
Trobaràs l’Agent de Salut  
al Punt Jove del teu municipi :

Dilluns
ACAS Baix Empordà

(Sant Feliu de Guíxols)

Dimarts:
Santa Cristina d’Aro 

Palafrugell

Dimecres:
Torroella de Montgrí (1r)

Begur (2n i 4t)
Palamós

Dijous:
Platja d’Aro

La Bisbal d’Empordà

Divendres:
Calonge (1r i 3r)

Sant Feliu de Guíxols

També pots contactar via:
E-mail: agentsalut@yahoo.es
 agentsalut07@yahoo.es

Telèfons: 669 222 083
 636 396 775

El Punt Jove de 
Salut és un espai 
destinat a joves 

que cerquen 
resposta en 

qualsevol tema 
de l’àmbit 

de la salut.

PUNT 
JOVE 

DE 
SALUT

Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona

Organitzen: Col·labora:

ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA
ANTI-SIDA DEL BAIX EMPORDÀ



T’informarem i assessorarem 
sobre diverses temàtiques de 

salut com:

Sexualitat: Què és?, Per què 
serveix?, Per a què la utilitzem?, 
Quins canvis experimentem?

Malalties de Transmissió Se-
xual (MTS): Què són? Com es 
transmeten? Quines existeixen? 
Gonorrea, Sífilis, VPH, ..

VIH / SIDA: Com es transmet? 
Quins efectes té? Com es pot 
prevenir? Té cura? Com es diag-
nostica?

Mètodes Anticonceptius: Què 
són?, Per a què serveixen? 
Quins hi ha? Quin t’anirà millor? 
Necessites preservatius i et fa 
vergonya comprar-los?

Drogues de disseny: Què 
són?, Com afecten al nostre 
cos? Quins efectes secundaris 
produeixen?  Com dir que no?

Cànnabis: Què és? És més 
natural que fumar  tabac? És 
perjudicial per a la salut? És 
legal o il·legal?

Cocaïna: Què és? Quins efec-
tes dóna? És totalment pura? 
D’on prové?  

Tabac: Què és la nicotina?  Com 
podem deixar de fumar? Com i 
en què ens perjudica fumar?

Alcohol: És una droga? És le-
gal? Com afecta al nostre cos? 
Què és un alcohòlic? Com po-
dem deixar de beure?

Ciberaddiccions: Què són 
les ciberaddiccions? Són 
perilloses? Com puc saber 
si sóc un ciberaddicte? 

Relacions entre iguals: 
Respecte, estimació? Quins 
drets tenim com a perso-
nes? Quins deures tenim? 

Alimentació: Trastorns ali-
mentaris? Bulímia? Anorè-
xia? Com tenir una alimen-
tació saludable? 

Totes aquestes preguntes 
se’t podrien ocórrer a tu.

 
Nosaltres, te les podem 

respondre.
 

Vine, no et tallis, la informació 
ens fa ser més grans i evita 

problemes!
 

T’ESPEREM! 


