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La pàgina d’informació i consulta sobre salut afectiva-sexual 
www.centrejove.org, té una trajectòria de tretze anys i segueix sent un referent per 
a adolescents i joves quant als temes relacionats amb la salut en general i en la Salut 
Sexual i reproductiva en especial.  
Durant  l’any 2013, a través de la web s’han rebut un total de 50.208 visites i la mitjana 
diària ha estat de 173,18 visites. Destaca la mitjana de pàgines visitades per cada 
entrada a la web, que és de 3,43. El total de consultes rebudes a través de la web 
durant aquest mateix període ha estat de 768.  
 
 
Pel que fa al telèfon de consulta fàcil de recordar 934151000, està operatiu 35 hores 
per setmana. És una via molt important per a consultar anònimament, acompanyar 
professionalment mitjançant les respostes, i al mateix temps, convidar  al usuària o 
usuària a una consulta presencial en el propi CJAS o en els altres serveis de la xarxa 
de salut. En el 2013 s’han respost 2429 consultes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Es tracta d’un recurs proper a la població jove, que proporciona un accés fàcil a la 
informació i també a la consulta, especialment en aquells sectors amb més dificultats, 
siguin externes (distància, comunicacions, horaris...), o personals (timidesa, dificultat 
per verbalitzar les seves preocupacions o dubtes, necessitat d’immediatesa,...). 
L’anonimat de la consulta, els convida a expressar situacions o vivències de diferents 
tipus, fins i tot problemes greus de salut que sovint els impedeixen una relació 
confortable amb els altres. Així mateix, aquesta via sovint s’utilitza per fer un primer 
apropament al servei i constatar la seva existència i utilitat. 
 
L’observació i avaluació del nombre de visites a la pàgina i el caràcter i contingut de 
les  consultes que s’han respost al llarg d’aquests tretze anys, ens permet assenyalar 
que la consulta oberta en una pàgina web informativa sobre salut afectiva-sexual, 
relacions interpersonals, trastorns emocionals i prevenció, és una bona eina per 
acompanyar a adolescents i joves en el seu creixement global. 
 
El text informatiu de la web convida, a qui consulta, a pensar sobre la seva situació 
personal i fer-se conscient de les dificultats relacionals, de les conductes o situacions 
de risc viscudes o de la necessitat o conveniència de demanar ajut. 
 
Després de tots aquests anys d’atendre diferents consultes o demandes específiques, 
es confirma que és un instrument actual i versàtil a l’abast dels joves, i que permet 
iniciar un bon vincle entre els professionals i alguns dels adolescents i joves menys 
decidits a afrontar les pròpies dificultats o trastorns. D’altra banda, aquest primer 

RESUM DE DADES DE LA PÀGINA WEB, Any 2013 
 
Nombre total de visites a la web: 50.208 
 
Mitjana diària de visites: 137,18 
 
Total pàgines vistes: 172.165 
 
Mitjana de pàgines vistes en cada visita: 3,43 
 
 
DADES DE LA CONSULTA 
 
Total de consultes rebudes: 768 
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contacte amb els professionals de la salut, els hi facilita l’apropament als diferents 
serveis de salut i la possibilitat de sol·licitar ajut quan ho necessiten tot fent ús 
d’aquests serveis.  
 
Quant a la participació, segons el sexe, en un principi els nois es mostraven més 
disposats a exposar les seves dificultats i demanar ajut a través d’aquesta via, però 
actualment, el percentatge de noies-nois es distribueix al voltant de 75-25%.  
 
 
Distribució per sexe de les consultes on-line 
(Sobre 765 consultes del total de 768) 

 
Cada any s’intenta fer una revisió de l’estructura i format de la pàgina web i la 
informació que conté, amb la finalitat de modernitzar-la, afegir-hi nous continguts en 
relació als possibles problemes psicològics, addiccions diverses, violència, entre altres, 
així com fer més àgil la navegació i facilitar la demanda de consultes. Aquest 2013 
s’han revisat de nou els continguts de la web i se’ns ha tornat a concedir l’acreditació 
mèdica per part del Col·legi de Metges de Barcelona (web mèdica d’interès sanitari).  
 
