència de gènere 2



Alimentació 4
Salut emocional 17
ViH/Sida i ITS 4
Espai Jove de Salut 36
Altres Addiccions 5
Bullying 7
Altres professionals del Territori 13
Treballs de centres educatius o universitaris 8

Com es pot veure també a la llegenda de la gràfica, aquest any hem registrat els i les
estudiants  que  s’apropen  per  tal  de  cercar  informació  per  a  treballs  d’estudis
d’educació secundària i/o universitaris.

Per una altra part,  com podem veure  a la gràfica de dalt,  les franges d’edat  més
freqüents  al  Espai  Jove  de  Salut  són  de  més  16  i  17  anys,  seguidament  de  les
persones de més de 30 anys. El fet que hi hagi persones de més de 30 anys usuàries
del servei de salut es pel motiu d’acompanyament de familiars dels propis joves en
situacions més delicades com podria ser en situacions de Bullying,  com també de
professionals d’altres serveis públics que s’apropen al punt de salut per coordinacions i
reunions vàries. 
Tot i així i en comparativa a altres anys, enguany, ha estat l’any que més diversitat
poblacional en quan al registre de edat hem atès des del servei de salut; tot i que es
visible que el gran gruix d’atencions i visites al punt de salut es centra en l’etapa de
l’adolescència. 

Aquest  any,  hem cregut  interessant  registrar  la  dispensació de material  preventiu  i
d’auto-cuidatge en les relacions sexuals de cara als i les joves del territori. Aquesta
gràfica es pot relacionar amb la gràfica 1. Quan el registre realitzat en la gràfica 1 és
de sexualitat i afectivitat, molts/es dels i les joves que s’apropen al Espai Jove de Salut



és per demanar preservatius i lubrificants, juntament, en alguns casos amb preguntes
relacionades amb pràctiques sexual i la primera vegada. 
H2o  com  a  prestadora  del  Servei  de  Salut  del  Casal  Jove  i  al  ser  entitat
beneficiària de la Subvenció del Programa de Prevenció i Assistència de la Sida,
rep preservatius nature, XL, extra fort i lubrificats, com material informatiu;  per a
que en els serveis que presta al territori, es pugui facilitar material preventiu de manera
gratuïta per a la població jove usuària del servei. 

Durant  els  primers  sis  mesos  d’any  es  van  facilitar  un  total  de  258  preservatius
(nature, XL o extrafort) i 83 lubrificants. Ara a finals d’any, podem veure el recompte
de material dispensat. Els resultats totals són els següents: 

Podem dir, que des del Servei de Salut del Casal Jove del Vendrell, durant el 2017 es
van facilitar un total de 526 preservatius (gran part d’aquests foren Nature i XL) i 105
lubrificants.  Des del propi servei es valora de manera molt positiva el haver facilitat
aquesta quantitat de preservatius a la població jove del Vendrell, fent la reflexió que de
mica en mica es va creant  certa conscienciació  vers al  ús del  preservatiu  com al
cuidatge, respecte i  decisió tant de la parella com pròpia de dur a terme relacions
sexuals saludables i respectuoses. 



FORMACIONS I TALLERS DE SALUT ALS DIFERENTS CENTRES
D’EDUCACIÓ FORMAL I PROFESSIONAL DEL VENDRELL

Durant aquesta primera meitat del 2017 s’ha intervingut a: IES Andreu Nin, IES Baix
Penedès, IES Mediterrània, Col·legi Sagrat Cor, CEEP Garbí, Unitat d’Escolarització

Compartida (UEC), Escola de Turisme del Baix Penedès, Escola de Formació EINA,
Centre de Dia Pere Mata del Vendrell.

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Grup Hora Hores Participants

Institut Andreu Nin

2n Eso Taller sobre addiccions

27/01/2017
2n eso D 10,40h - 11,40h 1 21
2n eso A 11,40h - 12,35h 1 30

03/02/2017 2n eso C 10,40h - 11,40h 1 30
2n eso B 11,40h - 12,35h 1 30

3r i 4t 
ESO

Activitat: Sexe, Gènere i
rock’n’Roll

22/12/2017 Últim dia
de Classe
“Setmana
Cultural”

9.00h a 11.00h
2 50

TOTAL: 161 PARTICIPANTS

Aquest any l’Institut Andreu Nin ha apostat per realitzar solament el taller de drogues i
addiccions per al curs de 2n ESO. Aquest taller es realitza conjuntament amb l’Oficina
de Relacions a la Comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra del Vendrell.
Aquest cop, per optimitzar els temps, des del centre, varen voler que cada professional
intervingués una hora per  classe de manera paral·lela  i  que en acabada aquesta,
s’intercanviessin els professionals a l’altra classe, per tal de cobrir durant dues hores
dos tallers simultàniament. 
Des de l’Espai Jove de Salut ens posicionem en poder compartir espais per tal de
saber el  tipus d’informació que imparteix Mossos d’Esquadra per aprendre des del
punt  de  visca  legal  i  per  tal  d’aprofundir  en  certs  temes,  si  es  cau;  però  també
prioritzem les demandes dels centres com a punt important d’adaptació del servei.
Els tallers s’han valora’t de manera molt positiva tant per la participació del alumnat
com de l’acolliment del centre. En relació a la temàtica, si que gran part de la sessió es
trenquen mites sobre el consum de les drogues, legalitats i il·legalitats, com el tipus
d’experimentació  a  nivell  de  sistema nerviós  central;  fent  especial  incidència  amb
consum i tinença del cànnabis  (tema estrella en tots els tallers).



