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PRESENTACIÓ 

 

 
El Centre Jove de Salut de la ciutat de Girona treballa: Per promoure i prevenir les 
conductes de risc en l’àmbit de la salut afectiva/sexual i de la salut emocional entre 
els nois i noies de fins a 25 anys que viuen, estudien i/o treballen a la ciutat de Girona, 
Per aconseguir –ho: 
 

a) D’una banda, treballa amb el mateixos menor i joves, objecte principal de la 
intervenció, donant-los suport i coneixement per resoldre dubtes, acompanyar-
lo i donar-los suport.. Ho fa mitjançant intervencions orientatives, assistencials i 
educatives de caràcter individual, familiar i també de grup. 

 
b) D’altra banda, durant aquest 2013 ha donat suport els pares d’adolescents i 

joves en l’acompanyament d’aquests els seu fills en aquest moment del procés 
vital. Hi ha pares que tenen dubtes amb com i de quina manera posar límits, 
comunicar-se amb els seus fills, etc...  

 

 

 

 

 



 

1. L’ORIENTACIÓ I L’ASSISTÈNCIA PERSONAL 

 

Durant aquest 2013, han estat atesa un total de 725 persones, l’any 2012,van ser  668).  
D’altra banda s’han rebut:  59 trucades telefòniques amb consultes concretes, 19 
correus electrònics i han estat ateses 43 persones per informacions puntuals, no 
visitades per l’equip tècnic.  

Distribució de les persones ateses per edat i sexe.  

 Edat Dones Homes Total 

Menys de 14 anys 14 10 24 

Entre 14 i 17 anys 103 26 129 

De 18 a 21 anys 218 35 253 

De 22 a 25 anys  235 24 259 

Més de 25 anys1 51 9 60 

Total  618 96 725 

 

S’han realitzat un total de 1.891 visites,  650 han estat primeres visites, un 34% del total 
de les visites.  

Número de visites per any 

  2013 2012 2011 2010 

Número d’entrevistes individuals 
realitzades 

1.891 1.730 1.774 1.580 

Número de primeres entrevistes 650 362 414 367 

%  de primers sobre el total 34% 21% 23% 23% 

 

Les dades posen en relleu que aquest servei cada cop està més consolidat en el 
territori, i es converteix en referent per els joves i les seves famílies.  
El centre jove per poder donar resposta al seu objectiu està format per un equip de 
professional multidisciplinar: una infermera, una llevadora, dues ginecòlogues, i dues 
psicòlogues.  
Aquest equip permet donar cobertura a les diferents necessitats que un jove pot tenir 
en relació a la seva salut efectiva, sexual i emocional i és un suport per aquells pares 
amb dubtes i necessitats d’orientacions en l’acompanyament d’aquest moment vital.  

                                                      

1 Familiars.  



 Atenció 
psicològica i 
emocional 

Atenció a la 
salut efectiva i 

sexual 

L’Espai familiar. 
L’orientació els pares. 

Total 

Visites 2013 785 986 120 1.891 

Persones ateses  
2013 

165 496 64 725 (*) 

 
(*) 70 dels joves atesos aquest any, han utilitzat els dos serveis. La fluctuació és un bon 
indicador, i de treballar des d’una perspectiva amplia  d’atenció integral al jovent 
L’acció pedagògica d’aquest equip es consolida amb el temps, igual que el treball 
conjunt amb l’equip de d’atenció psicològica.  
 
L’atenció on-line : 
 

Durant aquest any es manté la tendència dels darrers anys i  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. 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.  
 
� 2013: 4.103 visites d’aquestes el 64,5% són nous visitants.  
 
També es poden fer consultes a través d’aquesta pàgina.  
 
� 2013; 41 joves ( 33 noies i 8 nois) i al igual que en el 2012 la majoria han realitzat 

consultes adreçades a la tècnica en salut sexual i reproductiva de l’equip.   
� 2012: ha estat utilitzada per 71 joves (62 noies i 9 nois) .  
 
