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Missió
Conscienciar i orientar sobre temàtiques relacionades amb la salut.

Descripció
Es desenvolupen diferents activitats per tal de proporcionar eines i oferir resposta a qüestions
relacionades amb el món de la salut:
- Tallers per a grups reduïts de joves que aprofundeixen en un tema concret de salut.
- Jornades, que sovint van adreçades a professionals que treballen en contacte amb els joves,
siguin o no de l'àmbit de la salut, per proporcionar-los eines i recursos per al seu
treball diari.
- Exposicions per apropar informació als joves sobre temes relacionats amb la salut, mitjançant un
suport físic i
dinamitzant-ne la informació.
- Intervencions específiques per al reconeixement de les diversitats sexuals i l’alliberament sexual.
Com a accions específiques, per exemple, en el marc del dia 28 de juny (Dia per l'Alliberament
Sexual i de Gènere), es fan accions al carrer i a les xarxes socials.
L’Espai Jove de Salut forma part del Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona, que és un
òrgan de treball format per agents de l'àmbit de la salut sexual al municipi amb l'objectiu de formar i
sensibilitzar la població sobre qualsevol aspecte de la salut sexual.
Les activitats són majoritàriament de tipus presencial. No obstant això, en el cas dels tallers de
formació o les jornades, es poden desenvolupar en línia.

Beneficiaris
Persones joves de 12 a 35 anys.
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Web
- Tarragona Jove

Unitat/s responsable/s
Joventut i Cooperació

Adreces Electròniques

tarragones@oficinajove.cat

Telèfon

977 25 18 73

Horari d'atenció

Horari habitual<br /> -Matí<br /> Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h<br /> Divendres: de 9 h a 13
h<br /> -Tarda<br /> Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h<br /> <br /> Horari d’estiu<br /> de
dimarts a divendres de 9 h a 14 h<br /> Juliol i setembre<br /> <br /> Horari especial per
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mesures Covid-19<br /> Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts, de 16.30 a 19 h<br />
Atenció presencial: dimarts a divendres, de 9 a 13 h