L’últim trimestre d’any, arrel de la setmana cultural del institut, varis joves van sol·licitar
fer un taller de sexualtiat obert per a diferents classes i nivells, per a poder treballar i
informar-se sobre Educació Sexual de manera més distesa i divertida, ja que era l’últim
dia de classe abans de començar les festivitats de Nadal. L’Activitat es va dura  terme
a la sala d’actes del propi centre. L’activitat va anar força bé i totes les persones que hi
havia a la sala van respectar les diferents opinions i manera de pensar de la resta de
companys i companyes.

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Grup Hora Hores Participants

Institut Mediterrània

1r Eso Taller sobre salut

13/03/17 1r eso a 12,55 - 14,45 2 26
20/3/17 1 eso b 12,55h 14,45h 2 26
27/3/17 1r eso c 12,55h 14,45h 2 26
3/4/17 1r eso d 12,55h 14,45h 2 30

2n Eso Taller sobre addiccions

13/03/17 2n eso a 8,15 - 10,15 2 25
20/3/17 2n eso b 8,15 - 10,15 2 26
27/3/17 2n eso c 8,15 - 10,15 2 22

8-may-17 2n eso d 8,15 - 10,15 2 23

3r Eso Violència de gènere
20/03/17 3r eso 1 10,40h - 12,40h 2 18

27-mar-17 3r eso 2 10,40h - 12,40h 2 11
3/4/17 3 eso 3 10,40h - 12,40h 2 10

4t Eso Educació afectivo-sexual
19/04/2017 4t eso A 10.40h a 12.40h 2 37

6/4/17 4t eso B 10.40h a 12.40h 2 30
6/4/17 4t eso C 12,55h a 14.45h 2 10

TOTAL:  320 PARTICIPANTS

Com podem veure a la graella de dalt, el Institut Mediterrània del Vendrell, aposta per dur a
terme una programació en temàtica de salut durant tota la formació d’educació secundària
obligatòria i això fa que tots i totes les joves treballin de manera específica els continguts
de l’Espai  Jove de Salut.  Cada activitat  es realitza en el espai classe corresponent,

facilitant a la tècnica el material necessari per a poder impartir la formació.

Taller de salut: fent una valoració global del taller de salut en el primer curs de la ESO,
veiem que hi ha molta diversitat de nivell de contingut en relació als i les joves de les
aules. Ens adonem que hi ha una part d’alumnat que té certa informació sobre drogues
(sobretot  en  relació  als  tipus  de  drogues,  i  en  especial  incidència  en  temes  de
cànnabis),  sexualitat  i  diversitat  (mostren  cert  saber  sobre  el  tema,  però  amb  un
llenguatge molt de carrer, amb mancança de paraules clau), ja sigui d’esbiaixada o no,
però saben més o menys del que els hi estàs informant i formant. D’altra banda, hi ha
una altra part d’alumnat que és la primera vegada que se’ls hi parla d’aquests temes i
tipus de conceptes. 

En relació a la última sessió que es va realitzar, al ser les dues últimes hores del dia,
l’alumnat no va poder seguir el ritme de l’activitat. En acabada aquesta, des de direcció
van avaluar que per al proper curs, aquesta activitat  es simplifiqui  en una hora de
dinamització. 

Taller de drogues i addiccions: de manera conjunta amb l’Oficina de Relacions a la



Comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra del Vendrell  es realitza aquesta
sessió formativa. Com en la majoria dels tallers amb contingut de drogues, el tema
estrella és el cànnabis (consums, tinença, cultius i clubs socials de consumidors/es). El
taller s’acull de manera molt positiva entre els i les joves participants. 

Taller de violència de gènere: en aquesta sessió es treballa de manera específica els rols
de gènere associats en el sexe biològic de les persones. Es fa gran incidència en les
desigualtats entre homes i dones i quines són les conseqüències d’aquests al llarg del
temps. Les noies solen participar molt més que els nois, potser és pel fet que es veuen
més reflectides en les desigualtats  en el seu dia a dia, com per exemple a l’hora de
lligar, vestir o poder decidir sobre les seves motivacions relacionades en el concepte de
parella,  com  també  en  el  concepte  de  l’amor  romàtic,  la  gelosia  i  el  concepte  de
“propietat” entorn la parella. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Grup Hora Hores Participants

institut Baix Penedès

4t ESO Taller de sexualitat i emocions

2/3/17 4t eso A 12,55h - 14,45h 2 13
6/4/17 4t eso B 10,40h - 12,40h 2 26
16/3/17 4t eso C 12,55h - 14,45h 2 24
23/3/17 4t eso D 12,55h - 14,45h 2 24

30/03/017 4t eso E 12,55h - 14,45h 2 23
Taller de sexualitat i emocions: aquesta sessió de dues hores es fa conjuntament amb
les llevadores. La valoració general és molt bona ja que treballem sobre casos pràctics
que  motiven  a  fer  partícips  a  tota  la  classe.  L’acolliment  de  la  dinamització  és
boníssima tant per l’alumnat  com pel centre. En l’últim taller   des del centre es va
proposar que també participés un grup d’inserció laboral ja que creien interessant que
hi foren presents. Això va fer que totes dues classes es mobilitzessin a la biblioteca. La
dinamització va ser més complicada per falta de pissarra en aquell espai i poder anotar
conceptes que anaven sortint com també la distribució de grups, ja que hi havia molts
alumnes i l’espai es va quedar atapeït amb les taules i cadires presents en aquella
aula. 