Al mateix temps, la web és útil per oferir els diferents programes educatius i formatius 
que formen part de l’atenció global del CJAS, i donar a conèixer nous projectes que es 
posen en marxa a partir dels requeriments i/o necessitats observades dels  
adolescents i joves i de la comunitat.  
 
En l’àmbit de la programació, els esforços continuen encaminats a adequar els 
indicadors tant per poder incloure les dades de les consultes en el programa informàtic 
com per no perdre informació, amb la finalitat de facilitar el seu tractament.    
 
Com accedeixen els joves a la consulta de l’espai web 
 
Des que es va posar en funcionament la pàgina web l’any 2000, es va confeccionar un 
punt de llibre, amb la mateixa identitat corporativa i amb l’adreça de la pàgina, per fer-
ne difusió. Aquest punt de llibre es reparteix en l’atenció personalitzada, en els tallers 
d’educació afectiva-sexual, en els diferents Centres d’Atenció Primària (CAP), en la 
xarxa de Biblioteques, en els Punts d’Informació Juvenil, en les activitats de formació 
adreçades a professionals i en les diferents campanyes o diades mundials sobre 
prevenció en ITS i infecció per VIH/sida, embaràs, drogoaddiccions, etc. Els punts de 
llibre i les targetes d’informació del servei es van renovar durant l’any 2010 amb una 
nova imatge del centre. 
 
En primer lloc, comentar que s’accedeix a fer les consultes a través d’un formulari de 
la pàgina web en el que alguns dels camps a omplir no són obligatoris per facilitar la 
consulta, entre ells estarien l’accés, i la població des de la que consulten. Són 
obligatoris l’adreça de correu per poder respondre correctament a qui ha consultat, el 
sexe i l’edat. És per aquest motiu que no disposem d’informació sobre algunes de les 
variables en tots els usuaris.  
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La forma d’accés més freqüent a la pàgina web és a través de cercadors d’internet,  
segurament és la via de major anonimat per fer consultes de caire íntim, com són les 
relacionades amb els problemes personals pel que fa a l’afectivitat, la sexualitat, 
l’embaràs i la relació amb els altres. El segon grup en freqüència són els amics, a 
diferència de la consulta presencial al CJAS, on els amics representen la forma 
d’accés més freqüent al centre. Hi ha un 19% en el grup “altres”, que estan repartits 
entre l’adreça coneguda a través dels diferents punts de llibre repartits arreu del 
territori, per haver estat en algun taller d’educació afectiva sexual amb l’escola, a partir  
de les pròpies famílies o els educadors, etc.  
 
 
Accés a la pàgina web 
(Sobre 433 consultes del total de 768) 

 
 
 
Per altra banda, la pàgina web també facilita l’accés dels joves a la consulta personal,  
Molts dels joves que accedeixen al CJAS per primera vegada a fer una consulta de 
manera presencial, han tingut un primer contacte amb el servei a través de la pàgina 
web. Aquest any 2013, representa un 26 % del total de 1674 visites que 
accedeixen al CJAS per primera vegada. Com comentàvem abans, en molts casos els 
amics són els que recomanen el servei i, en el cas de la primera consulta presencial 
representa un 39,8% del total. Els tallers d’educació afectiva–sexual que es realitzen 
en el centre fa més de 20 anys, són una via important per conèixer la web i per accedir 
al centre per una consulta personal, aquests representen un 18,4% d'accés al servei. 
 
 
Com han conegut el CJAS els joves atesos per primera vegada, n:1674 .  

 
 
Això vol dir que quan els joves coneixen els professionals mitjançant les respostes a 
les seves consultes a través de la web i el tarannà del servei on seran atesos, els hi és 
més senzill anar a consultar personalment.  
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Edats dels joves que accedeixen a fer una consulta 
 
De les 508 consultes on s’ha pogut recollir aquesta dada podem veure que entre un 27 
i 28% corresponen a joves entre 15 i 20 anys. Es pot apreciar que un 56% de les 508 
consultes les fan joves menors de 20 anys. 
 
