
Si creieu que un noi o noia del vostre centre podria
requerir dels serveis del CJAS ens el podeu derivar i
l’atendrem de la millor manera possible. També
ens podeu trucar o enviar mail per fer-nos
consultes sobre situacions concretes

Com posar-se en contacte amb el CJAS per gestionar un d’aquests serveis? 

• Envieu un mail a jovestutelades@centrejove.org o bé trucar al 94 415 75 39

• Consultes generals sobre sexualitat (plaer, 
cossos, canvis físics, orientació desig…)

• Atenció mèdica

• Anticoncepció d’emergència

• Proves d’Infeccions de transmissió sexual

• Proves d’embaràs i acompanyament en la decisió

• Derivació i acompanyament en l’avortament

• Assessorament sobre mètodes de protecció
davant embaràs i ITS

• Kaos emocional/acompanyament psicològic

• Detecció i atenció per casos de violències sexuals

• Atenció a persones amb diversitat funcional

• Atenció a adolescents i joves LGTBI+

ELS SERVEIS DEL CJAS

1. Centre d’atenció exclusiva a població jove

2. Model de portes obertes (cita o espontània)

3. Atenció universal

4. Gratuïtat

5. Confidencialitat

6. Accessibilitat horària (Obert 36 h. setmana)

7. Interdisciplinari amb professionals de diverses
disciplines (medicina, infermeria, llevadoria, 
psicologia, treball social)

8. Fusió indistingible entre la intervenció assistencial
i l’educativa/formativa

9. Donar resposta per diverses vies: presencial, e-
mail, telèfon, whatsapp

10. Complementarietat als serveis de salut

11. Integrat a la resta de recursos sanitaris, socials, 
psicològics, juvenils, violència...

LES CLAUS DEL MODEL

L’accessibilitat als serveis de salut també ve condicionada pel coneixement que es té
dels mateixos. En aquest sentit la nostra experiència ens mostra que haver estat en
un espai i haver-lo conegut de primera mà permet un major vincle i identificació del
recurs i els seus serveis per quan faci falta.

Així, des de fa uns anys al CJAS organitzem sessions d’una hora de durada per tal que
grups d’adolescents i joves vinguin al centre i el coneguin. En aquesta visita se’ls
explica breument el CJAS, quins serveis hi podem obtenir, com se’ls atendrà... Però
també s’aprofita la sessió per fer una breu explicació dels aspectes d’interès més
habituals que sorgeixen: mètode contraceptius, píndola del dia després, els drets
sexuals...

“CONEIX EL CJAS” (Visites de grups de nois i noies) ATENCIONS INDIVIDUALS

Serveis específics per a CRAE, 

CA i CI de Barcelona

Des dels centres podeu sol·licitar preservatius per
als i les adolescents dels vostres centres

“CONEIX EL CJAS” (Visites de grups de nois i noies)

Si com a professional teniu algun dubte sobre un cas podeu també contactar-nos i us
mirarem d’acompanyar en la resolució. També us podeu adreçar a nosaltres si teniu
alguna necessitat formativa.

DISTRIBUCIÓ DE PRESERVATIUS

mailto:jovestutelades@centrejove.org

