
ATENCIÓ A ADOLESCENTS I JOVES LGTBI+

Qualsevol persona de fins a 30 anys pot accedir al Cruïlles:

- Enviant un correu electrònic a cruïlles@centrejove.org

- Trucant al CJAS al 93 415 10 00

I ens posarem en contacte per tenir un primer contacte i, si 
s’escau, donar-li cita per a l’atenció presencial o per altres 
vies que es valorin (telefònica, telemàtica)

Si una entitat vol derivar una persona al Cruïlles caldrà que 
s’envïi un correu cruïlles@centrejove.org amb una breu 
descripció de la situació. Donat que s’inclouen dades 
personals es recomana enviar un mail encriptat.  

COM ACCEDIR-HI

Amb el Suport de:

Cruïlles és un espai on tots els camins al voltant de la sexualitat i el gènere són possibles. On
gèneres, sexualitats i identitats es troben, conflueixen, interseccionen, i on sempre podem
tornar per reflexionar i escollir i/o crear un altre camí. És un espai on les persones joves es
poden sentir acompanyades en relació a la diversitat afectivosexual i de gènere en un moment en
que ho puguin necessitar, i que serveixi per continuar el seu propi camí.

Adolescents i adults joves LGTBI tot i necessitar, com la resta de la població de la seva edat,
obtenció d’informació, accés a visites mediques, cribratges… no s’adrecen als serveis de salut de
manera regular. I això s’explica, en bona mesura, per l’LGTBI-fòbia social i que ha pogut
comportar maltractament, incomprensió i en definitiva una exclusió estigmatitzadora. La
importància d’oferir serveis amigables que responguin a les característiques no només en funció
de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere sinó, específicament, a la franja
d’edat adolescent i de primera joventut, és clau perquè pot ajudar a esmorteir els efectes
negatius de l’estigmatització social. Els serveis d’atenció -i en el cas que ens ocupa- de salut
sexual, han d’esdevenir llocs de seguretat i suport on recórrer sempre i sense dubtes en cas de
necessitat d’informació o d’atenció.

Des del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS)- programa jove de L’Associació de Drets
Sexuals i Reproductius- amb aquest projecte volem fer que el nostre compromís passi de les
paraules i l’acció i millorar l’accés al CJAS a les persones adolescents i adultes joves LGTBI. I tant
o més important que això volem generar coneixement i expertesa d’aquesta experiència i treball
que permeti posar-la a disposició de la resta de recursos del sistema. No creiem en el CJAS com
quelcom aïllat sinó com un element integrat i capaç d’impulsar –amb totes les aliances i
complicitats necessàries- canvis estructurals. El que volem pel nostre centre ho volem per tots els
altres centres de la xarxa pública (ASSIRS, Tarda Jove…).

atenció a adolescents i 
joves LGTBI+

• Consultes generals sobre sexualitat (plaer, 
cossos, canvis físics, primeres vegades…)

• Assessorament sobre mètodes d’autocura i 
de protecció davant les ITS i l’embaràs

• Proves d’Infeccions de transmissió sexual

• Proves d’embaràs i acompanyament en la 
decisió

• Derivació i acompanyament en l’avortament

• Anticoncepció d’emergència

• Atenció mèdica

• Detecció i acompanyament per casos de 
violències sexuals 

• Atenció a persones amb diversitat funcional 
(programa Plaers)

• Atenció a adolescents i joves LGTBI+

ELS SERVEIS DEL CJAS

En el Cruïlles puc compartir la meva 
realitat com a adolescent i jove LGTBI

M’hi puc dirigir tant si sóc una persona
adolescent o jove adulta, i ...

• Tinc dubtes sobre la meva orientació
afectivosexual o la meva identitat de
gènere.

• Vull iniciar un trànsit de gènere i tinc dubtes
i/o no sé com fer-ho.

Com si sóc una persona adolescent o jove adulta
lesbiana, gai, bisexual, pansexual, trans,
intersexual, asexual, i ...

• Tinc consultes sobre la meva sexualitat i les
meves relacions.

• Necessito un espai on poder compartir
situacions relacionades amb la meva
orientació afectivosexual i de gènere.

El CJAS és un servei gratuït i confidencial adreçat a adolescents i joves per atendre
qualsevol consulta sobre sexualitat

PER QUÈ HI PUC ANAR?

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS)

Carrer la Granja 19, 08024 Barcelona
(Al costat de metro Lesseps)

Telèfon: 93 415 10 00 
Whatsapp:  687 74 86 40

Tècnica coordinadora de Cruïlles: Elena Longares
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