 
El perfil de les noves persones ateses 
 
Dels serveis adreçats directament els joves, les noies segueixen essent les principals 
usuàries del Centre Jove de Salut Integral (618 noies respecte a 96 nois) i sobretot s’han 
atés a noies entre 18 a 25 anys.  
 

Els principals motius de consulta 

Servei d’atenció psicològica - emocional Nº Entr. Amb 
aquest motiu 

%sobre el total primeres 
visites 

Orientació i Suport conductes adictives 6 0,92% 

Orientació i suport relacions interpersonals 65 10% 

Suport i orientació personal 117 14,15% 

 



Servei d’atenció a la salut efectiva i sexual Nº Entr. Amb 
aquest motiu 

%sobre el total primeres 
visites 

Assessorament amb temes de salut 30 4,62% 

Control ginecològic de seguiment 104 16% 

Diagnòstic/orientació entorn problemes de 
salut 

55 8,46% 

OIAA per una sexualitat responsable 273 42% 

Realització/recull proves diagnòstiques 81 12,46% 

 

L’espai familiar.  Nº Entr. Amb 
aquest motiu 

%sobre el total primeres visites 

Assessorament els pares envers orientació 
sexual dels seus fills.  

2 0,31% 

Suport emocional per l’afrontament de 
l’etapa adolescència 

8 1,23% 

Suport i orientació en el consum 
d’adolescents 

1 0,15% 

Relacions pares i fills  14 2,15% 

 
Així doncs es manté la tendència a una primera entrada al Centre Jove de Salut 
diversificada. Si fa uns anys la majoria de persones entraven per primera vegada al 
nostre servei des de l’espai de salut afectiva i sexual, aquesta entrada es diversifica i 
aquest any la demanda més freqüent en les primeres visites és en l’àmbit psicològic. A 
poc a poc es trenquen els tabús entre la població més jove i la salut es percep de 
manera integral més enllà del malestar físicEn relació a on han conegut el servei.  
 
En relació a on han conegut el servei.  
 
La majoria dels joves atesos per primera vegades, han conegut el servei en motiu de 
les xerrades i tallers realitzats en els centres d’educació secundària, seguit dels amics i 
en tercer lloc els serveis sanitaris, sobretot des del centres d’atenció primària de salut 
(sanitaris i equip de suport psicològic).  
Els pares que han arribat a l’espai familiar principalment han estat derivats des dels 
equips sanitaris d’atenció primària de salut (sanitaris i equip psicològic de suport) i 
Serveis Socials.  
 
Conclusió 
 
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 ordinari.  
 



Els elements que més valoren les persones que duran aquest any han estat ateses per 
el servei són:  
 

- La intensitat en l’acompanyament.  
- La proximitat dels professional.L’espai de confiança on destaquen sentir-se 

escoltats.  
- L’estabilitat de l’equip, que ajuda a generar una confiança mútua. La gent 

valora el fet de retrobar professionals de confiança en un servei que requereix 
d’intimitat. D’altra banda, el fet que es mantingui un equip estable ajuda a que 
els processos a llarg termini sigui més fàcil acabar-los. 

 

 

1.1. L’atenció psicològica i emocional 

 

Durant l’any l’equip de psicològica ha atès a 165 persones. 44 homes i 121dones.  
 
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 
aquest proces o canvi en el cicle vital.  
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Visites psicologia 180 304 425 594 685 728 785 

 

Les principals situacions o dificultats que s’han treballat amb les persones ateses aquet 
2013 han estat: 
 

� 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.  
 

Aquest problemes en indiquen de les dificutlas que els adolescents i joves es troben en 
la transició cap a l’adultesa i per tant també ens ajuda a identificar que podem fer i 
qué treballar des dels programes preventius que es desenvolupen en el marc dels 
serveis socials.  



 

 

1.2. L’atenció en salut sexual i afectiva 

 

Aquest equip ha atès un total de 496 persones. 35 homes i 461 dones.   
 
Distingim l’atenció que realitzen els diferents membres de l’equip. Mentre que per les 
ginecòlogues, el principal motiu de les visites és el control i seguiment ginecològic, els 
principals motius de les visites per la llevadora és l’orientació, informació, 
assessorament i l’acompanyament per una sexualitat responsable. La llevadora és una 
figura clau que fa de pont entre els problemes de salut física i emocional.  
 
