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COMISSIÓ JOVES I SALUT 

03/05/2017 

 

Assistents 

Mª José Ramos       Ajuntament Cornellà del Llobregat 

Nati Romero     Ajuntament Martorell 

Joaquím Expósito   Ajuntament Molins de Rei 

Montse del Blanco   Ajuntament Molins de Rei 

J.Carlos Garcia       Ajuntament Sant Joan Despí 

Helena Galé            Ajuntament Sant Joan Despí 

Mónica Mas            Ajuntament La Palma de Cervelló 

Mireia Pujol      Ajuntament  Viladecans  

Antonia Regalado   Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Noelia Real      Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 

S’ excusen  

Cruz Manzano        Ajuntament Abrera  

Pilar Aramburu    Ajuntament El Prat de Llobregat 

Ariadna Plana         Ajuntament Sant Climent de Llobregat 

Mireia Mondelo       Ajuntament Sant Esteve Sesrovires 

Judit Guàrdia.           Ajuntament Sant Esteve de Sesrovires. 

 

Ordre del dia  

 
1.- Lectura i aprovació de l' acta 

2.- Valoració XI Jornada Comarcal de Joventut   

3.- Propostes per treballar: assessoria de salut, prevenció sobre 

sexualitat, formació, etc.  

4.- Precs i preguntes. 

 
 



  

 

Parc Torreblanca CL 340  Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68 Sant Feliu de Llobregat 08980 

  
 

 

La reunió de la Comissió Joves i Salut s’inicia amb la lectura de l’acta 

anterior del dia 21 de febrer i s’aprova per unanimitat pels assistents.  

 

Seguidament, es fa una valoració de la XI Jornada Comarcal Joves i 

Emocions en base als resultats obtinguts dels qüestionaris. Segons 

aquests, el 94.23 % dels assistents els interessava molt la temàtica. 

Les ponències van ser valorades amb bona puntuació, tot i que, la 

majoria va destacar que la conferència inicial, del CIDIE, no va ser la 

que més va agradar. 

 

A continuació, es parla del projecte de l’Oficina d’Emancipació Juvenil 

que s’ha d’implantar a la comarca. A través de les visites amb el 

Conseller de Joventut  als municipis s’està fent una diagnosi sobre les 

necessitats dels serveis dirigits als i les joves. Així, tenim una idea de 

les assessories especialitzades que es podrien du a terme.   

Sobre aquest tema es destaca l’assessoria de salut com una de les 

més demanades (tot i que encara falta visitar 15 municipis). Per això 

es demana a Jose Carlos que ens envií informació de la seva 

assessoria de salut. 

 

Un altre tema que s’exposa sobre la taula és la formació sobre 

sexualitat als tècnics/ques de joventut de la comarca per part de 

Helena Galé, psicòloga que porta l’assessoria de salut a Sant Joan 

Despí. Està en procés d’elaboració el programa, però es preveu fer-la 

en dues o tres sessions en divendres al matí, del mes de juny.  

 

També es parla que és important treballar la campanya de la Sida, 

però també incorporar d’altres malalties com el papil·loma humà, i 

que potser s’ha d’ampliar la campanya, canviant el tríptic, etc. Si 

tenen alguna idea la poden aportar més endavant.  
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A Molins de Rei tenen un projecte que van començar el darrer any 

que tracta de formar a joves com a agents de salut, sobretot enfocat 

a la sexualitat. Són 6h de formació en horari lectiu en els instituts 

impartit per Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS). Els joves son 

seleccionats segons les motivacions que tinguin entorn el tema i al 

final de la formació han de portar a terme una activitat. Ho volen 

realitzar entorn les dates del dia de la Sida.  

 

Sobre les drogues es parla com en diferents municipis es treballa 

amb entitats com Eines, Energy Control, Som.nit (Creu Roja), etc.  

 
A les 12.00 h es dona per finalitzada la reunió de la Comissió Joves i 
Salut.  
 


