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El Centre Jove de Salut Integral de la ciutat de Girona vol promoure i prevenir  
 les conductes de risc sexe - afectives i de salut emocional entre els nois  i noies 

 de fins a 25 anys que viuen, estudien i/o treballen a la ciutat de Girona.  
Ho fa mitjançant intervencions orientatives, assistencials i educatives 

 de caràcter individual, familiar i també de grup. 
 
 
 
L’orientació i l’assistència 
personal   
 
Durant aquest 2012, han estat atesos en 
visites personals un total de 668 joves.    
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquest total, un 54,2 %  (362 joves) han 
vingut per primera vegada al centre.   
 
S’han realitzat un total de 1.730 visites. El 
82,34% del total han estat  visites programades.  

 
 
La consulta on-line, durant aquest 2012, ha 
estat utilitzada per 71 joves (62 noies i 9 nois) i 
la majoria han realitzat consultes adreçades a la 
tècnica en salut sexual i reproductiva de l’equip.    
 
 

El perfil de les noves persones 
ateses 
 
Les noies segueixen essent les principals 
usuàries del Centre Jove de Salut Integral (314 
noies respecte a 48 nois).  
 
L’edat mitja és de 18 anys, tot i que hi ha una 
distribució de casos des d’11 a  25 anys.  
 
 

El 72,6% són joves que viuen a Girona, tot i que 
també arriben joves de la resta de la província, 
ja que treballen o estudien al nostre municipi.  
 
En relació a l’accés al servei, són els 
professionals sanitaris, i després els amics, les 
fonts principals a través de les quals els joves 
coneixen el servei.  
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Destaquem que, tot i que els nois 
segueixen representant un percentatge 
molt petit del total (concretament un 8% 
del total persones ateses i un 13,2 % del 
total de persones ateses per primera 
vegada), és significatiu que, del total dels 
54 nois atesos aquest any, el 88,9% 
(48), hagin estat nous usuaris. Es 
confirma, doncs, que poc a poc s’arriba al 
públic masculí.  



 
   

 
El jove troba en el centre un servei de 
proximitat; un  espai on ser escoltat i on es pot 
sentir còmode precisament per la seva 
especificitat. Per tant, el CJSI és un 
complement, un servei diferenciat de 
l’atenció en salut que es pot trobar en un 
centre d’atenció primària.  

Durant aquest any, es confirma la pàgina web 
com un espai molt important pel coneixement 
del servei i una bona forma de complementar i 
accedir a més informació. S’han rebut 4.201 
visites a la pàgina web de 3.040 persones 
diferents. D’aquestes, el 67,8 % l’han visitat per 
primera vegada. Els mesos de major activitat 
són març, abril i maig, coincidint amb l’època en 
què es realitzen els tallers educatius als centres 
educatius de secundaria.  

L’atenció psicològica i emocional 
 
L’atenció individual  
 
L’atenció psicològica i emocional representa el 
48 % del total de visites que s’han realitzat en el 
Centre Jove de Salut Integral aquest any.   
 
Els principals motius de consulta són:  
 
- Suport i orientació personal (66%). 
- Orientació  i  suport en les relacions 

interpersonals (32%) 
- Orientació i suport a les conductes addictives 

(2%).  
 
Naturalment, no tots els joves que són atesos 
tenen un problema que requereixi un pla de 
treball. De fet, s’estableix un pla de treball  en 
un 70% dels casos i amb la resta se sol fer un 
treball d’orientació, assessorament i/o 
contenció, que pot implicar entre una i dues 
visites.  
 
 

Els principals problemes que es treballa amb els 
joves són:  

- La inestabilitat emocional per canvis en 
el seu moment vital.  

- Dificultats en les habilitats 
d’autoafirmació per establir relacions 
afectives sanes.  

- Les dificultats per aplicar estratègies 
d’afrontament a fets vitals.  

 
La mitjana de visites de les persones que tenen 
pla de treball és de 5 visites / usuari, i només un 
11% dels joves que comencen abandonen. Per 
tant,  podem dir que hi ha un 89% d’èxit.  
 
L’atenció psicològica es consolida en el servei 
any rere any. Aquestes dades fan evident la 
necessitat d’una atenció específica i 
especialitzada en els temes de 
desenvolupament emocional del jove, ja que 
aquesta necessitat no està coberta amb la 
mateixa intensitat per cap altre servei. 
L’adolescència i l’entrada a l’edat adulta són 
processos difícils i l’existència d’aquest servei 
permet treballar de manera preventiva. Els 
resultats avalen que aquest servei fa possible 
una transició cap a l’adultesa amb menys 
problemes o amb estratègies suficients per 
superar-los.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El treball amb la família: L’Espai 
Familiar 
 
Durant el 2012, s’han realitzat 117 visites 
familiars. S’han atès un total de 64 famílies, 
essent el motiu principal de l’atenció 
l’assessorament i l’orientació per les 
relacions interpersonals entre pares i fills. 
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És especialment  significatiu  que siguin els 
professionals sanitaris els principals 
derivants, perquè això significa que hi ha un 
bon treball de coordinació entre els diferents 
integrants de la xarxa, però, sobretot, que 
el servei es consolida com a 
complementari i necessari per a la 
intervenció d’aquests professionals. 



