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Nou servei Assexorem per als joves durant
les festes majors
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LA SEU D?URGELL

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha impulsat el projecte pilot Assexorem, una consulta virtual via WhatsApp que estarà activa les

nits d'algunes festes majors de la comarca amb l'objectiu que els i les joves hi puguin fer arribar els seus dubtes sobre

relacions i sexualitat.

Assexorem és un servei de manera directe, ràpid i confidencial. El projecte compta amb el suport de l'Associació AntiSida de

Lleida que aporta una educadora que serà l'encarregada de resoldre els dubtes que plantegin els i les joves de manera

totalment confidencial.

El servei s'activarà el pròxim dissabte 19 de juliol, a la festa major d'Alàs i seguirà els dies 2, 14, 23, 29 i 30 d'agost, i el dia 1

de setembre, des de les dotze de la nit fins a les quatre de la matinada. El número de telèfon per a fer les consultes és el

637 426 903.

Per a més informació consulti l'edició en paper.
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