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1.1. Presentació del regidor 

Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació 

La ciutat de Girona segueix tenint reptes importants pel què fa a la millora de la situació social de 
moltes persones i famílies, especialment les que viuen amb més dificultats els efectes de la crisi 
econòmica i de la pobresa. En aquest sentit, la regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació 
ha seguit treballant al llarg d’aquest 2014 per fer dels equipaments i del conjunt de serveis espais de 
referència propers a la gent i capaços de donar una resposta adequada i acurada a aquestes 
situacions de necessitat i d’exclusió social, intentant posar a cada persona en el centre de l’atenció.  

Aquesta resposta passa per a garantir, per una banda, el compliment de les competències pròpies de 
cada servei, no només donant sortida als ajuts i prestacions corresponents sinó ampliant-los quan ha 
estat necessari i possible. Per altra banda, hem seguit amb la tasca de impulsar i recolzar propostes, 
projectes i espais de treball i participació dissenyats per implicar les persones, les famílies i els 
col·lectius en la millora dels diferents àmbits de la seva pròpia vida i de la convivència amb el seu 
entorn social quotidià.  

En aquest sentit, el model integrat dels serveis socials de Girona (Xarxa de Centres Cívics, Centres 
d’Atenció primària, Oficina d’Habitatge, la Sopa etc.) facilita aquesta tasca i permet una coordinació 
tècnica més eficaç per tal d’afavorir una atenció més integral, coherent i útil pel ciutadà.  

Cal destacar l’esforç pressupostari que hem fet aquest any 2014 per poder tirar endavant aquests 
recursos i ampliar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones. L’augment significatiu de 
la dotació del Centre de Distribució d’Aliments o de les beques menjador, en són alguns exemples.   

I és que en aquest context d’emergència social, cal seguir impulsant mesures assistencials com 
aquestes, sempre que es complementin, però, amb els serveis de suport i de treball comunitari que es 
desenvolupen a diari als barris, i que permeten enfortir els vincles entre persones així com la seva 
capacitat per afrontar les situacions adverses. Uns serveis pensats “per” i “amb” la ciutadania, resultat 
del treball comú entre Ajuntament i un teixit associatiu ric i compromès amb la millora de la cohesió 
social. Tot amb la finalitat d’intentar fer de Girona una ciutat més justa i amb més igualtat 
d’oportunitats.  

En aquesta memòria, volem reflectir un any més aquest ampli treball que realitzem des dels diferents 
serveis. 

Eduard Berloso i Ferrer 

REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ 
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1.2. Destacats de l’any  

Durant l’any 2014, els Serveis Socials incrementen els recursos i serveis per pal·liar els efectes de la 
crisi en els col·lectius més vulnerables i per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. 
Paral·lelament, creixen també les actuacions dirigides a fomentar la participació i la cohesió social 
dels barris. 

Creació i ampliació  de recursos i serveis que atenen les necessitats bàsiques de les famílies 
en situació de més vulnerabilitat:  

- S’han donat 481 ajuts complementaris a les beques de menjador escolar per infants 
- Increment dels ajuts d’urgència (en 596 ajuts més respecte el 2013)  per a famílies en 

situacions puntuals de necessitat econòmica, que gestionen els Serveis Bàsics d’Atenció 
Social. 

- Consolidació de la xarxa de Centres Oberts amb dos centres per barri.   
- Ampliació de dues places conveniades per a persones grans i dependents al Centre de Dia. 
- S’inicia el recurs de “treballs en benefici de la comunitat” com a mesura per a persones amb 

dificultats pel pagament de sancions municipals. S’ha treballat amb 165 persones que s’han 
apuntat a aquest recurs.  

- S’incrementen els ajuts al lloguer: abaixant els lloguers gestionats per l’Ajuntament i assumint 
els impagaments. La despesa dels serveis socials per aquest concepte ha estat de 240.000 €. 

- Es valora positivament la tasca del servei de mediació hipotecària amb els bancs i caixes. De 
70 expedients nous i dels 152 casos en què s’ha treballat, cap família ha estat desnonada.  

- S’ha implementat la mesura de multes coercitives a entitats bancàries, promotores i 
immobiliàries que tenen habitatges permanentment desocupats 

- En el marc del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “la Sopa”, s’ha incrementat l’equip de 
tècnics que estan desenvolupant tasques d’atenció social al carrer dirigit a les persones 
sense llar.   