TOTAL 110 PARTICIPANTS

Aquest any l’institut Baix Penedès va apostar per realitzar els tallers de sexualitat  i
emocions.  Fent  una  avaluació  general,  aquest  taller  es  va  acollir  de  manera molt
positiva i motivadora per part dels i les alumnes, quedant-se curt dues hores de treball
pel ritme continuat de participació per part dels grups de joves. Aquesta sessió també
fou conjunta amb l’equip de llevadores de la tarda jove del Vendrell (CAP Vendrell).
Mitjançant  casos pràctics  es  treballen  de manera grupal  diferents  conceptes  de la
sexualitat.  En aquests tallers  varen participar  de manera igualitària  tant  noies  com
nois, tot i que la població magrebina és més reticent a l’hora de participar. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Grup Hora Hores Participants

Col·legi Sagrat Cor

2n Eso Taller d'addiccions
20 de gener 2 ESO A 10h a 11h 1 26
10 de febrer 2n ESO B 10h a 11h 1 30
17 de febrer 2n ESO C 10h a 11h 1 27

TOTAL: 83 PARTICIPANTS
Aquest ha estat el primer any dels set que treballem al territori en poder participar al
Col·legi Sagrat Cor entorn a les formacions de salut i joves que duem a terme des de
l’Espai  Jove de Salut  H2o del  Vendrell.  Valorem de manera molt  positiva  aquesta
proximitat del centre amb el punt de salut. En relació al tallers sol·licitats per al nivell
de  segon  de  la  ESO,  ens  van  demanar  si  podíem  treballar  el  concepte  de  les
addiccions sense parlar  de drogues. Tot i  parlar  d’addiccions també es va fer cinc
cèntims en la relació amb les drogues, donat que aquestes provoquen addicció, no era
lògic fer aquesta pinzellada. La sessió demanda es va simplificar en una hora i en
aquesta vàrem participar la Oficina de Relacions a la Comunitat conjuntament amb
l’Espai Jove de Salut. 

Els i  les joves van acollir  de manera molt positiva la dinamització emprada i varen
participar de manera força activa i motivada. Per part del centre ens van facilitar tot allò
que necessitéssim per a la dinamització.  Esperem en aquests propers anys seguir
participant  de  manera  formativa  amb  el  centre  i  poder  ampliar  més  sessions  de
formació en temàtica de salut i joves. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Grup Hora Hores Participants

CEE Garbí



 Taller de sexualitat i afectivitat (part 1) 13 de febrer 9h a 11h 2 18
 Taller sexualitat i afectivitat (part 2) 20 de febrer 9h a 10'30h 1,5 20

TOTAL: 20 PARTICIPANTS
Aquest any ha estat el primer cop que hem participat en el centre d’educació especial
Garbí del Vendrell. Aquest sol·licitud ens la van demanar arrel d’una formació sobre
Bullying  organitzada  per  l’EAP  del  Baix  Penedès.  En  un  principi  es  va  pactar  en
realitzar una sessió amb conceptes bàsics i adaptats als i les joves del centre, però
vàrem valorar que amb una sola sessió no donava per a tant  i  es va ampliar  una
segona  mitjançant  un  power  point  en  imatges  per  tal  de  reforçar  la  primera.  En
aquestes sessions es va treballar  les parts del cos que intervenen en la sexualitat,
donant a entendre que es tot el cos el que entra en joc en el concepte de la sexualitat,
com també el concepte de la privacitat i  el consentiment.  També es va parlar dels
sentiments i les emocions que afloren en l’amor i el enamorament. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Nom Dia Hora Hores Participants

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)
Taller de drogues 23/2/17 15h a 17h 2 12

Taller de gènere i parella 27/4/17 15h a 17h 2 8
Taller de sexualitat i afectivitat 11/5/17 15h a 17h 2 7

TOTAL: 12 PARTICIPANTS

Les  sessions  formatives  de  l’Espai  Jove  de  Salut  del  Vendrell  enguany  les  hem
realitzat  a  la  sala  de  projeccions  del  Casal  Jove,  donat  que  les  sessions  de
dinamització  amb la  UEC es solapen  durant  una hora  amb la  obertura  del  Casal.
També valorem de manera positiva el poder fer les sessions al espai del Casal Jove
per tal que els alumnes de la UEC es familiaritzin amb aquest recurs.

Aquest any el grup de joves de la Unitat de Escolarització Compartida estava format
per 12 nois. Sols en la primera xerrada hi van comparèixer tot el grup. La sessió de
drogues van mostrar-se que pilotaven sobre el tema i que no els hi feia falta aquesta
sessió, ja que quan se’ls corregia o bé, no escoltaven el que volien, es visualitzaven
certs malestars; però en conclusió va anar força bé. 

En  relació  al  segon  taller,  es  va  treballar  la  definició  de  parella  i  que  n’esperen
d’aquesta i que busquen en aquesta a l’hora de lligar. També es va definir el concepte
de sexe i gènere i es va parlar de les relacions de poder entorn al sistema patriarcal,
explicant que hi ha una norma heteronormativa i etnocèntrica deixant a la resta de  la
població que no encaixa en aquesta realitat com a subcategories socials. Juntament
en això,  es van explicar  els  rols  de gènere  des  d’una visió  socioeducativa.  I  per
finalitzar la dinamització es va reflexionar sobre l’abús sexual en l’oci nocturn. 