Les consultes dels adolescents menors de 15 anys estan relacionades amb els canvis 
del cos i del seu funcionament, amb les emocions i fantasies davant dels primers 
desitjos i la percepció de anormalitat de tot allò que els passa. Necessiten ser i sentir-
se com els altres i demanen a un expert que els hi confirmi. Els últims anys es pot dir 
que també fan demandes sobre els dubtes i les pors de les primeres relacions sexuals.   
 
L’altra dada, és la d’aquest 16% de majors de 27 anys. Es pot entreveure que els joves 
tenen poques possibilitats de parlar dels seus problemes o trastorns lligats a la 
sexualitat i l’afectivitat amb algun professional i que ho necessiten, encara que d’una 
altra manera, tant o més que els adolescents. També cal afegir que aquesta dada ha 
anat augmentant des que el CJAS ofereix la prova ràpida per la determinació dels 
anticossos del VIH a joves fins els 30 anys. 
 
 
Consulta virtual a través de la pàgina web per grups d’edat 
(Sobre 508 consultes del total de 768) 
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Motius principals de les consultes realitzades 
 
 

Mètodes anticonceptius (MAC), 
incidències,... 169 

Anticoncepció d’urgència (AU) 66 

Infecció per VIH/sida 73 

Consulta Psicològica 27 

Afectivitat-Sexualitat 30 

Dificultats relacions sexuals  56 

Amenorrea/embaràs/IVE 95 

Informació Gral. CJAS 38 

Consulta mèdica 78 

Infeccions de transmissió sexual (ITS) 83 

Treballs escola 29 

Consultes d'altres professionals 24 

TOTAL CONSULTES 768 

 
 
La web d’informació i consulta també facilita l’accés d’altres professionals, tant per  
demanar ajut especialitzat com per ampliar informació davant de situacions 
específiques relacionades amb adolescents/joves. Una altra funció especial, és la 
d’ajudar a nois i noies a l’elaboració dels treballs d’escola o universitat tot dispensant 
informació concreta sobre temes relacionats amb la salut sexual i reproductiva.  
 
 
Motius de consulta a través de la pàgina web 
(Total consultes 768) 
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Distribució dels motius de consulta segons el sexe 
(Sobre 768 consultes del total de 768.  Nois: 203 // Noies: 562) 
 

 
 
Cal remarcar les diferències que s’aprecien en l’estil i contingut de les demandes dels 
nois i de les noies, sobretot en la primera etapa de l’adolescència.  
 
Els nois es preocupen molt per la funció biològica i tècnica de la sexualitat i el grau de 
“normalitat” i, moltes consultes estan relacionades amb les seves pors i dificultats en 
l’expressió de la pròpia sexualitat i en les relacions compartides, els dubtes sobre 
l’orientació sexual i les pors per conductes sense protecció. El motiu de consulta més 
freqüent en el cas dels nois està relacionat amb la pràctica sexual i el seu possible 
risc. Així la infecció pel VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual (ITS), com i 
on fer-se la prova del VIH, mecanisme de transmissió de diferents ITS, etc.,  
representen el 39,13% del total de 26,4% de consultes que fan els nois. La resta de les 
seves consultes estarien relacionades amb la sexualitat i les dificultats en les relacions 
sexuals, consultes mèdiques, anticoncepció i demandes entorn l’embaràs. 
 