Aposta continuada pel foment de la participació de les persones i associacions ciutadanes per 
afavorir la cohesió social als barris:  

- 207 associacions participen activament en el marc de les programacions dels Centres Cívics, 
que aixopluguen les seves activitats i propostes.  

- Serveis Socials té 23 locals cedits a entitats veïnals, dada que s’ha ampliat en 4 locals més 
aquest 2014.  

- Increment d’usuaris (12%) i d’activitats a la Xarxa de Centres Cívics (17%).  
- S’han ampliat els Plans Comunitaris de Pont Major i Fontajau, consolidant una línia de treball 

en xarxa amb els diferents actors i agents socials que treballen als barris.  
- S’inicia el procés de disseny del Pla Integral del Sector Est. Els veïns i veïnes del sector 

participen en la diagnosi i proposta de mesures per la millora de la vida en aquests barris i 
l’elaboració del pla de treball que s’iniciarà  el 2015. Aquest pla de treball recull mesures més 
urgents o mesures de xoc, i d’altres de més llarga incidència.  

- El Consell de Cohesió i Serveis Socials, com a òrgan consultiu que aglutina entitats socials 
que treballen per la cohesió i  col·lectius més vulnerables, consolida una línia innovadora del 
treball cooperatiu i en xarxa passant a l’execució d’accions concretes lligades a la lluita per 
pal·liar els efectes de la crisi socioeconòmica. En aquest marc s’han canalitzat els ajuts de 
Dipsalut de la Diputació de Girona.  

- S’inicia, en aquest marc, el projecte Àmbar de suport a l’activació i apoderament de les 
persones en situació de vulnerabilitat emocional motivada per factors d’exclusió lligats a la 
crisi (atur, precarietat laboral…).  

- Es continua apostant per l’activació i revitalització de les 31 associacions de veïns/es. 
- Es manté el pressupost de cooperació amb els països en desenvolupament del sud.  
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1.3. Introducció als Serveis 

La regidoria de Serveis Socials, Participació i Cooperació inclou diferents recursos i serveis socials 
que atenen a les persones i col·lectius en  la millora i suport als processos d’inclusió, cohesió social i 
promoció de la participació. 

 

Els Serveis Socials atenen les persones i col·lectius en tres marcs de treball: 

L’atenció Social, o atenció individualitzada 

El treball social amb els individus i les seves famílies és l’element clau d’acompanyament e 
els processos de millora de les persones.  

L’atenció als grups  

Els projectes per atendre necessitats comunes d’un grup i la dinamització són una eina clau 
per pal·liar processos de deteriorament i enfortir les capacitats personals de superació de 
problemes.  

L’atenció a la comunitat 

El treball comunitària es manté també com un element clau de treball organitzat en el territori i 
una bona manera d’ordenar la intervenció entre tots els agents que actuen en aquest. El 
treball comunitari s’organitza en  Plans comunitaris.  

 

Els Serveis Socials vertebren i desenvolupen projectes i recursos en un continu d’atenció social, des 
de les que es dirigeixen a la cobertura de les necessitats econòmiques i més bàsiques , fins als 
projectes i l’atenció per a la promoció de les persones i barris.  

 

Els Serveis Socials es vertebrem a partir de tres eixos que organitzen i ordenen els serveis:  

 

SERVEIS DE BARRI 

Serveis generalistes de proximitat i d’atenció des del barri i l’entorn més proper. 

 SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS), que es distribueixen en 4 sectors: 

Sector Onyar, (que atén dos barris: el SBAS Sector Est, i el SBAS Barri Vell) 

Sector Güell, (que atén dos barris: el SBAS Sta. Eugènia, i el SBAS St. Narcís) 

Sector Ter, (que atén dos barris: el SBAS Taialà, i el SBAS Pont Major) 

Sector Palau, (que atén un barri. El SBAS Palau-Montilivi) 

 CENTRES OBERTS INFANTILS I JUVENILS 

que s’organitzen també en els mateixos sectors i barris que els SBAS. 
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SERVEIS DE CIUTAT 

Serveis de ciutat  focalitzats en un col·lectiu o àmbit de treball més específic 

 CENTRE JOVE DE SALUT 

 SERVEI D’ATENCIÓ A LA DONA 

 SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES DEPENDENTS 

 CENTRE D’ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS  “LA SOPA” 

 EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA) 

 OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE (OMH) 

 

SERVEIS DE PROMOCIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ DE PROXIMITAT 

 XARXA DE CENTRE CÍVICS DE GIRONA, que s’organitzen també en els set barris 
descrits:  