I  per últim,  la  sessió de sexualitat  i  afectivitat  vàrem treballar  que entenien com a
sexualitat, la diferència entre identitat de gènere i resposta sexual, que contemplem
com  a  primera  vegada  (trencant  la  realitat  de  la  primera  vegada  heterosexual),
pràctiques sexuals i de risc, entre d’altres conceptes que anaven sortint in situ. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Hora Hores Participants

Escola de Turisme Baix Penedès
PTT Hosteleria Taller de sexualitat i diversitat 23 de març 2017 9,30h a 11.30h 2 7

TOTAL: 7 PARTICIPANTS

En aquest  taller  vam treballar  la  sexualitat  des de la  visió de la  diversitat,  que es
quelcom treballem de manera transversal  en la  majoria  dels  tallers  de sexualitat  i
afectivitat, tot i que des l’escola ho demanen de manera específica. 
Aquest any el grup en aquell moment era de 7 joves, tot i que del total sols en van
participar 4 persones durant la dinamització. En aquest grup i pel contingut  de la pluja
d’idees que va sortir al inici  es va fer més incidència en treballar els conceptes de
consentiment i desig en les relacions de parella i les relacions sexuals, l’auto-cuidatge i
la  presa  de  decisions,  l’abús  sexual  en  l’oci  nocturn,  i  els  rols  de  gènere  i  les
desigualtats d’aquesta realitat enfocades des de la visió de la salut sexual. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Curs Nom Dia Hora Hores Participants

EINA ESCOLA DE FORMACIÓ
Imatge i so Taller de drogues 2 de març 2017 10h a 12h 2 8
Imatge i so taller de gènere i parella 10 d'abril 2017 11h a 13h 2 8
Imatge i so taller de sexualitat i afectivitat 11 de maig 2017 11h a 13h 2 8

TOTAL: 8 PARTICIPANTS

Com cada any consecutiu, realitzem els tallers de formació de salut i joves a l’Escola
de Formació de l’EINA donant-li un gir a la dinamització per tal de que els i les joves
com a futurs professionals tinguin eines per a treballar en relació als temes sol·licitats. 
En aquesta nova remesa de futurs professionals d’imatge i so es va poder treballar de
manera motivadora, activa i participativa en totes tres sessions; realitzant reflexions
molt interessants sobre les aportacions del grup classe. En totes tres dinamitzacions
es va reflexionar i treballar en com els mitjans de comunicació i la publicitat influeix en
el nostre pensament i de quina manera ens manipula a l’hora de prendre decisions i
veure certes realitats com quelcom normals quan en realitat no haurien de ser així. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Nom Dia Hora Hores Participants

Centre de Dia de Pere Mata del Vendrell
Taller de gènere i parella 19/6/17 10h a 12h 2 27

TOTAL: 27 PARTICIPANTS



Aquest any vam valorar disminuir les sessions formatives del Centre de Dia de Pere
Mata  del  Vendrell,  ja  que  el  gran  gruix  de  persones  usuàries  d’aquest  recurs  és
població  adulta,  en una mitjana d’edat  dels  45 anys.  De les  27 persones,  unes 6
aproximadament estan entre els 18 i 35 anys. 
Aquest  any amb el  grup del  centre de dia  vam treballar  les  relacions  de parella  i
d’amistats (es va demanar per part de la educadora i de la psicòloga del centre que
féssim  especial  incidència  en  el  tema  de  les  amistats  abusives)  relacionades  en
relacions abusives. Durant la sessió es va treballar el concepte de parella, la diferència
entre  sexe  i  gènere  donant  peu  a  parlar  sobre  la  diversitat  sexual  (pinzellada).
Seguidament es va treballar els rols de gènere i aquests com afecten en el nostre dia a
dia i els models de parella: relacions desiguals, relacions hermètiques i relacions de
parella amb espais comuns i espais individuals. Aquesta última dinàmica és la que
vàrem utilitzar per a relacionar-ho amb les relacions d’amistat abusives. 

Xerrades de l'Espai Jove de Salut
Nom Dia Hora Hores Participants

L'EINA, JOVES PER LA OCUPACIÓ
Taller de sexualitat, diversitat i afectivitat 15/6/17 10h a 12h 2 9

TOTAL: 9 PARTICIPANTS 

En  aquesta  activitat  de  l’Eina,  estaven  convocats  joves  de  dos  cursos  diferents
(administratius/ves  i  comerç).  Durant  els  primers  vint  minuts  anaven  apareixent
nous/ves  joves.  La dinamització  es  va centrar  en treballar  en que entenen com a
sexualitat  i  salut  sexual,   la  diferència  entre  identitat  de  gènere  i  resposta  sexual
(diversitat sexual), que contemplem com a primera vegada (trencant la realitat de la
primera vegada heterosexual),  pràctiques sexuals i de risc, entre d’altres conceptes
que anaven sortint in situ.



Servei Prou Bullying al Vendrell, Ajuntament del Vendrell 
Regidoria d’Educació
La Rambla, 24, El Vendrell – Telf. 977 66 89 62
Cap del Servei: Francesc Nieto
Col·laboració des del 2016 fins l’actualitat

A l’abril  del  2016, al  Vendrell,  es va iniciar  un projecte anomenat “Prou Bullying al
Vendrell”  per  tal  de  poder  donar  resposta  i  cobertura  a  qualsevol  jove,  infant  i/o
adolescent, familiar o bé persona interessada que estigués o, que tingués coneixença
d’estar en situació d’assetjament entre el seu grup d’iguals.  
El servei de “Prou Bullying al Vendrell” consisteix en facilitar una línia telefònica amb
aplicatiu  de  Whatts  app,  juntament  amb  un  correu  electrònic
(bullyingvendrell@gmail.com) per a que qualsevol persona pugui contactar i ser atesa
segons la demanda sol·licitada; com també si ho requereix la persona poder quedar de
manera individual i  presencial  en un espai neutre, com seria el Servei de Salut del
Casal Jove del Vendrell. 