 
   

 
Els elements que més es treballen són temes de 
comunicació i confiança mútua:  
 

- La comunicació, l’expressió i la gestió 
de l’afecte entre pares i fills.  

- La negociació, la comunicació en els 
límits.  

- L’autonomia en la presa de decisions 
 
Aquest servei (que forma part de l’equip 
d’atenció psicològica)  es va consolidant any 
rere any. Respecte al 2011 (39 famílies ateses), 
hi ha un augment del  64 %  i queda lluny de la 
xifra de 7 famílies  que es van atendre el 2008, 
any d’inici del servei. 
 
El treball amb grups 
 
Durant aquest any 2012, s’han treballat en grup 
principalment aspectes relacionats amb 
resistències o dificultats d’adaptació al canvi i 
també les habilitats personals.  
 
Grup terapèutic per a joves: adreçat a joves que 
presenten una important resistència i/o dificultat 
d’adaptació al canvi: canvis propis del moment 
vital, ruptures de parella, elecció d’estudis i/o 
treball, independència del nucli familiar, relació 
amb els iguals... Durant el 2012 hi han assistit 6 
persones (2 nois i 4 noies), realitzant-se un total 
de 8 sessions dirigides per les psicòlogues del 
centre amb resultats satisfactoris.  
 
Grup Singulars: grup que s'adreça a l’alumnat 
de secundària de 3r i 4art d’ESO en risc de 
fracàs escolar. Són joves amb adaptació 
curricular individualitzada, que comparteixen la 
seva escolaritat ordinària amb altres activitats 
externes al centre, és a dir, amb estades 
formatives en centres col·laboradors. La 
finalitat del projecte es contribuir a millorar la 
salut emocional dels joves mitjançant la 
formació per a l’adopció o adquisició d’habilitats 
personals que els permetin una major 
autonomia i una major responsabilitat del seu 
estat de salut, influenciant sobre els factors que 
la determinen, desenvolupant una actitud 
flexible i uns estils de vida saludables. S’ha 
treballat amb 26 joves (15 nois i 11 noies) de 3 
centres educatius de secundaria de la ciutat.  
 
 
 
 

L’atenció en salut sexual i 
afectiva 
 
El 51 % de les visites en el centre han estat 
realitzades per l’equip de salut sexual i afectiva, 
distribuïdes de la següent manera:  

  
Del total de 900 visites realitzades per aquest 
equip aquest any:  
 
- el 49% les han realitzat les ginecòlogues. 
- el 51% les ha realitzat la llevadora. 

  
Els motius principals per el qual els joves 
demanen visita són:   
 
- Orientació, informació, assessorament o 

acompanyament per una sexualitat 
responsable (35 % de les atencions). 

- Control ginecològic de seguiment  (23 %).  
- Realització i recull de resultats per proves 

diagnòstiques (23 %). 
- El diagnòstic i/o orientació entorn d’un 

problema de salut (20 %). 
 
Cal distingir entre l’atenció que realitzen les 
ginecòlogues i la que fa la llevadora. Mentre que 
el principal motiu de les visites amb les 
ginecòlogues és el control i seguiment 
ginecològic, els principals motius de les visites 
per la llevadora són l’orientació, informació, 
assessorament i l’acompanyament per una 
sexualitat responsable 

 
  
L’acció pedagògica d’aquest equip es consolida 
amb el temps, igual que el treball conjunt amb 
l’equip de d’atenció psicològica. De fet, un 10% 
de les joves ateses per les psicòlogues, 
abans han estat ateses per l’equip de salut.  
 
 
 
 
 
 
 

  Ginecòlogues Llevadora 
Control ginecològic de seguiment 52% 3% 
 
Realització i recull proves 14% 28% 
 
Diagnòstic o orientació 
 entorn problema de salut 

15% 23% 

 
OIAA  per una sexualitat 
 responsable  

18% 46% 



 
   

La salut física s’acostuma a cuidar més perquè 
no genera tantes resistències o  tabús. En canvi, 
els joves presenten més resistències inicials per 
abordar les seves emocions, hàbits i relacions. 
Per això, l’estat de salut resulta un indicador 
clau per identificar problemes relacionats amb 
hàbits poc saludables.  L’atenció de la salut 
física resulta, per tant, una porta d’entrada per la 
detecció d’altres problemes  psicosocials o 
d’inseguretat relacional entre els joves.  
 
 
La tasca de sensibilització i 
educació  
 
Les professionals de l’equip del Centre Jove han 
realitzat: 
 
En els Centres d’Ensenyament 
 
- El taller “Conec el meu cos i les meves 

emocions”,  adreçat als alumnes de 2n 
d’ESO, amb l’objectiu de reforçar els 
coneixements d’anatomia i fisiologia sexual 
que es contemplen en els currículums 
escolars, aclarir dubtes que es plategen en 
aquesta edat i introduir alguns elements de 
reflexió sobre aspectes afectius i de gènere.  