Centre Cívic Onyar 

Centre Cívic Barri Vell Mercadal 

Centre Cívic Sta. Eugènia 

Centre Cívic St. Narcís 

Centre Cívic Ter 

Centre Cívic Pont Major i Pedret 

Centre Cívic Pla de Palau 

 PARTICIPACIÓ 

 SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  

 CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ:  

Consell Municipal de Cohesió i Serveis Socials,  

Consell Municipal de Gais i Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals  

Consell Municipal de la Gent Gran,  

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

 

 

La tasca dels Serveis Socials continua essent molt marcada per l’actual context 
socioeconòmic 

D’una banda, tenen un paper de contenció dels efectes que la crisi té sobre les famílies, per això 
s’han pres mesures que pal·liïn les dificultats econòmiques que moltes famílies gironines pateixen.  
D’altra banda, el Serveis Socials tenen un paper actiu en la prevenció secundària, és a dir, treballen 
per evitar un major deteriorament de determinades persones o situacions familiars. Aquest serveis 
identifiquen la necessitat de fer un treball de més alta intensitat, si bé cada cop més la situacions 
sociolaborals, estant provocant processos de deteriorament personal o intrafamiliars que requereixen 
intervencions que superen de llarg la gestió de recursos.  

Així mateix, aquesta major intensitat exigida per el context actual, com a agents de contenció i 
modificació de situacions personals o familiar, no ha fet oblidar el que també és responsabilitat dels 
Serveis Socials, el treball amb la comunitat de promoció i dinamització de les persones i territoris.   
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2.Centre Jove de Salut Integral (CJSI) 
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El Centre Jove de Salut Integral 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 menors i joves, objecte principal de la intervenció, 
donant-los suport i coneixement per resoldre dubtes i acompanyar-los. Ho fa mitjançant 
intervencions orientatives, assistencials i educatives de caràcter individual, familiar i també de 
grup. 

B) De l’altra fa una tasca estratègica d’assessorament, formació i acompanyament a 
professionals que treballen en àmbits diferents amb aquest mateix grup de població. Per tal 
que aquest professionals siguin més receptius, sensibles a determinats indicadors i també 
tinguin informació suficient per poder fer una acompanyem a espais més especialitzats si cal. 

2.1. L’orientació i l’assistència personal   

Durant aquest 2014, han estat atesa un total de 762 persones: 

 

 

 

D’altra banda s’han rebut: 

 

 

 

 

 

Distribució de les persones ateses per edat i sexe: 

2014 2013 

Edat 
Dones Homes Total Dones Homes Total 

Menys de 14 anys 14 2 16 14 10 24 

Entre 14 i 17 anys 130 24 157 103 26 129 

De 18 a 21 anys 220 45 266 218 35 253 

De 22 a 25 anys 217 39 256 235 24 259 

2014 2013 2012 Persones 
ateses 

 762 725 668 

Tipus de consultes 2014 2013 

Trucades telefòniques consultes concretes 175 59 

Correus electrònics 48 19 
Persones per informacions 42 43 
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Més de 25 anys1 35 17 52 51 9 60 

Total  616 127 7622 618 96 725 

 

El  2014 s’han realitzat un total de 1.936 visites, 436 han estat primeres, que representen el  22 % 
del total.  

Número de visites per any 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Número d’entrevistes individuals realitzades 1.936 1.891 1.730 1.774 1.580 

Número de primeres entrevistes 436 650 362 414 367 

%  de primers sobre el total 22% 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 
multidisciplinari: una infermera, una llevadora, dues ginecòlogues, una psicòloga i una auxiliar 
administrativa.  

Aquest equip permet donar cobertura a les diferents necessitats que un jove pot tenir en relació a la 
seva salut afectiva, sexual i emocional i és un suport per aquells pares i mares amb dubtes i 
necessitats d’orientacions en l’acompanyament d’aquest moment vital.  

 Visites 
2014 

Atesos 
2014 

Visites 
2013 

Atesos  
2013 

Atenció psicològica i emocional 757 278 785 165 

Atenció a la salut afectiva i sexual Persones 1.179 565 986 496 

L’Espai familiar. L’orientació els pares - - 120 64 

 1.936 762 1.891 725 (*) 

 

(*) Durant el 2014,  81 joves atesos aquest any, han utilitzat els dos serveis, mentre que el el 2013 
van ser 70 . La fluctuació és un bon indicador 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 

                                                      

1 Familiars.  
2 N’hi ha 19 sense el sexe assignat. 
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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.  

- 2014: 4.212 visites, d’aquestes el  66,4% són nous visitants 

També es poden fer consultes a través d’aquesta pàgina.  