Durant el curs escolar  2016-2017, van haver-hi  vàries demandes sobre la temàtica
assetjament entre iguals. 

Durant  el  primer  semestre  de  l’any  van  haver  11  atencions  al  telèfon  del  servei,
d’aquestes onze, 5 foren casos específics, i d’aquests cinc, quatre eren del Vendrell
mentre el restant era de Bellvei. En el segon semestre de l’any, ha hagut 10 atencions.
D’aquestes totals,  una era de Sabadell  i  dues de Calafell.  Les 7 restants totes del
Vendrell. Dels set, quatre va haver traspàs al centre d’estudis pertinent als interessats i
interessades  i  foren  casos  específics  d’intervenció.  D’aquest  total,  els  centres
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educatius han iniciat  els protocols adients relacionades en situacions d’assetjament
entre iguals. 

Cal dir que des de que es va realitzar la reunió amb els i les directius dels centres,
juntament amb l’equip de EAP, Inspecció del Baix Penedès, Serveis Socials i la policia
local, les derivacions i coordinacions amb els equips directius d’educació obligatòria
són molt notables. 

Del  Servei  Prou  Bullying  al  Vendrell  es  van  realitzar  dos  xerrades  informatives
destinades a pares i mares, AMPES i per a qualsevol persona que li interessés dita
temàtica. L’acte fou el 17 de novembre en dues parts, una a primera hora de la tarda i
la segona a última hora de la tarda del dijous. Hi van participar unes 18 persones en
total. 

Al  Gener  d’aquest  2017,  es va realitzar  una reunió amb l’equip  de l’EAP del  Baix
Penedès per tal de fer una formació per als equips directius dels centres eduactius del
Baix Penedès en Assetjament entre Iguals. Aquesta sessió formativa es va realitzar
l’11 de gener amb un quòrum d’unes 50 persones aproximadament. La valoració de la
formació per part del Servei de Prou Bullying al Vendrell va ser molt positiva, tant per
la implicació dels professionals dels centres com per l’equip de EAP del Baix Penedès.

Pel  que  fa  a  la  resta  d’any  escolar,  han  hagut  7  atencions;  d’aquestes,  3  van
demanar cita presencial (la primera, la jove va demanar atenció personalitzada però
en un altre espai que no fos el Casal, una altra es va realitzar al IES Mediterrània en
horari  escolar,  i  la  tercera  al  Casal  Jove),  mentre  les  4  restants  sols  va  haver
comunicació telefònica dels casos.

De  totes  aquestes,  podem  dir  que  és  molt  complexe  i  difícil  poder  catalogar  les
situacions de malestar de les i els joves com a bullying, perquè la definició de temps i
assetjament  té  moltes  peculiaritats.  Tot  i  així,  analitzant  les  situacions  d’atenció
presencial podem dir que al menys una d’aquestes si podia encaixar com assetjament.
El motiu d’aquest  fou per temes de gènere i  d’experimentació sexual.  El centre en
concret va activar el protocols adients i s’ha treballat el cas de manera continuada en
el temps. La resta casos (d’aquests 3), un d’ells, es valora com una crida d’atenció per
part de la menor entorn a la mare, donat que el perfil de la jove i l’argumentació dels
successos  no acabava de convèncer. I l’últim dels tres, hi havia malestar per part de
la jove i sobretot de la família. Durant un parell de tardes la jove juntament amb la seva
mare se les va atendre al  servei de salut  del Casal per a poder parlar de manera
tranquil·la i poder donar eines a la joves sobre empoderament per pujar l’autoestima;
com a complement de les sessions de coaching que ja realitzava la menor dins de la
programació d’activitats del Casal Jove del Vendrell. En la última situació, la família  va
sol·licitar si se li podia fer un document informatiu conforme havia vingut al servei, ja
que volen fer un canvi de centre escolar. 

En  relació  als  quatre  casos  atesos  de  manera  telefònica,  no  van  voler  que  es
traspasses la informació al centre educatiu en concret, donat que dos de les quatre
realitats ja estaven fora de calendari escolar (finals de juny i principis de juliol). I els
dos restants, solament van voler informar al servei de la situació i en cas que aquesta
es prolongués en el temps, tornarien a contactar amb el servei. 



Pel que fa a aquest  últim semestre d’any,  s’han rebut  6 consultes en temàtica de
Bullying. En quan a aquest total, solament 3 es podrien catalogar com a assetjament o
malestar entre iguals. Les persones que es van posar en contacte amb el servei, dues
d’aquestes foren les familiars dels menors, una d’elles va venir al casal jove, mentre
que la familiar restant no va voler. La tercera el contacte amb el servei el va fer el propi
centre explicant la situació i compartint-la per si la metodologia que es volia dur des del
centre era la correcta. 

