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SERVEI MUNICIPAL DE SALUT JOVE  

 

ANTECEDENTS AL SERVEI 

- Des de l’any 1992 l’Ajuntament té un servei específic d’orientació sobre 
drogues adreçat a joves, que atén a un 100 anualment. 

- Des de l’any 2009 a la Palma es presta el servei de psicoconsulta que s’ha 
consolidat durant aquest temps en número d’usuaris.  En aquest moments 
també atén un centenar aproximadament. 

- Des de setembre de 2012, les psicòlogues de l’àrea de promoció de la salut 
de l’Ajuntament de Lleida realitzen les tasques d’atenció individualitzada 
dels joves a l’equipament de la Palma i s’ha constituït en unitat de Promoció 
de la Salut. 

- Al grups de discussió del Pla Local de Joventut es fa constar la demanda 
(coincident entre joves i agents educatius) d’espais on joves i famílies 
puguin rebre orientació en temes de salut i prevenció de riscos. 

- Trobada professional del 14 gener 2013 sobre salut jove Lleida, amb la 
participació de 18 professionals representatius del món de joventut, 
d’educació, sanitari, de justícia juvenil, etc, es detecten les segúents 
necessitats; Existència de recursos dispersos i/o de difícil accés per a joves, 
mancances en el tractament d’aspectes de nutrició, hi ha una mancança molt 
important en la visibilització de la diversitat sexual a Lleida, manca un programa 
marc d’educació en l’afectivitat i la sexualitat i necessitat d’intervenció familiar 
en alguns casos.   

- Malgrat aquestes mancances, també es senyala a la trobada la llarga trajectòria 
que hi ha a Lleida en l’àmbit de la promoció de la salut en joves, tant per part 
de l’administració com de les entitats. Així com la voluntat de coordinació i 
col·laboració. 

- Es va a fer la roda de premsa de presentació del servei el passat 26 de març. 

 

SERVEI SALUT JOVE 

 

El Servei de Salut Jove de l’Ajuntament és una de les respostes que l’Ajuntament 

presenta davant d’aquestes necessitats 
 
Què pretén:   
Orientar els joves (entre 13 i 30 anys aprox.) en temes de salut des de la proximitat.  
Unir diversos recursos de salut en un mateix espai per tal de donar-los una major 
visibilitat i accessibilitat. En aquest sentit la Palma és un espai conegut per part dels 
joves que minimitza les barreres psicològiques i/o administratives. 
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Es realitzaran atencions en les següents temàtiques: 

Dilluns:  Suport psicològic, sexualitat i relacions afectives. 
Dimarts:  Assessorament en alimentació i nutrició saludable. 
Dimecres:  Consum de drogues i altres addiccions. 
  Sexualitat, afectivitat i mètodes anticonceptius. 
 

L’horari d’atenció serà per les tardes de 16,30 a 19,30 h 
 

Tasques i professionals 

L’atenció en suport psicològic i sexualitat/afectivitat la realitza una psicòloga 
especialitzada de la Regidoria de Joventut.  

En quant a la salut reproductiva, anirà a càrrec d’una infermera del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

L’atenció en alimentació i nutrició la realitzen una doctora i una infermera, 
professionals de la Regidoria de Salut Pública. 

L’atenció en l’àmbit del consum de drogues i altres addiccions anirà a càrrec de dues 
psicòlogues de la Unitat de Promoció de la Salut. 
 
Diversitat professional: psicòlogues, infermeres, metgessa i col·laboració amb altres 
professionals com: educadors/es, treballadors/es socials, etc. 
 
Servei amb un marc sentit de TRANSVERSALITAT pel que fa a aglutinar diverses 

Regidories i la col·laboració amb departaments de la Generalitat i d’entitats. 

ENS FUNCIÓ 

Regidoria de Benestar Social i Ocupació Cogestió del projecte i prestació del 
servei. 

Regidoria de Joventut Cogestió del projecte i prestació del 
servei. 

Regidoria de Salut Pública Prestació del servei de nutrició. 

Regidoria de Cooperació, Drets Civils i 
Igualtat 

Derivació d’usuaris. 

Departament de Salut Col·laboració en temes de salut 
reproductiva i derivació a serveis 
públics de salut. 

Departament d’Ensenyament Derivació d’usuaris i col·laboració SiE. 
(Programa Salut i Escola) 

Departament de Justícia Juvenil Possible col·laboració programa Límits 
(família) i derivació d’usuaris. 

Departament de Benestar Social i Família Possible col·laboració amb el SIE 
(Servei adreçat a fills/es entorns 
violència gènere). 

Departament d’Interior / Mossos Possible col·laboració amb xerrades. 
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d’Esquadra 

Associació Antisida Derivació d’usuaris i possible 
col·laboració amb la prova ràpida del 
VIH. 

 
Característiques de l’atenció: 

 
1. Tipus d’atenció: orientació i assessoria 

El servei es caracteritza pel seu caràcter puntual, és a dir, l’atenció es tanca en 
poques sessions, orientant a la persona sobre com ha de resoldre la situació 
plantejada, o bé derivant-la a d'altres serveis especialitzats. En cap cas es 

pretén fer una teràpia o un tractament, sinó una orientació. 
- L’atenció pot ser individual, en parella, grupal o familiar. 
- Es poden atendre també demandes especials de col·lectius específics. 

 
2. Principis de l’atenció: 

- Obert. S’atenen totes les demandes i, si cal, es programaran segones visites. 
- Confidencial 
- Anònim  
- Gratuït 

 
3. Canals: 

- Presencial en els horaris establerts de manera directa o demanant cita 
prèvia. 

- Telefònica. El servei tindrà un telèfon específic d’atenció a les consultes de 
Salut Jove que serà atès en l’horari d’obertura de la Palma per les 
professionals de Promoció de la Salut o bé pel personal del Servei 
d’Informació Juvenil. 

- On line: Les professionals donaran resposta a les consultes realitzades pels 
joves via correu electrònic i pel xat del facebook. 

 
 
Difusió: 

 

Es farà una difusió exhaustiva a centres educatius, grups de joves, serveis socials, caps i 
serveis sanitaris 

- Edició d’un folletó específic del servei Salut Jove. 
- Difusió a la web de Joventut. 
- Facebook de Joventut i Salut Jove 
- E-news. 
- Presentació a grups de professionals. 
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Resum- idees clau: 
 

Servei des de la proximitat - fàcil accés per a joves; sense derivació ni cita prèvia i 
ubicació a Palma com a centre de referència per a joves . 

 

Servei amb un enfocament integral de la salut, entesa com a benestar bio-psico-
social;  tractarà temàtiques diverses (drogues, sexe, relacions de parella, família, 
etc.), portat a terme per professionals diversos del món de la salut 
(psicòlegs,metges, infermeres, etc). 

 

Servei col·laboratiu; aprofita els recursos públics de diverses administracions i 
entitats. 

 

Servei amb una orientació comunitària; treball amb xarxa amb tot tipus de 
recursos per poder donar resposta a la totalitat de les dificultats de la persona; 
col·laboració amb educadors/es de lleure, de serveis socials, professors/es 
d’instituts, professionals de l’orientació ocupacional i laboral, etc.    

 


