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Resum 

El propòsit principal d’aquest projecte és elaborar un pla de comunicació per al Centre 

Jove d’Atenció a les Sexualitats de Barcelona. L’entitat, dedicada a atendre a joves en 

qüestions relatives a les seves sexualitats, no és prou coneguda entre la comunitat 

juvenil. En conseqüència, els Drets Sexuals i Reproductius d’aquest grup es troben en 

una situació de vulnerabilitat. Per tant, en el present pla de comunicació es pretén 

apropar el centre al col·lectiu de joves, per tal que aquest conegui els seus drets i pugui 

viure la seva sexualitat de manera positiva, sana i lliure. Així, després de determinar el 

marc teòric i els estudis de gènere sobre sexualitat i joves, s’analitza la comunicació de 

l’entitat, així com les associacions del sector, per tal de definir un posicionament 

estratègic únic per al centre jove. A més, el projecte proposa un total de sis accions, 

entre d’elles, l’elaboració d’un eslògan i concepte creatiu, la col·laboració del centre amb 

els mitjans de comunicació i el disseny íntegre de la campanya digital i sostenible ‘Tens 

tot el dret’. En aquest procés, cobra una especial importància l’ús de relats feministes i 

dirigits a la persecució de la igualtat efectiva i de drets. 

 

Paraules clau: pla de comunicació, drets sexuals i reproductius, CJAS, centres juvenils, 

feminisme 

 

Abstract 

 

The main purpose of this project is to develop a communication plan for the CJAS. The 

organization, which is dedicated to caring for young people on issues regarding their 

sexualities, is not well known among the youth community. As a result, the sexual and 

reproductive rights of this group are in a situation of vulnerability. Therefore, this 

communication plan aims to bring the CJAS closer to the youth so that they know their 

rights and can live their sexuality in a positive, healthy and free way. Thus, after carrying 

out the theoretical framework and gender studies on sexuality and youth, the 

communication of the entity, as well as the associations of the sector, are analyzed, in 

order to define a unique strategic positioning for the youth center. Moreover, the paper 

proposes a total of six actions, among which are the creation of a slogan and creative 

concept, the collaboration of the center with the media and the design of the digital and 

sustainable campaign ' You have every right'. Of particular importance in this process is 

the use of feminist narratives aimed at the pursuit of effective equality. 

 

Key words: communication plan, sexual and reproductive rights, CJAS, youth centers, 

feminism 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau és elaborar un pla de comunicació pel 

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), per tal que aquest s’apropi al públic 

jove, i de retruc, es converteixi en un centre de referència entre la comunitat juvenil. Es 

tracta d’una recerca aplicada la qual pren com a punt de partida les reunions dutes a 

terme amb l’entitat. A partir d’aquestes, s’ha dissenyat un informe professional, a fi de 

resoldre les seves necessitats comunicatives.  

 

El context en el qual ens trobem, situa els Drets Sexuals i Reproductius (DSiRs) de lxs 

joves* en una situació de vulnerabilitat: tot i que són considerats Drets Humans i 

sotmesos a periòdiques revisions, aquests no són prou coneguts. A més, a causa del 

sistema patriarcal, així com de la manca d’educació sexual efectiva, els DSiRs són 

violats freqüentment. 

 

En resposta a aquesta situació d’alarma i gravetat, sorgeixen entitats com el Centre Jove 

d’Atenció a les Sexualitats, el qual atén específicament a joves en qüestions relatives a 

les seves sexualitats, per tal de garantir el compliment dels DSiRs. 

 

A partir d’aquí, i tenint en compte que CJAS és una entitat pensada per atendre a la 

comunitat jove, sorgeix la necessitat urgent que les seves comunicacions, el 

coneixement que transmet i els serveis que ofereix vagin dirigits únicament a aquesta, 

per tal que aquestes s’hi sentin interpel·lades i puguin fer ús dels seus serveis, de la 

mateixa manera que es puguin informar de manera fiable sobre la seva sexualitat.  

 

Per aconseguir-ho, s’han elaborat tres objectius d’acció, els quals permetran que l’entitat 

estableixi una comunicació més efectiva amb la comunitat jove i que connecti millor amb 

la mateixa: 

 

1. Crear i reforçar la identitat de marca CJAS. 

2. Elaborar un relat comunicatiu coherent amb la marca i dirigit a un públic jove. 

3. Digitalitzar l’atenció no necessàriament presencial a través dels canals propis. 

 

Per tal de resoldre els tres objectius plantejats, s’han dissenyat un conjunt d’accions 

amb la finalitat d’assegurar la seva consecució. Tot i això, per tal que totes elles estiguin 

en consonància amb el target jove i amb la identitat del Centre Jove, s’ha elaborat una 

estratègia de marca com a full de ruta. Aquesta guiarà totes les accions concretes de la 

marca.  