D’aquest servei també volem destacar l’assistència a aquest servei de nois, si bé 
encara molts venen com a “parelles de”, la seva implicació creix i la salut 
afectiva/sexual es comença a veure i sentir com una cosa compartida. D’altra banda, 
augmenta la demanda dels nois sobre situacions que dificulten unes relacions de 
parella satisfactòries. 
 

 

 

2.  EL TREBALL AMB LA FAMÍLIA: L’ESPAI FAMILIAR 

 

 
Durant el 2013, s’han realitzat  120 visites familiars,  que representen un total de 64 
famílies (2012: 117 visites i 64  famílies), essent el motiu principal de l’atenció 
l’assessorament i l’orientació per les relacions interpersonals entre pares i fills. 
 
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.  



 

 

3.  EL TREBALL AMB GRUPS 

 

 

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. 10 sessions.  
 
 

 

 

4.  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.  
Amb aquestes activitats educatives s’ha arribat a la majoria de centres d’educació 
secundària de la ciutat de Girona. 
 



A la seu de Centre Jove de Salut per tots els joves de la 
ciutat  
 
Durant aquest 2013, s’ha ofert el taller  de “Tècniques de relaxació”, s’han fet un total 
de  18 sessions i en el que es treballen de forma progressiva la respiració i la relaxació 
física i mental. 
 
 
Amb el pares 
 
Sessió de treball amb el grup de mares portugueses de Font de la Pólvora. Hi van 
participar 15 dones i es va treballar la sexualitat i l’afectivitat.  
 
 
Amb col·lectius específics  
 
Des del centre jove a demanda de serveis, instituts i escoles, es fan tallers específics. 
Aquest 2013, s’ha assistit a tres espais diferents.  

- A demanda de l’equip de serveis socials de barri vell s’ha fet un seguit de 
sessions formatives  a joves i famílies.  

- S’ha intervingut en dos centres educatius, amb tallers puntuals.  
 
 
Amb la UdG  
 
Formació en temes de salut per el Projecte Voluntaris de la UdG. 
Participació en el  Fòrum Industrial que s’organitza a la Politècnica on un dels temes 
són les habilitats personals i la salut . 
Preparació d’una sessió de Cine Fòrum a l’Escola Universitària d’infermeria 
Curs “Salut i joves: dos conceptes en línia” , promogut per la Càtedra de Promoció de 
la Salut de la UdG.  
 
 
A la població general 
 
Cine Fórum Museu del Cinema. Participació entorn d’una sessió sobre l’homosexualitat  
 
 
Per professionals 
 
Participació en la taula rodona sobre drogues, en la jornada organitzada per Creu 
Roja en el marc del programa SOM.NIT  



 

 

5.  CONCLUSIONS 

 

 
� Any a any veiem un augment significatiu de nois al nostre servei, tant pel que fa a 

les consultes en salut emocional com en salut afectiva i sexual. 
 
� És significatiu que els professionals sanitaris i els professionals del camp social siguin 

els principals derivants, significant això que hi ha un bon treball de coordinació 
entre els diferents integrants de la xarxa i que el centre jove es consolida com a 
servei complementari i necessari. 

 
� Augmenta el grau de responsabilitat dels joves per la seca relació de parella 

cercant eines per aprendre a valorar-la, cuidar-la i viure-la  de la manera més 
satisfactòria possible. 

 
� El Centre Jove de Salut Integral com a servei referent en la declaració de nous 

casos de malalties de transmissió sexual, amb la particularitat que atenem a noies i 
a nois. 

 
� Destacar la importància del treball amb la unitat familiar (pare/mare/família 

extensa) per optimitzar el treball amb els joves. 
 
� Els joves que fan ús del serveis de Centre Jove de Salut és mostren molt satisfets en 

com s’han sentit acollits i tractats considerant del tot necessari un servei d’aquestes 
característiques a la ciutat. 
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