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¡CHICO, CHICA!

¿Qué motivos tienes para hacer una consulta al ASSIR?

• Necesitas un método anticonceptivo (preservativo, píldora...).

• Quieres hacerte la prueba rápida del sida.

• Piensas que puedes tener una infección de transmisión sexual porque tienes picor,
molestias o verrugas en el pene o la vulva.

• Quieres hablar de algún tema sobre sexualidad.

• Necesitas anticoncepción de emergencia (píldora del día siguiente).

• Quieres hacerte una prueba de embarazo.

• Quieres consultar sobre un embarazo que no esperabas. 

D

ATENCIÓN A JÓVENES

En el Servicio de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) desarrollamos
una labor de orientación, prevención y atención a la salud sexual, a la
anticoncepción, a las infecciones de transmisión sexual y al sida, además de
actividades grupales y de asesoramiento en trabajos de investigación. 

Ofrecemos un servicio de atención confidencial, inmediato y gratuito sobre
sexualidad, anticoncepción e infecciones de transmisión sexual a todos los jóvenes
que os queráis informar, asesorar o visitar.

ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y POR INTERNET

En el ASSIR puedes recibir atención presencial o, si lo prefieres, nos puedes hacer
llegar tus consultas por teléfono o por internet: www.sexejoves.gencat.cat

https://assirmn.wordpress.com/ 

Puedes venir solo o sola, con tu pareja o con tus amigos o amigas. 
Te atenderemos los martes de 15 a 20 h en el CAP Gran Sol, los martes de 16.45 
a 20 h en el CAP Dr. Barraquer y los viernes de 14.30 a 20 h en el CAP La Riera. 
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En el Servicio de Atención a la Salud Sexual y
Reproductiva trabajamos día a día para ofrecer el mejor
servicio, por lo que necesitamos conocer tu opinión. 

Si quieres remitirnos cualquier opinión o sugerencia, 
lo puedes hacer a través del correo electrónico:
atenciousuari@bsa.cat o opina.mnics@gencat.cat 

Para más información, consulta www.sexejoves.gencat.cat 

ATENCIÓ
A JOVES

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CAP Gran Sol
Av. Dr. Bassols, 112-130, planta -1 · 08914 Badalona

Teléfono 93 388 23 74

Horario martes de 15 a 20 h, atención exclusiva a jóvenes 

CAP La Riera
Riera de Matamoros, s/n · 08911 Badalona

Teléfonos 93 554 20 03 / 93 554 20 04

Horario viernes de 14.30 a 20 h, atención exclusiva a jóvenes 

CAP Dr. Barraquer
Pl. Dr. Trueta, s/n, planta 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs

Teléfonos 93 462 63 31 / 93 462 63 32

Horario martes de 16.45 a 20 h, atención exclusiva a jóvenes 

Febrero de 2017



NOI, NOIA!

Quins motius tens per consultar l’ASSIR?

• Necessites un mètode anticonceptiu (preservatiu, píndola...).

• Vols fer-te la prova ràpida de la sida.

• Penses que pots tenir una infecció de transmissió sexual perquè tens picor, molèsties
o berrugues al penis o a la vulva.

• Vols parlar d’algun tema sobre sexualitat.

• Necessites anticoncepció d’emergència (píndola de l’endemà).

• Vols fer-te una prova d’embaràs.

• Vols consultar sobre un embaràs que no esperaves. 

SERVEI D’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

CAP Gran Sol
Av. Dr. Bassols, 112-130, planta -1 · 08914 Badalona

Telèfon 93 388 23 74

Horari dimarts de 15 a 20 h, atenció exclusiva a joves

CAP La Riera
Riera de Matamoros, s/n · 08911 Badalona

Telèfons 93 554 20 03 / 93 554 20 04

Horari divendres de 14.30 a 20 h, atenció exclusiva a joves

CAP Dr. Barraquer
Pl. Dr. Trueta, s/n, planta 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs

Telèfons 93 462 63 31 / 93 462 63 32

Horari dimarts de 16.45 a 20 h, atenció exclusiva a joves

DAl Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva treballem
dia a dia per oferir el millor servei, per la qual cosa
necessitem conèixer la teva opinió.

Si ens vols fer arribar qualsevol tipus de suggeriment 
o opinió ho pots fer a través del correu electrònic:
atenciousuari@bsa.cat o opina.mnics@gencat.cat 

Per a més informació, consulta www.sexejoves.gencat.cat

Febrer de 2017

ATENCIÓ A JOVES

Al Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) portem a terme una
tasca d’orientació, prevenció i atenció a la salut sexual, a l’anticoncepció, a les
infeccions de transmissió sexual i a la sida, a més d’activitats de grup i
d’assessorament en treballs de recerca. 

Oferim un servei d’atenció confidencial, immediat i gratuït sobre sexualitat,
anticoncepció i infeccions de transmissió sexual a tots els joves que us vulgueu
informar, assessorar o visitar.

ATENCIÓ PRESENCIAL, TELEFÒNICA I PER INTERNET

A l’ASSIR pots rebre atenció presencial o, si ho prefereixes, ens pots fer consultes
per telèfon o per internet a: www.sexejoves.gencat.cat

https://assirmn.wordpress.com/

Pots venir sol o sola, amb la parella o amb els teus amics o amigues. 
T’atendrem els dimarts de 15 a 20 h al CAP Gran Sol, els dimarts de 16.45 a 20 h
al CAP Dr. Barraquer i els divendres de 14.30 a 20 h al CAP La Riera.
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