- 2014: 53 joves (40 noies 13 nois) i al igual que en altres anys la majoria han realitzat 
consultes adreçades a la tècnica de salut afectiva i sexual. 

 
- 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   616 noies i  127 nois  (2013: 618 noies respecte a 96 nois) i sobretot 
s’han atès a noies entre 18 a 25 anys.  

Els principals motius de consulta.  

Servei d’atenció psicològica - 
emocional 

Nº Entr. Amb 
aquest motiu 

2014 

% sobre el 
total primeres 
visites (152) 

2014 

Nº Entr. 
Amb aquest 
motiu 2013 

% sobre el total 
primeres visites 

2013 

Orientació i Suport conductes 
addictives 

- - 6 0,92% 

Orientació i suport relacions 
interpersonals 

33 22% 65 10% 

Suport i orientació personal 119 78% 117 14,15% 

 

Servei d’atenció a la salut efectiva i 
sexual 

Nº Entr. Amb 
aquest motiu 

2014 

%sobre el 
total primeres 
visites 2014 

(284) 

Nº Entr. 
Amb aquest 
motiu 2013 

%sobre el total 
primeres visites 

2013 

Assessorament amb temes de salut 15 5% 30 4,62% 

Control ginecològic de seguiment 59 21% 104 16% 

Diagnòstic/orientació entorn problemes de 
salut 

34 12% 55 8,46% 

OIAA per una sexualitat responsable 157 55% 273 42% 

Realització/recull proves diagnòstiques 19 7% 81 12,46% 

 

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 
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afectiva i sexual, aquesta entrada es diversifica.  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 físic. 

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).  

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. 

2.2. L’atenció psicològica i emocional 

Durant l’any 2014 l’equip de psicologia ha atès a 278 persones 67  homes i 205 dones. Mentre que el 
2013 van ser 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 2014 

Visites psicologia 180 304 425 594 685 728 785 757 

 

Les principals situacions o dificultats que s’han treballat amb les persones ateses aquet 2014 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 dificultats 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 què treballar des dels 
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programes preventius que es desenvolupen en el marc dels serveis socials.  

2.3. L’atenció en salut sexual i afectiva 

Aquest equip durant 2014 ha atès un total de 565 persones. 69 homes i 485 dones. (durant el 2013, 
van ser. 496 persones. 35 homes i 461 dones).  

Per l’atenció a la salut sexual i afectiva, es compta amb un equip multidisciplinari, format per 
ginecòlogues i llevadora.  

Distingim l’atenció que realitzen els diferents membres de l’equip: 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. Aquest any per això l’augment de nois és significatiu  
respecte anys anteriors. Aquest augments s’explica sobretot per que ha augmentat el número 
d’atenció per cribatges de malalties de transmissió sexual, dels quals actualment som centre de salut 
referent. 

2.4. El treball amb grups 

Grup Singulars:  

Amb aquest grup, des del Centre Jove de Salut, aquest curs s’ha elaborat un material didàctic dirigit 
als tutors i tutores per tal que disposin d’eines per treballar les habilitats personals amb els alumnes 
amb l’objectiu final d’assolir una major autonomia i una major responsabilitat del seu estat de salut. 

2.5. 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.  



CJSI 

                                                                                                                    Centre Jove de Salut Integral 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA                                                   Memòria CJSI 2014    

 

15 

Amb aquestes activitats educatives s’ha arribat a la majoria de centres d’educació secundària de la 
ciutat de Girona. Durant aquest 2014, hi ha participat 87 grups/classe, que representen 1.525 
nois i noies.  

A la seu de Centre Jove de Salut per tots els joves de la ciutat  

- Durant aquest 2014 s’ha ofert el taller  de “Tècniques de relaxació”. Aquest curs, donat que en les 
edicions anteriors una de les coses que observàvem era que els joves difícilment acudien a les 
tres sessions de què constava el curs, a partir del setembre l’hem reduït a dues sessions però 
d’una hora i mitja de durada cadascuna. Així aquest 2014 s’han dut a terme un total de 16 
sessions. 

- Grup d’educació maternal per a joves: aquest curs s’ha iniciat el curs d’educació maternal per a 
mares adolescents i joves amb l’objectiu de treballar el vincle mare/fill. Hi ha assistit dues joves i 
s’han fet un total de 8 sessions. 

- Exposició itinerant “20 anys de l’Estació” 

Amb els pares 

- Sessions de treball amb un grup de mares d’adolescents a Pont Major. Hi van participar 9 
dones i es van treballar les habilitats parentals. 