 

Tenint en compte les accions plantejades, i per tal de resoldre el primer objectiu -Crear 

i reforçar la identitat de marca CJAS-,  s’ha definit un eslògan i un concepte creatiu els 

quals dotaran d’identitat i personalitat a la marca. A més, s’ha optat per refrescar, 

dinamitzar i simplificar l’espai web, així com per uniformitzar els perfils propis de xarxes 

socials, per tal que estiguin en consonància amb la web. Per últim, s’ha planificat 

l’aparició als mitjans de l’entitat, per tal de poder ser presents a l’agenda pública i arribar 

a un nombre major de persones, més concretament, de joves.  
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Per poder complir el segon objectiu -Elaborar un relat comunicatiu coherent amb la 

marca i dirigit a un públic jove-, s’ha creat la campanya digital ‘Tens tot el Dret’. Aquesta, 

pensada per ser difosa a través de les xarxes socials, permetrà donar a conèixer els 

Drets Sexuals i Reproductius i trencar els mites i tabús en temes específics de la 

sexualitat de lxs joves.  

 

Amb la finalitat d’assolir l’últim objectiu -Digitalitzar l’atenció no necessàriament 

presencial a través dels canals propis-, s’ha elaborat material didàctic i interactiu, per tal 

de proporcionar informació de manera atractiva, visual i clara al target jove.  

 

La motivació per dur a terme aquest projecte resideix en la necessitat de combatre el 

desconeixement de la comunitat jove respecte a les qüestions relatives a les seves 

sexualitats. Per a fer-ho, creiem en la importància de dotar al centre d’un pla de 

comunicació complet, detallat, dirigit al col·lectiu jove i el qual disposi d’eines 

comunicatives enfocades al llarg termini; ja que l’educació sexual i reproductiva de lxs 

joves és un camí llarg i amb molt recorregut.  

 

 

 

*Aquest TFG es refereix a lxs joves en plural femení a tot el públic juvenil, sigui quin 

sigui el seu sexe, gènere, identitat i expressió de gènere. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 

L’origen dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiRs) es remunta a la Declaració Universal 

dels Drets Humans (1948) i l’establiment dels drets bàsics. Segueix a la Primera 

Conferència Mundial de Promoció de la Salut a Ottawa (1986), en la qual es defineix la 

salut com a dret humà, i es marca l’objectiu d’aconseguir que l'any 2000 tothom tingui 

accés a aquesta. Continua a la Conferència Internacional sobre Població i 

Desenvolupament al Caire (1994), on es posa sobre la taula la salut sexual i 

reproductiva. I a la IV Conferència Mundial sobre les Dones a Beijing (1995), els DSiRs 

comencen a considerar-se part inseparable dels Drets Humans. El resultat final 

d’aquestes dues últimes conferències, va ser un acord signat per 184 Estats, entre ells 

Espanya, amb el qual es pretenia garantir la difusió dels DSiRs en cadascun d’ells. 

 

Després de la resolució de la IV Conferència Mundial sobre la Dona feta per les Nacions 

Unides, els DSiRs van ser descrits per la Plataforma d’Acció de Beijing (1995) en l’article 

96 d’aquesta manera: 

 

“Els Drets Humans de les dones inclouen el seu dret a exercir el control i decidir 

lliurement i responsablement sobre les qüestions relatives a la seva sexualitat, 

inclosa la seva salut sexual i reproductiva. [...] Les relacions igualitàries entre la 

dona i l'home pel que fa a les relacions sexuals i a la reproducció, [...] exigeix el 

respecte i el consentiment recíprocs i la voluntat d’assumir conjuntament la 

responsabilitat de les conseqüències del comportament sexual”. (pàg 66) 

 

De manera específica, tals drets tracten de garantir que totes les persones puguin viure 

la seva sexualitat de manera plena, lliure i sense patir violència. A més, contemplen 

aspectes com el control i la sobirania del propi cos, l’expressió de desitjos i plaers, sigui 

quina sigui la identitat, expressió de gènere i orientació sexual de la persona. El seu 

compliment suposa fer front a les discriminacions de gènere que pateixen els col·lectius 

més vulnerables per part de l'heteropatriarcat, per tant, les dones i el col·lectiu 

LGTBIQ+.  

 

En l’àmbit internacional, els DSiRs es relacionen amb alguns Drets Humans establerts 

per les Nacions Unides, com el dret de la salut, el dret a la dignitat, el dret a la llibertat, 

al lliure desenvolupament de la personalitat, a la integritat física i moral i a la 

intimitat  personal i familiar (art. 1, 22, 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948, 

de 10 de desembre). 