Pel que fa a les noies, les seves consultes son més diversificades, el major número 
de consultes versen sobre el seguiment d’anticoncepció, seguides de la amenorrea i 
embaràs, anticoncepció d’urgència, infecció pel VIH, sexualitat, etc., però sovint 
demanen informació i orientació pels problemes sorgits en les primeres relacions de 
parella o relacionats directament amb el company. El motiu de consulta més freqüent 
té a veure amb el seguiment d’anticoncepció i en concret, incidències durant l’ús de 
l’anticoncepció hormonal i anticoncepció d’urgència (37%), tot i que ha anat 
augmentant la demanda relacionada amb la amenorrea i un possible embaràs (15%),  i 
la prova de la sida i les altres infeccions de transmissió sexual (17%). Les noies fan 
consultes mèdiques amb major freqüència que els nois per molèsties relacionades 
amb les relacions coitals, dismenorrea o infeccions vaginals. 
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Població des d’on consulten  
(Sobre 440 consultes del total de 768) 

 
 
El 65% de les consultes rebudes ens arriben de Barcelona ciutat i un 24% de la 
província de Barcelona. La resta de casos consulten des d’altres zones de Catalunya, 
altres comunitats d’Espanya (4%) i algunes consultes d’Europa i Amèrica del Nord. En 
alguns casos son noies i nois que estan en període de formació, mitjançant la beca 
Erasmus, a altres països d’Europa. 
 

 
 
La consulta telefònica 
 
L’atenció telefònica per informació i consulta oberta a adolescents i joves, a pares i 
mares i a professionals que treballen amb joves, és operativa des de que es va 
inaugurar el servei l’any 1992 i en el mateix horari d’atenció, 35 hores setmanals, en 
un telèfon fàcil de memoritzar: Tel. 934151000. 
 
El servei telefònic està dirigit sobretot als joves i les edats i els motius de consulta no 
es diferencien massa dels realitzats de manera presencial o mitjançant la web. En tot 
cas, cal destacar que sovint hi ha consultes de les famílies d’aquests joves o bé de 
professionals que estan prop del món juvenil. 
 
Durant l’any 2013, s’ha donat resposta a un total de 2429 consultes telefòniques, de 
les quals unes 965 han estat específiques a l’entorn de les ITS i la infecció pel 
VIH/SIDA, sent el percentatge més alt amb quasi un 39%. En segon lloc es troben les 
consultes per inici o incidències amb l’anticoncepció amb un total de 326, seguides de 
304 consultes sobre l’AU. Sobre la demanda d’informació per un embaràs inesperat 
que han estat 290 consultes i 197 sobre temes mèdics. Les 40 consultes restants, han 
estat fetes per pares i mares i diferents professionals. Aquest any crida l’atenció les 
consultes a través del telèfon relacionades amb qüestions psicològiques. S’han 
respost 189 demandes. Les demandes d’informació general del CJAS o d’altres 
serveis per part de joves, famílies o professors i la demanda de treballs escolars, ha 
estat alta, 106 trucades. 
 

La distribució per sexes del total de trucades ha estat una mica diferent que en la 
consulta presencial, 67,6% han estat noies i el 32,4% nois. 

Pel que fa a les edats també han canviat si les comparem a les de l’any passat, amb 
un augment important dels grups d’edat de 18 a 20 anys i de 24 a 26. Els altres grups 
es mantenen aproximadament com el darrer any. Una dada que crida l’atenció és el 
percentatge de les consultes des de els 24 anys fins a 30 o més, que han significat un 
49,6 % del total. Aquest fet ens mostra que la consulta telefònica és un recurs 
important per les persones joves  més madures amb pors i incerteses que no 
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s’atreveixen a resoldre presencialment o que volen una resposta immediata als seus 
dubtes tot preservant l’anonimat. 
 
