
 
 

Joves per la Igualtat i la Solidaritat.  Ronda de la Torrassa 105, 3er.   08903 L´Hospitalet 
Telf. 93 4219310 Fax.  93 3328030   info@joves.org   http://www.joves.org   NIF. G-60591310 

“LA INFORMACIÓ I L’EDUCACIÓ SÓN UN DRET!” 
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Joves per la Igualtat i la Solidaritat és una associació sense afany de lucre creada l’any 1994. La seva 
missió és treballar amb i per les persones per reconstruir la societat, mitjançant accions i projectes 
socioeducatius com a eines de transformació social. La nostra tasca amb joves en temes de foment 
d’hàbits saludables, afectivitat, sexualitat i VIH/sida s’ha desenvolupat amb força i motivació al llarg 
d’aquests 15 anys d’història.   
 
JIS porta a terme formacions per al jovent en què l’equip tècnic professional intervé directament per 
tal de donar la informació necessària respecte a cada tema. El dret a la informació i a l’educació és un 
dret vital per a les persones destinatàries de l’acció, en aquest cas nois i noies que en molts casos 
tenen informacions errònies que dificulten que puguin prendre decisions amb coneixement. Alguns 
d’aquest mites o informacions incorrectes que hem detectat i treballat en la realització dels nostres 
tallers han estat:  
 

-  Si em prenc la píndola de l’endemà més de dues vegades em quedaré estèril. 

- Si he començat a enrotllar-me amb algú he d’arribar fins al final. 

- El noi és el que ha de comprar i portar el condó, perquè si ho fa la noia està mal vist. 

- Si m’enrotllo amb més d’un noi sóc una puta. 

- La primera vegada els nois han de donar la talla i ho han de “saber fer”. 

- Tots els nois són iguals, uns porcs, sempre pensen en el sexe, i les noies pensen en l’amor. 

- Quin fàstic masturbar-se, les noies no ens masturbem tant com els nois. 

- Si la meva amiga fos lesbiana deixaria de ser amiga d’ella. 

- Les persones bisexuals són unes vicioses. 

- L’estimo, per això ho faig sense condó. 

- La millor manera de passar-s’ho bé és la penetració. 

- Si no hi ha penetració no és una relació sexual. 
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Aquest és un petit extracte del que es pot recollir en una sessió amb els i les adolescents. És per 
aquest motiu que cal fer realitat el dret a l’educació i a la informació objectiva, correcta, no sexista i 
lliure d’estereotips, una informació que inclogui tant els beneficis com els riscos i l’efectivitat dels 
mètodes de regulació de la fertilitat. 
 
Per aquest motiu treballem dia rere dia amb una filosofia basada en la promoció d'una sexualitat 
saludable i positiva des d’una perspectiva de gènere i sota el paradigma de gestió de plaers i riscos, 
enquadrada en un model ampli d’educació per a la salut amb un enfocament de drets. Entenem la 
sexualitat com una manera d’estar el món, de viure’ns, d’expressar-nos i de sentir-nos. Com una 
dimensió de la nostra personalitat que tenim totes les persones i que ens permet obtenir i donar 
plaer, afecte i comunicació. Ens recolzem en el paradigma de gestió de plaers i riscos, ja que se 
centra en el respecte i l’acceptació de les opinions i les decisions de les persones posant l’atenció en 
portar instruments vàlids per a la reflexió i la capacitació. 
 
Per a aconseguir una qualitat en les accions socioeducatives que portem a terme donem molta 
importància a l’avaluació, feta a través de qüestionaris i grups focals. Avaluar la tasca permet 
reflexionar i prendre decisions per a optimitzar la realitat del treball. Un altre punt clau per a poder 
dur a terme aquesta tasca de la millor manera possible és el treball en xarxa: participatiu, 
interdisciplinari i comunitari, ja que permet posar en comú punts de vista diferents i a la vegada 
complementaris. Aquesta és la raó per la qual el disseny, la implementació i l’avaluació dels tallers i 
les formacions es fan conjuntament entre dues o més persones tècniques. 
 
Totes les nostres accions i intervencions es basen també en el respecte i la comunicació. És 
fonamental que hi hagi un respecte cap al jovent i del jovent cap a nosaltres i, per tant, que es 
respectin les seves opinions, actituds, etc. sense caure en paternalismes i/o moralismes. En 
referència a la comunicació, és la base per a transmetre la informació. Si volem que els i les joves ens 
escoltin hem d’escoltar-los nosaltres també, adaptant les nostres intervencions a les seves demandes 
i necessitats. 
 
Com a claus del treball amb el jovent són importants l’ús d’un llenguatge entenedor, directe, clar i 
senzill; respondre el que ens pregunten i no perdre el temps donant informacions que ja tenen; no 
donar consells, i encara menys si no ens els han demanat; potenciar l’autonomia i l’autoestima; i 
reforçar els passos positius que donen, respectant les seves decisions i el seu ritme tenint en compte 
la persona, ja que cadascú viu el seu procés personal en un determinat context.  
 
En resum, pensem que s’ha de partir de la persona, fent que escolti i respecti els seus desitjos, les 
seves necessitats, emocions, raonaments, el seu cos... i també que escolti i respecti les altres 
persones, perquè ha de prendre les seves pròpies decisions buscant el seu benestar, i no dir al jovent 
com ha de gestionar la seva vida. 
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