 

A continuació, s’exposen quins són els DSiRs dictaminats per l’Organització Mundial de 

la Salut (2010): 

 Dret a la vida, la llibertat, la seguretat i la integritat corporal 

 Dret a la igualtat i a la no discriminació 

 Dret A No Ser Sotmesa A Tortures Ni Maltractaments 
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 Dret a la participació i privacitat 

 Dret a la salut i als beneficis de l’avenç científic 

 Dret a escollir casar-se o no 

 Dret a formar i planificar una família 

 Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió 

 Dret a la informació i a l'educació 

 Dret al retiment de comptes i a la reparació del dany 

Per tal de garantir la seva efectivitat i compliment, tals drets són revisats cada cinc anys. 

Tot i això, és imprescindible validar-los de manera específica des de plataformes de 

denúncia i atenció a les víctimes. Una d’elles, que a més té influència política, és 

l’Observatori.  

 

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius és una iniciativa que fomenta l’autonomia 

de les dones, per tal que no hi hagi discriminacions, es garanteixi l’accés a l’atenció en 

salut sexual i reproductiva d’una manera lliure i igualitària, i el compliment dels DSiRs. 

 

La funció principal d’aquest és actuar com a eina transformadora en la política local i 

internacional, així com mobilitzar a la ciutadania. Per aconseguir-ho, cada any es 

redacta un informe (Associació de Drets Sexuals i Reproductius, 2019), el qual serveix 

com a instrument de seguiment en l’estat i com a eina de mesura de la qualitat dels 

Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya. És el primer òrgan a Europa que té aquesta 

funció, i revela quines són i la magnitud de les vulneracions patides arreu del territori 

català. 

2.2. ATENCIÓ A LES SEXUALITATS A ESPANYA 

Després de la dictadura franquista, es van començar a recuperar els drets i les llibertats 

que s’havien perdut i eren severament castigats durant aquest període, entre ells, els 

Drets Sexuals i Reproductius. La sexualitat com una vivència positiva-afectiva -

especialment entre les dones-, havia estat pràcticament inexistent. Tot  i això i a partir 

d’aquest moment, l’atenció sexual es va començar a desbloquejar. 

 

Com s’explica a l’article Genealogía de la Educación Sexual en España. De la 

pedagogía ilustrada a la crisis del estado del bienestar (Moreno i Vázquez, 1996), és 

justament en aquesta època de transició on s’obre massivament el diàleg del sexe. 

S’incita a parlar-ne, a descobrir-lo, i a trencar tabús: 

 

Retornan con fuerza las campañas pedagógicas que hacen hincapié en la 

verbalización del sexo: proliferación de consultorios sexológicos, prensa 

especializada, difusión de encuestas y estadísticas, programas radiofónicos y 

televisivos de amplia audiencia, enciclopedias y fascículos col·leccionables. 

(pàg. 91) 

 

Durant els anys setanta, es comença a apoderar la sexualitat de la dona. Com diu Ferré 

(2012) en l’estudi Los Centros De Planificación Familiar (Cpf) En Cataluña: Logro Del 

Movimiento Feminista En La Transición, la demanda del dret al plaer i el control del propi 
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cos van marcar un abans i un després en el feminisme i en la llibertat sexual. A partir 

d’una sèrie de queixes i protestes per part de la població, tals drets van començar a 

convertir-se en un motiu de lluita política, així com van arribar a tots els barris de les 

ciutats més poblades d’Espanya. 

 

En la mateixa línia, i tal com planteja Castejón (2018), el més interessant d’aquesta 

revolució i el que va propiciar més canvis a favor dels DSiRs, va ser la interacció entre 

grups científics-sanitaris i grups socials i polítics, com els feministes, demòcrates o els 

col·lectius pro drets humans. Les interaccions entre aquests col·lectius van ser vitals per 

a crear els Centres de Planificació Familiar. Finalment, l’any 1978, juntament amb la 

legalització dels anticonceptius, el govern es va comprometre a obrir Centres de 

Planificació. 

 

Per altra banda, en la Tesi Doctoral Centres de Planificació Familiar a Barcelona (1977-

1983), diversos testimonis afirmen que l’atenció en planificació familiar es va iniciar com 

a consultoris i dispensaris d’atenció ambulatòria en hospitals públics, els quals 

s’integraven en el departament d’Obstetrícia i Ginecologia, sovint amb altres noms no 

relacionats amb la seva veritable funció. L’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de La 

Paz de Madrid i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona van ser els primers 

a oferir aquest servei, inclús abans de la legalització dels mètodes anticonceptius i de la 

mort de Franco. També es van crear dispensaris a altres ciutats com Granada i Sevilla 

(Fajula, 2017). 

 

No va ser fins a finals de 1970 i mitjans del 1980, que a Catalunya es van crear els 

primers Centres de Planificació Familiar amb independència als hospitals públics de 

Barcelona. Alguns exemples d’aquests són el CPF d’El Prat de Llobregat, el CPF 

Municipal de Torre Llobeta a Barcelona i el CPF de Ripollet (Fajula, 2017). 