 
Percentatge de les consultes per telèfon segons grups d’edat. N: 2429;  
any 2013 

 

 
 
Distribució de les trucades telefòniques segons motius de consulta. 
N:2429; any 2013 
 

Després de 22 anys de consulta a través del telèfon, es pot confirmar com a una bona 
eina i eficaç per detectar situacions de risc, treballar la prevenció i convidar a una 
consulta presencial. L’anonimat del que consulta permet al professional oferir una 
informació clara i correcte, fer contenció i acompanyament davant les situacions de 
conflicte o de risc important, ajudar a la reflexió en els casos que necessiten un ajut 
professional especialitzat, donar suport a la decisió quan cal fer-se la prova per la 
detecció d’anticossos del VIH i/o de Sífilis o la prova de l’embaràs, resoldre les 
incidències en l’ús dels mètodes contraceptius, en especial les de la contracepció 
hormonal,... i apropar als joves i també a les seves famílies a una atenció presencial i 
específica.  
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Avaluació / Seguiment 
 
En l’època de l’adolescència, l’afectivitat i la sexualitat és viscuda molt intensament i 
genera emocions i sentiments molt contradictoris. Generalment, la informació rebuda 
anteriorment s’ha de tornar a ressituar i a partir de les primeres experiències, s’ha de  
contrastar amb el que senten o han sentit els seus amics o grup d’iguals. D’altra banda 
els canvis fisiològics i psicològics de l’etapa i les fantasies entorn la sexualitat, sovint 
els fan sentir desconcertats i diferents dels altres. En el context de la redacció 
d’algunes consultes i de la manifestació d’angoixa mitjançant la via telefònica, sovint 
s’entreveu la necessitat de constatar que allò que li passa o que imagina entra dintre 
de la “normalitat” i necessiten d’un adult expert que els hi apaivagui la culpa que 
senten fruit de viure alguns comportaments com massa transgressors. Pel que fa a les 
persones més tímides o amb més angoixes davant la sexualitat, els hi és més senzill 
consultar des del total anonimat a través de la consulta on-line o per telèfon.  
 
Per tots aquests i altres aspectes del moment que viuen, el tipus de preguntes o 
consultes que fan a través de la pàgina web, solen ser de caire molt personal i “secret” 
i obliga a que la resposta sigui també molt curosa i personalitzada. Molt sovint després 
de la resposta a la seva consulta a través de la web, demanen una visita presencial 
per el telèfon. 
 
Tot i que per tractar els temes sobre la sexualitat sabem que l’atmosfera d’intimitat i 
confiança és indispensable, s’observa que en el grup d’edat més jove, aquesta 
necessitat d’intimitat i de dirigir-se a un professional per a consultar sobre sexualitat i 
afectivitat, resulta especialment important. Per tant, en el llenguatge escrit, cal utilitzar 
un to ben diferent a quan el/la jove es troba físicament davant del/la professional. El 
redactat de la resposta ha de ser molt respectuós i defugir d’utilitzar el llenguatge tal 
com ells s’expressen davant el grup d’iguals. 

La resposta ha de ser ben ordenada i sempre han de conviure: l’expressió d’haver 
captat i entès el plantejament de la demanda i si hi ha un patiment afegit, una part 
informativa extensa sobre algun tema concret que faci pensar o reflexionar i, 
l’aprofundiment en altres aspectes implícits en la situació plantejada. Per tant, en tota 
resposta, no pot faltar una visió global del problema i l’orientació i consell en el camí 
cap a una possible resolució. Qualsevol resposta a una consulta per correu electrònic, 
requereix d’una prudència especial, donat que no tenim a la persona davant i, de 
vegades, disposem de poca informació en les preguntes que ens formulen. En alguns 
casos se’ls convida a que enviïn més informació amb un altre correu, per poder acabar 
de respondre a la consulta que han fet. 
 
És important comentar que totes les consultes que arriben són molt serioses i 
respectuoses, i que sovint comencen o acaben amb un agraïment. 
Una qüestió a destacar, és l’acompanyament que cal fer en alguns casos, sobretot en 
les situacions més greus, mitjançant respostes continuades en el temps, a partir del 
plantejament de diferents consultes. En aquest cas, s’han d’anar proporcionant 
elements que orientin cap a la demanda d’ajut presencial al nostre centre o al servei 
de referència de l’àrea sanitària que li pertoqui. Com ja hem dit, aquest 
acompanyament es fa més necessari en les situacions greus com abús o violència 
sexual, trastorns psicològics, patiment davant l’orientació sexual, etc. 
 