Seguim  amb la mateixa reflexió des de que es va activar el servei de Prou Bullying al
Vendrell. Localitzar, visibilitzar, posar-hi mesures preventives i agafar responsabilitats
és  quelcom  molt  difícil,  tot  i  què  és  responsabilitat  de  tothom,  tant  dels  centres
educatius,  com de les pròpies famílies,  com de la  pròpia població jove.  El  fet  que
succeeixi algun episodi de violència, malestar o de Bullying, no hauria de ser motiu de
vergonya per a cap centre escolar/educatiu; sinó el fet de visibilitzar, responsabilitzar i
treballar per a crear espais segur i lliures,  ha de ser un eix de treball transversal de
qualsevol  espai  educatiu  independentment  si  són  escoles  infantils,  de  primària  o
d’educació secundària. 

Regidoria de Joventut,  Ajuntament de Calafell 
Plaça Catalunya, 1 de Calafell – Telf. 977 66 90 09
Tècnics de Joventut: Iban Alcaraz i Rafael Andreu
Col·laboració sota demanda

INSTITUT Curs
Temàtica
Formació Dia Hora nois noies total

IES Talaia
de Calafell

2n eso C 
D Diversitat sexual 19/01/2017 1h 12 16 28

IES Talaia
de Calafell 2n eso B Diversitat sexual 20/01/2017 1h 12 12 24

IES Talaia
de Calafell 2n eso A Diversitat sexual 21/01/2017 1h 12 13 25

IES Talaia
de Calafell 1r batx VIH/Sida 16/02/2017 1h 8 10 18

IES Camí 
de Mar 
Calafell

de 3r ESO
a 1r bat

sexualitat i 
diversitat 24/02/2017 2h 35 30 65

PQPI
curs 
cambrers

sexualitat i 
diversitat 09/05/2017 2h 6 12 18

PQPI
curs 
cambrers

sexualitat i 
diversitat 10/05/2017 2h 5 5 10

totals 90 98 188

Des del 2008,  l’Ajuntament de Calafell  des de la regidoria de Joventut,  compta de
manera anual  amb les  dinamitzacions  i  formacions als  i  les  joves del  municipi  en
temàtica de sexualitat i diversitat, dutes a terme per l’entitat H2o Col·lectiu Gai, Lesbià,
Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona mitjançant el seu projecte Espai Jove
de Salut



Regidoria de Joventut i Polítiques d’Igualtat, Ajuntament de Cunit
Carrer dels Horts, 2, Cunit – Telf. 977 67 46 57
Tècnica de Joventut: Montse Cámara
Tècnica de Polítques d’Igualtat: Amaya Alba
Col·laboració sota demanda

INSTITUT Curs
Temàtica
Formació Dia Hora nois noies total

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r ESO E

sexualitat i 
diversitat 25/04/2017 1h 5 10 15

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r eso B Diversitat sexual 25/04/2017 1h 15 15 30

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r eso C Diversitat sexual 25/04/2017 1h 12 8 20

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r eso F Diversitat sexual 27/04/2017 1h 8 8 16

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r eso A

sexualitat i 
diversitat 27/04/2017 1h 15 16 31

IES Ernest
Lluch de 
Cunit 3r eso D

sexualitat i 
diversitat 27/04/2017 1h 13 17 30

totals 68 74 142



Des del 2008, l’Ajuntament de Cunit des de la regidoria de Joventut i de Polítiques
d’Igualtat, compta de manera anual amb les dinamitzacions i formacions als i les joves
del  municipi  en  temàtica  de  sexualitat  i  diversitat,  dutes  a  terme per  l’entitat  H2o
Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona mitjançant el
seu projecte Espai Jove de Salut

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  departamento  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.

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.

COORDINADORS  PLANS  D’OCUPACIÓ,  TALLERS  OCUPACIONALS  I  CASES
D’OFICIS.  Dins del nostre ambit d’intervenció establim reunions de coordinació amb
els responsables dels tallers ocupacionals per a presenter el punt jove de salut així
com oferir els tallers preventius que es realitzen.

KOMANDO NITS Q.  Independentment de les sortides nocturnes que faci Komando
Nits Q, un cop al mes participem en les reunions del grup, a l’hora de donar pautes
d’intervenció, facilitar alguns dels materials informatius, etc.



JUSTICIA JUVENIL.  Gairebé  des  de  l’inici  del  projecte  tenim una  vinculació  amb
Justícia Juvenil, i algunes mesures alternatives que estableixen els jutges de menors,
les accions les duen a terme en la nostra entitats, sobretot els delictes o faltes que
tinguin a veure amb la Salut.
Aquest any hem tingut: 1 jove (1 noi)

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.

FUNDACIÓ  CATALANA  DE  L’ESPLAI,  PROGRAMA  ORDAGO.  Vam  tenir  una
reunió per poder desenvolupar el programa Ordago des de la entitat en el Camp de
Tarragona. Tot i no està reflectit en aquesta memòria en les diferents sessions que es
realitzen al programa, s’inclou la part de la presa de decisions quan un està sota el
efecte de les substàncies. Aquest programa va dirigit als alumnes de secundària.

MOSSOS D’ESQUADRA. Cada any des del cos de Mossos d’Esquadra al voltant de
l’abril-maig apliquen el protocol d’intervenció en delictes relacionats amb la homofobia i
amb la sexualitat i estableixen contacte amb nosaltres, en relació al seu desplegament
i si tenim algunes sugerencies, queixes, etc.