- El taller “Les meves relacions afectives i de 
gènere”,  adreçat als alumnes de 4t d’ESO 
per tal de treballar l’afectivitat així com les 
emocions lligades a les relacions 
interpersonals entre nois i noies, sempre en 
clau de gènere i amb l’objectiu de prevenir 
aspectes negatius i potenciar tot allò de bo 
que tenen les relacions interpersonals.  

 
Aquests tallers s’han realitzat en 8 centres 
d’educació secundària i han representat 23 
grups de 2n d’ESO i 32 grups de 4art d’ESO.  I 
en 6 serveis d’atenció educativa, en els Centres 
Oberts, en els Centres Residencials d’Acció 
educativa i amb un grup del Programa de 
Transició al Treball.  
 
A la seu de Centre Jove de Salut 
per tots els joves de la ciutat:  
 
Durant aquest 2012, s’ha ofert el taller  de 
“Tècniques de relaxació”, al qual han assistit  21 
joves (17 noies i 4nois) i en el que es treballen 
de forma progressiva la respiració i la relaxació 
física i mental. S’han fet  6 tallers de 3  sessions 
cada un d’ells.  

Amb el pares 
 
S’ha fet una activitat educativa adreçada a les 
famílies dels alumnes de 6è de primària del 
CEIP Domeny, sobre educació afectiva i sexual i 
les relacions.  
 
Amb col·lectius específics 
 
En el marc del projecte d’educació afectiva i 
sexual s’ha fet una sessió per usuaris/es de 
Salut Mental, promoguda per l’ Equip municipal 
de promoció de la Salut.  
 
Per professionals 
 
S’han realitzat dues xerrades i dues sessions 
formatives: 
 
Xerrada dirigida als educadors i educadores 
d’infància sobre el Centre Jove de Salut i la 
violència de gènere. 
 
Xerrada sobre les relacions de parella i els 
aspectes a tenir en compte per detectar 
possibles relacions abusives, adreçada a les 
infermeres del programa Salut i Escola, del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sessió formativa amb els educadors de la 
cooperativa SUARA per treballar la formació de 
les habilitats personals en els diferents Centres 
Oberts on aquesta entitat treballa amb joves. 
 
Sessió formativa sobre conductes abusives 
dirigida als professionals del sector Est de 
Girona. Aquesta activitat es va portar a terme 
conjuntament amb professionals de l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i amb 
l’Equip Municipal de Promoció de la Salut.  
 
Finalment volem destacar l’activitat realitzada 
pels professionals de l’equip com a docents.   
 
La docència permet sensibilitzar i educar als 
nous professionals o aquells que s’estan 
formant sobre les possibilitats de tractar 
l’educació per la salut des de la seva pròpia 
activitat professional.  
 
 
 
 
 



 
   

Activitat docent:  
 
� En el 3r curs del Grau en Psicologia de la 

UdG.  
 
� En el curs “Salut i joves: dos conceptes en 

línia” , promogut per la Càtedra de Promoció 
de la Salut de la UdG.  

 
� En el curs “Joves i salut: reflexions i pautes en 

les intervencions”, organitzat pel Dipsalut. 
 
� En la facultat d’Educació Social de la UdG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions  
 
Destacar que, en aquest darrer any, els 
percentatges entre les visites dels àmbits 
emocional i afectiu - sexual s’han anat 
equilibrant, de tal manera que es pot concloure 
d’aquest fet  que el Centre Jove de Salut deixa 
de ser només un referent en relació a la salut 
sexual i es  fa palesa la necessitat d’assistència 
en  l’àmbit de la salut emocional dels joves. 
 
Es manté estable el nombre de joves que 
s’adrecen al Centre Jove de Salut per primera 
vegada, indicador que ens mostra que el servei 
es va convertint en un referent a la ciutat, tant 
pels propis joves, com pels professionals que 
els hi deriven. El mateix s’aprecia en el nombre 
total de visites, indicador de fidelització dels 
usuaris/es. 
 
Les atencions amb nois també han experimentat 
un creixement important en els darrers anys, 
essent significatiu que, dels 54 nois atesos 
enguany, el 88,9% (48) hagin estat nous 
usuaris. 
 
Es servei d’Espai Familiar es va consolidant 
amb el temps. La mitjana de visites/família se 
situa en 3 intervencions (teràpia breu). 
 
En l’apartat educatiu, destacar que s’han obert 
noves línies de treball, tant pel que fa a centres, 
com a les temàtiques i al públic objectiu 
(primeres intervencions educatives grupals amb 
famílies). 
 
Remarcar un augment  aproximat del 30% de 
les visites a la web del centre jove,  així com del 
nombre de consultes on-line. 
 
Aquest resultats s’avalen amb els resultats 
obtinguts en l’enquesta de valoració del servei 
que es passa els joves quan es donen de baixa: 
El 100% dels entrevistats consideren necessària 
l’existència d’un centre com  aquest a la ciutat 
de Girona i l’aconsellarien als seus amics i/o 
familiars. Majoritàriament, coincideixen en dir 
que han rebut l’assistència en el moment que la 
necessitaven i valoren entre bona i molt bona la 
tasca feta pels professionals. La valoració 
general que es fa del centre és entre bona i molt 
bona (100%). 
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