Finalment, voldríem presentar  un resum de les diferents opcions d’ús, sobretot de la 
pàgina web informativa i de la consulta, però també del telèfon, observades en aquests 
darrers anys. Entre altres qüestions, pot servir per: 
 

• Ampliar informació i contrastar-la amb la que ja s’havia adquirit 
prèviament. 

• Consultar sobre els canvis puberals que s’estan experimentant. 
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• Fer un seguiment amb la informació correcta, mentre van sentin 
emocions diferents i van adquirint experiència en la sexualitat 
compartida. 

• Acompanyar i assessorar en el camí cap a la determinació de la 
orientació sexual 

• Apaivagar les pors i assegurar-se que allò que tenen ganes de fer o 
iniciar entra dintre de la normalitat i no és estrany o dolent. 

• Demanar orientació en l’inici de les primeres relacions sexuals. 
• Ampliar informació sobre anticoncepció d’emergència i assegurar-se 

que se la prenen correctament. 
• Fer el seguiment i consultar incidències en l’ús del mètode anticonceptiu 

habitual, sobretot els hormonals (píndoles, anell vaginal i pegat). 
• Demanar suport/ajut quant a alguna dificultat que han trobat en les 

relacions sexuals compartides o amb la pròpia sexualitat. 
• Demanar informació sobre les infeccions de transmissió sexual i 

especialment, sobre la infecció pel VIH/Sida i a on o com fer-se la prova 
de detecció d’anticossos del VIH. 

• Consultar sobre les diferents opcions davant un embaràs no planificat i 
sobre possibles situacions de risc d’embaràs o què fer si es retarda la 
regla. Informació sobre la interrupció de l’embaràs. 

• Demanar l’opinió davant de problemes o dubtes relacionats amb la seva 
salut abans d’anar a un servei sanitari de forma presencial. 

• Donar suport a altres professionals i també als pares i mares en temes 
relacionats amb la salut sexual. 

 
Com a darrer comentari, pensem que cal mantenir i potenciar recursos com aquesta 
pàgina web informativa i de consulta i un telèfon d’accés fàcil en temes d’afectivitat, 
sexualitat i prevenció de riscos, per donar una oportunitat de demanar ajut i suport a 
tots aquells joves que, per les seves condicions o situacions personals, tenen més 
dificultats per accedir als serveis de salut de la xarxa normalitzada.  
 
La consulta on-line és un recurs àgil, ràpid  i accessible per a la majoria de joves del 
nostre entorn on poder resoldre dubtes de forma còmoda sense haver de desplaçar-
se, des de qualsevol lloc, amb una resposta amplia i correcta a les seves incerteses,  
dubtes, i des d’una mirada professional que els pot orientar i donar una primera solució  
a les seves demandes o remetre’ls als serveis on poden ser atesos.  
 
El telèfon permet una immediatesa de resposta davant la urgència o l’angoixa 
desmesurada i facilita l’accés més ràpid a la consulta presencial.  
 
L’experiència dels 22 anys d’atenció específica als adolescents i joves fins a 30 anys, 
ha situat al CJAS com servei de referència. Mitjançant la consulta presencial, on-line i 
per telèfon, es poden atendre i donar suport a una gran diversitat de joves, 
proporcionar una informació correcta, resoldre dubtes i acompanyar-los en la resolució 
de diferents conflictes o trastorns que poden influir en la seva salud. 

A partir de l’experiència aplegada quant a les necessitats dels adolescents i joves i la 
particular manera d’atendre-les, el CJAS també ha donat prioritat a les activitats de 
suport i/o formació dirigides a diferents professionals de la salut, monitors, educadors 
comunitaris,... que estan en contacte amb adolescents i joves. 

Els diferents projectes i activitats d’atenció i prevenció que s’ofereixen en el CJAS i els 
seus resultats, es poden consultar cada any a la memòria global d’avaluació del servei 
que es troba a la web: www.centrejove.org.  

 
 
 