GRUPS DE TREBALL DELS QUALS FORMEM PART

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

Grup de Salut Sexual i VIH/sida Tarragona. Aquest grup de Treball coordinat per la
entitat  Assexora’Tgn, aglutina a totes les entitats, tècnics i administracions que des
dels diferents nivells de prevenció actúen en la salut sexual i el VIH/sida, des d’aquest
grup sorgeixen les accions al municipi de Tarragona entorn el dia mundial de la Prova
del VIH i el dia mundial de la Sida.
Les entitats i Serveis que formen part del grup són els següents: CAIS Creu Roja, Creu
Roja Joventut, Assexora’Tgn, Col·lectiu H2o,  Hospital Universitari Joan XXIII, Hospital
Sant  Pau  i  Santa  Tecla,  ASSIR-ICS  Tarragona-Valls,  CAS  Drogodependències
Tarragona,  Col·legi  de  Farmacèutics  de  la  Província  de  Tarragona,  Col·legi
d’Infermeria de Tarragona, Oficina Jove del Tarragonès, Servei de Prevenció de les
Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona,  Agència de la Salut Pública de Catalunya,
Programa Salut  i  Escola,  Departament de Joventut,  Salut  i  Polítiques d’Igualtat  del
Ajuntament de Tarragona, Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, i Gestió i Prestació de
Serveis de la Salut.

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, i la resta de zones fora del centre ciutat de
Tarragona. Enguany no s’ha pogut dur a terme la edició de promotors de salut per
manca de temps, tot i que s’ha ajornat per a l’abril del 2018. 



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.

GRUP DE TREBALL DE SALUT SEXUAL I SIDA DE 
TARRAGONA

Assexora’Tgn és  l’entitat  que  Coordinació  i  gestiona  el   Grup de Treball  de  Salut
Sexual i Sida de Tarragona amb diferents professionals relacionats amb la salut sexual
i el VIH. 
La gestió i coordinació del grup de treball de Salut Sexual i VIH/sida de Tarragona està
realitzat  per  Assexora’Tgn  (associació  comunitària  de  salut  sexual  del  Camp  de
Tarragona),  el  grup  neix  gairebé  en  paral·lel  amb  la  entitat,  per  la  necessitat  de
conèixer  els  recursos existents  a la  ciutat,  coordinar  esforços i  realitzar  accions  al
municipi entorn la prevenció del VIH/sida i altres ITS així  com promocionar la salut
sexual.  
El grup de Treball porta uns 6 anys en actiu, i al llarg del temps cada cop s’han anat
incorporant més membres a la taula. El suport per poder gestionar el grup el rebem
des del Ajuntament de Tarragona, més concretament des de la Regidoria de Polítiques
per la Igualtat.
L’èxit del grup de Treball es degut a diferents circumstàncies:

- La representativitat del màxim d’agents implicats del sector del VIH i la salut
sexual (l’administració central i local, sindicats, col·legis professionals, entitats i
ONG’s, xarxa sanitària, xarxa social…) 

- la horitzontalitat i bidireccionalitat en les intervencions i aportacions (tots tenen
veu i vot per igual)

- freqüència i horari de les reunions (l’adaptabilitat dels diferents membres del
grup en quant a horaris, ha permès l’assistència elevada  de participants)

- les  sinèrgies  creades  per  els  diferents  membres  del  grup  han  facilitat
derivacions i cobrir necessitats descobertes.



- Realització d’accions comunitàries que han sorgit des del grup que han permès
donar una imatge unificada de ciutat enfront al VIH/sida. 

Des del grup de Treball s’han celebrat i dut a terme les accions per al dia Mundial de la
sida de cada any,  s’han editat materials propis com Guía de recursos de la ciutat,
s’annexa a continuació: 





El grup de Treball el formen: 
CAIS  Creu  Roja,  Creu  Roja  Joventut,  Assexora’Tgn,  Col·lectiu  H2o,   Hospital
Universitari Joan XXIII, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, ASSIR-ICS Tarragona-Valls,
CAS  Drogodependències  Tarragona,  Col·legi  de  Farmacèutics  de  la  Província  de
Tarragona, Col·legi d’Infermeria de Tarragona, Oficina Jove del Tarragonès, Servei de
Prevenció  de  les  Addiccions  de  l’Ajuntament  de  Tarragona,   Agència  de  la  Salut
Pública  de  Catalunya,  Programa Salut  i  Escola,  Departament  de  Joventut,  Salut  i
Polítiques  d’Igualtat  del  Ajuntament  de  Tarragona,  Pla  Local  d’Inclusió  i  Cohesió
Social, i Gestió i Prestació de Serveis de la Salut.

Accions realitzades des del Grup de Treball de Salut sexual i VIH/sida en relació al dia
mundial de la Sida 2017:

Dilluns  27  de  novembre  a  les  11.30h:  Participació  al  Programa  de  Ràdio
“TarragonaSaludable”  de  Tarragona  Ràdio,  dos  membres  del  Grup  de  Treball
explicaran els actes que es durant a terme durant aquella setmana relacionats el Dia
Mundial de la Sida.

Dijous 30 de novembre a les 12h: Roda de Premsa al Col·legi Oficial de Farmàcia de
Tarragona on es presentaran les dades sobre VIH/Sida i  Salut  Sexual  referents al
2016, a càrrec del: Hospital Universitari  Joan XXIII,  Col·legi  Oficial de Farmàcia de
Tarragona, Agència de la Salut Pública de Catalunya, Ajuntament de Tarragona i el
Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona. 

