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Assumpte: Presentació Servei sobre sexualitat i afectivitat de l’Alt Empordà (INFOSEX)

AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

Benvolguts/des,

Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ens plau informar-vos que

tornem a  engegar  el  programa InfoSex:  un  servei  d’acompanyament  per  a  joves  i

adolescents en temes de sexualitat i afectivitat. 

Tot i que la població diana són els i les joves, creiem necessari i positiu que tots els actors

que teniu contacte amb ells i elles i formeu part del seu procés d’aprenentatge i creixement

ho  conegueu,  pugueu  participar-hi,  compartir  els  continguts  de  l’Infosex  i  recomanar

l’assistència a les sessions presencials en els casos que creieu convenients.

Amb l’objectiu que els continguts que es tractin des del servei puguin arribar a totes les

persones interessades, aquest any hi ha algunes novetats pel que fa a les actuacions del

servei:

-  Sessions presencials: es realitzen cada primer dimecres de mes, de 17h a 18.30h a

l’Oficina  Jove  de  l’Alt  Empordà.  L’objectiu  és  poder  parlar  de  diverses  temàtiques  i

desmuntar mites, de forma oberta i respectuosa. Els temes seran variats: amor romàntic,

empoderament de la dona, límits, violències, etc.

-  Instagram:  des  del  compte  @infos3x_emporda es  generarà i  es  difondrà contingut

relacionat amb la sexualitat i l’afectivitat, amb una perspectiva de gènere i LGBTIQ+. Des

de l’Instagram també es penjaran stories presentant les diverses temàtiques i obrint el

debat,  amb  la  voluntat  de  generar  inquietuds  i  participació  entre  les  persones  que

segueixen el compte. Es faran, a més, publicacions prèvies a les trobades presencials per a

introduir la temàtica que es tractarà a cada sessió i les preguntes que es puguin començar

a fer.



-  Atenció personalitzada: serà des del mateix compte d’instagram (@infos3x_emporda),

des del correu electrònic infosex@altemporda.cat i de manera presencial els dies de sessions

a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

Totes les consultes seran confidencials i gestionades per la professional de l’Infosex.

El servei InfoSex el durà a terme la Laura Ferrer, educadora social, especialista en educació

sexual per a infants i joves i impulsora del projecte «Educació Sexual Conscient».

A més de les actuacions detallades, us adjuntem dos dossiers amb altres activitats formatives

que s’emmarquen en la intervenció en joves sobre educació sexual, que poden ser un com-

plement molt interessant a les intervencions de l’InfoSex. Un dossier està destinat al públic

jove, mentre que a l’altre hi ha actuacions per a la població en general. Aquestes actuacions

les hauria  de costejar  el  centre  educatiu  o  l’ajuntament.  En cas que hi  estigueu intere-

ssats/ades, podeu enviar un correu a cescobar@altemporda.cat, a joventut@altemporda.cat o a

info@educaciosexualconscient.com 

Us adjuntem, a més, el cartell d’enguany amb tota la informació clau del servei, en format

.png i .pdf. El podeu imprimir, repartir, passar per xarxes socials, ... el que preferiu!

Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que aquest projecte sigui una bona oportunitat

per  trencar  barreres  a  l’hora  de  tractar  temàtiques  relacionades  amb  la  sexualitat  i

l’afectivitat per a tots i totes nosaltres i que pugueu gaudir d’aquesta eina.

Restem a la vostra disposició pels dubtes que tingueu,

Atentament,

Alfons Vila Cuadrado
Conseller Comarcal de Joventut i Esports

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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