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El  servei  'Assexorem',  aquest  cap  de
setmana  a  les  festes  majors  de
Castellciutat i Oliana
Amb el nou projecte de l'Oficina Jove, es pot resoldre dubtes sobre relacions sexuals via WhatsApp

Una pancarta indica el número per contactar amb una sexòloga de manera confidencial

Ajuntament de la Seu d'Urgell - Montse Rovira

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell  tornarà a posar en funcionament aquest
cap de setmana,  en el  marc de la festa major de Castellciutat i  la
d'Oliana,  el  servei  'Assexorem'  sobre  afectivitat  i  sexualitat  per
Whatsapp. Funcionarà de les 12 de la nit i fins a les 4 de la matinada.

A les places principals de Castellciutat i d'Oliana, els joves trobaran la
pancarta informativa del servei 'Assexorem' on hi apareix el número de
mòbil  (637  426  903)  que  atén  una  educadora  especialitzada  de
l'Associació AntiSida de Lleida amb total confidencialitat. A més a més,
a les xarxes socials també es poden veure els tres vídeos explicatius de
la campanya.

La  regidora  de  Joventut  de  l'Ajuntament  urgellenc,  Meritxell  Planes
afirma  que  la  primera  prova  feta  Alàs  va  tenir  molt  bona  rebuda.
L'educadora va atendre més de 15 consultes. Segons Planes, s'ha vist
que "és un servei  important que tenen els joves i  que han de veure
com una oportunitat”. La regidora ha volgut agrair a les comissions de
festes que col�laboren amb la campanya.

Assexorem  també  estarà  en  servei  durant  les  nits  de  festa  major
d'Organyà (16 d'agost)  Peramola i  Montferrer  (23 d'agost)  i  la Seu
d'Urgell  (29, 30 i  31 d'agost i  1 de setembre). El  nou sistema es va
posar en marxa el 19 de juliol passat a Alàs.
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