Divendres  1  de  desembre  de  8’30h  a  14h:  Al  Centre  Cívic  de  Bonavista,
conjuntament amb el Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona i  l’ABS de
Bonavista, es realitzarà una jornada formativa per als i les alumnes de 4t ESO dels
IES Collblanc i Col·legi Joan XXIII  sobre VIH/Sida i Salut Sexual amb el lema  “UN
GRAN SALT CAP A LA FI DE LA SIDA”. 
Els objectius plantejats per a la jornada informativa són els següents: 

- Sensibilitzar als alumnes de secundària (4rt ESO) dels IES Collblanc i Col·legi
Joan XXIII sobre el VIH/Sida

- Promoure hàbits saludables en temàtica de salut sexual i VIH/SIDA.
- Informar  dels  recursos  municipals  sobre  Salut  sexual  i  de  prevenció

d’Infeccions de transmissió sexual i VIH/Sida als alumnes de secundària (4rt
ESO) dels IES Collblanc i Col·legi Joan XXIII

- Conscienciar  de la importància de la prevenció i  la promoció de la salut  en
l’àmbit de la sexualitat

La Jornada formativa es va  dividir en dos torns (90 alumnes en cada torn), amb la
mateixa estructura i contingut formatiu, en horari de 8’30 a 14h. En aquesta jornada hi
van participar 180 alumnes. 

El Centre cívic estarà temàtica de salut sexual i prevenció en VIH/Sida amb
diferents continguts  i dades històriques



Divendres 1 de desembre: Il·liminació vermella en motiu del dia mundial de la Sida
d’alguns edificis emblemàtics de la ciutat (façana de l’Ajuntament de Tarragona) 

Divendres 1 de desembre 00h a 3h: Intervenció nocturna Komando Nits Q a tots els
locals d’oci nocturs de la ciutat, on repartiran el Kid del Plaer juntament amb informació
específica sobre VIH/Sida i Salut Sexual

Durant la setmana del 27 de novembre al 4 de desembre: exposició de cartelleria
sobre VIH Sida a la Oficina Jove del Tarragonès (Plaça Imperial Tarraco, 1 – Antiga
Facultat de Lletres)

També durant el  dia 1 de desembre hi haurà taules amb material  informatiu sobre
VIH/Sida  i  Salut  Sexual:  CAP’s,  Oficina  Jove,  Hospitals,  CAS Drogodependències,
Centres de secundànria amb programa Salut i Escola i altres. 





ALTRES ACTIVITATS EN FORMAT COL·LABORATIU

Sessió de Bullying LGBT-fòbic.  Pati de mares i pares del Club dels Tarragonins.
IMET (Institut  Municipal  d’Educació  de Tarragona)  La  xerrada  va tractar  de donar
informació sobre el que és el fenomen Bullying i les seves característiques. També es
va  fer  incidència  en  temàtica  de  gènere  i  diversitat  ja  que  les  estadístiques  ens
mostren que gran part  dels  i  les joves que pateixen bullying  són per qüestions de
diversitat sexual i gènere; es va donar informació del ciber assetjament i com observar
possibles senyals d'alerta que pot aparèixer quan un/a jove està sent assetjat/da o ser
la  persona  que  provoca  aquest  tipus  de  situacions  de  violència;  entre  d'altres
aspectes.  També  es  va  informar  que  en  pocs  mesos  el  municipi  de  Tarragona
disposaria d’un servei específic per atendre a les necessitats de les persones LGBT
des del projecte SAI Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres.
La xerrada va anar a càrrec dels tècnics de salut de l’entitat H2o. En aquest acte hi
van participar unes 25 persones aproximadament. 

Participació facilitant  material  divulgatiu  sobre diversitat  sexual  a la “La festa de la
BATECADA”  dels  Joves  Promotor*s  de  Salut  en  motiu  del  Dia  de  l’Alliberament
Sexual. Hi van participar unes 100 persones aproximadament. 

Taula  informativa al  Espai  Jove  la  Palmera en  un  activitat  d'oci  nocturn.  Es  va
facilitar material divulgatiu i preventiu sobre sexualitat tant el 14 de juliol, com el 28 de
juliol. Durant els dos dies hi van apropar-se al estant informatiu unes 120 persones.

Participació a la  iMAGInada Espai per a la Lliure Expressió. Espai alternatiu a les
Festivitats de St. Magí, patró de la ciutat. En aquesta xerrada també hi va participar la
Plataforma Gènere Lliure i el Col·lectiu H2o. A l’acte hi van assistir unes 15 persones
aproximadament.

“Primeres  Jornades  Trans*  a  Tarragona” on  es  va  facilitar  informació  sobre
diversitats  sexuals  i  de  gèneres  i  es  va  informar  del  servei.  En  aquest  acte  van
participar unes  30 persones  aproximadament. Aquest acte va ser organitzat  per la
Plataforma Gènere Lliure amb el suport del SAI Tarragona, del Col·lectiu H2o Gais,
Lesbianes,  Bisexuals  i  Transsexuals  del  Camp de Tarragona i  de  l’Ajuntament  de
Tarragona. 



RESULTATS 2017 ESPAI JOVE DE SALUT H2o

Dades totals d’aquest 2017 en relació al Espai Jove de Salut H2o: 

 Dinamitzacions, formacions i actes en temàtica de promoció de la salut jove 

(especial incidpencia en sexualitat, diversitats, gèneres i VIH/Sida i altres ITS):

98 actuacions

 Persones participants a dinamitzacions i formacions de promoció de la salut: 

2.426 persones participants

 Persones ateses presencialment al servei Espai Jove de Salut: 1.312 

persones

 Total consultes relacionades en sexualitat, diversitats, gèneres i VIH/Sida: 

1.778 consultes

 Facilitació de preservatius: 6.700 preservatius aproximadament