 
- Col·laboració amb el projecte Integrant Accions del sector est de la ciutat, per poder 

programar un seguit d’intervencions educatives amb famílies, professionals i joves sobre 
l’educació afectiva i sexual. 

 

Amb col·lectius específics  

Des del centre jove a demanda de diferents serveis que treballen amb joves, es fan tallers específics. 
Aquest 2014, s’ha assistit en els següents espais:  

- Fundació Ramon Noguera: s’ha treballat l’educació afectiva i sexual amb un grup de joves i la 
psicòloga del centre. El programa ha costat de 6  sessions i s’ha arribat a un total de 8 joves. 

 
- Fundació ASTRID 21: s’ha treballar l’educació afectiva i sexual incloent l’activitat de visita 

informativa de centre dins el seu programa d’activitats. Han vingut tres grups de joves amb les 
seves educadores arribant a un total de 35 joves. 

 
- Grup SINGULARS. El grup del projecte SINGULARS ubicat a l’escola Maristes han fet 

demanda de venir a fer una visita informativa de centre, una per treballar la sexualitat 
(Sexualitat’S � �) i l’altra les addiccions (La línia vermella de les addiccions). Hem arribat a 
12 joves. 

 
- Fundació grup IRES: un grup de mares joves acudeixen al nostre servei per visita informativa 

de centre. Amb l’activitat arribem a 5 joves. 
 

- Grup OSCOBE:  un grup de 15 nois/es acudeix al nostre servei per visita informativa de 
centre i fan demanada de poder treballar posteriorment el tema de les addiccions. 

 
- Grup ACTUA: acudeixen al servei de Centre Jove de Salut per visita informativa de centre: 

Sexualitat’S ☺ �. Amb l’activitat arribem a 14 nois i noies. 
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- Grup taller lingüístic: fan demanda de visita informativa de centre: Sexualitat’S ☺ � i arribem 
a un total de 12 joves. 

 
- Grup Joves L’Estació: Cine Fòrum “Las mujeres de verdad tienen curvas” Amb un grup de 

joves de l’estació (12 joves) es treballa mitjançant una pel·lícula comercial l’educació afectiva i 
sexual fonamentalment pel que fa a les diferències culturals i de gènere. 

 
- Grup Joves La Creueta: Amb aquest col·lectiu de joves i per completar el treball iniciat pels 

seus educadors, s’ha parlat i reflexionat sobre els diferents mètodes anticonceptius existents 
incident en el seu bon ús i la importància de la responsabilitat de la sexualitat. S’arriba a 14 
joves. 

 
  

Amb la UdG  

- Formació en temes de salut per el Projecte Voluntaris de la UdG. Hi ha assistit 15 joves. 
 
- Participació en la setmana de la salut de l’escola universitària d’infermeria amb una 

xerrada/taller sobre disfuncions sexuals. S’ha arribat a un total de 40 joves. 
 

- Participació en la setmana de la salut de la facultat de pedagogia amb un cine fòrum de la 
pel·lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas”. Amb l’activitat s’ha arribat a un total de 70 
nois i noies. 

 
- Curs “Salut i Joves: dos conceptes en línia”, promogut per la Càtedra de promoció de la Salut 

de la UdG. Hi ha assistit un total de 12 joves. 
 

- Participació en l’elaboració del Butlletí Saludable 

A la població general 

- Cine Fòrum Museu del Cinema. Participació entorn a tres temàtiques: les 
drogodependències,  l’abús i el maltractament i els trastorns de la conducta alimentaria. En 
total s’ha arribat a unes 50 persones. 

- Organització conjuntament amb Caixa Fòrum Girona d’un cicle de xerrades per pares i mares 
al voltant de l’adolescència. Hi han assistit  20 persones 

Per professionals 

- Centre Acollida Mas Garriga: Assessorament amb 20 professionals 
 
- Assessoraments professionals L´Estació: es treballa periòdicament amb 6 professionals 

 
- Diversos assessoraments individuals a professionals i estudiants. 
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2.6. 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 seva 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, tant des de la consulta de salut afectiva i 
sexual com emocional, 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. 

▪ Augmenta considerablement el treball amb grups específics  i concretament amb joves que 
presenten algun tipus de discapacitat. 

▪ S’enceta una nova línia de treball grupal en relació a la prevenció de les addiccions, donada la 
realitat existents, la demanda d’alguns professionals i la poca demanada en relació a aquest tema 
per part dels joves. 

 

 