 

Per tal d’unificar criteris, pautes i protocols, l’any 1987 va néixer La Federació de 

Planificació Familiar d'Espanya (F.P.F.E.), amb l’objectiu de defensar els drets de 

qualsevol persona al gaudiment de la seva sexualitat i al control absolut de la seva vida 

sexual i reproductiva. 

 

L'any 1991 la F.P.F.E. va posar en marxa tres Centres Joves d'Anticoncepció i 

Sexualitat, subvencionats pel Ministeri d'Assumptes Socials, situats a Barcelona, 

Santiago de Compostel·la i Madrid. Més tard es va inaugurar un centre a Albacete i un 

a València. 

 

Els Centres Joves d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) es van crear per respondre a les 

necessitats demandades per lxs joves, ja que aquestes no disposaven d’un servei 

sociosanitari específic on resoldre qüestions relatives a les seves sexualitats.  

 

Actualment, aquests centres estan destinats a l’atenció a les sexualitats i a la 

reproducció, sent entitats complementàries a la xarxa sociosanitària pròpia de cada 

Autonomia. Estan compostos per equips de professionals interdisciplinaris, que 

pretenen que adolescents i joves visquin la seva sexualitat de manera lliure, positiva i 
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minimitzant riscos (prevenció d’embarassos no desitjats i d’ITS). En definitiva, oferir una 

educació i atenció sexual i reproductiva de qualitat.  

2.2.1. Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats 

Donat que aquest projecte va dirigit al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) 

de Barcelona, és rellevant dur a terme una breu anàlisi històrica del centre i el seu 

recorregut.  

 

Concretament, el CJAS de Barcelona va obrir la seva atenció al públic l’any 1992 amb 

la intenció de complementar els serveis sanitaris, psicològics i socials, així com teixir 

una xarxa sociosanitària completa i optimitzada.  

 

El CJAS és un centre d’atenció inclusiu i no discriminatori a les diverses sexualitats, que 

vetlla per una educació sexual obligatòria i igualitària i per tal que les dones tinguin accés 

universal al servei de salut sexual. D’aquesta manera, des del Centre Jove s’ofereix un 

servei d’anticoncepció gratuïta, accés a l’avortament, detecció d’ITS, tallers de diversitat 

funcional i diversitat sexual entre d’altres, i tots ells amb l’objectiu de fomentar unes 

relacions sexuals positives i no violentes. En definitiva, es defineix com “un servei 

d’atenció específica als adolescents i joves, i sempre gratuït, confidencial i preservant el 

màxim anonimat possible.” 

 

Forma part de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, entitat no governamental 

interdisciplinària formada l’any 1982 a la ciutat de Barcelona. És una organització sense 

ànim de lucre independent, que opera en tres grans àmbits. En el primer, realitza 

l’observació i compliment dels Drets Sexuals i Reproductius, i serveix com a eina de 

denúncia i incidència política -Observatori-. En el segon, es dedica a l’atenció, 

assistència i assessorament en la vulneració dels mateixos -CJAS-. I en el tercer, se 

centra en la defensa de tals drets en l’àmbit internacional -Agenda 2030-.  

 

Les funcions i serveis principals que ofereix el Centre Jove són l’oferiment d’una atenció 

individual (assessorament personalitzat) i la realització de tasques comunitàries 

(educació sexo-afectiva a la comunitat jove), per tal de crear i proporcionar coneixement 

(informes, protocols, material didàctic...) amb la finalitat de fer avançar l’agenda dels 

Drets Sexuals i Reproductius del país. 

2.3. JOVES I SEXUALITAT 

A l’hora de traçar les línies d’actuació d’un centre d’atenció a les sexualitats, així com 

definir un pla de comunicació alineat amb lxs joves, cal tenir en compte com és aquest 

col·lectiu i quina relació té amb la sexualitat. 

 

Com s’indica a l’estudi Jóvenes y sexo: el estereotipo que obliga y el rito que identifica, 

els estereotips de gènere condicionen la sexualitat de lxs joves i els seus discursos 

grupals. És a dir, les noies es mostren prudents i dubitatives, parlen sobre les seves 

inquietuds i intenten fer una anàlisi crítica de la situació. En canvi, els nois s’interrompen, 
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tenen converses avassalladores i atropellades, parlen sobre el plaer i envolten els seus 

discursos amb bromes i riures (Megías, Méndez, Pallarés i Rodríguez, 2005). 

 

A banda de la llosa de l’estereotip en els discursos grupals sobre sexualitat, Megías et 

al. (2005) exposa les diferències en els discursos individuals sobre sexe entre noies i 

nois. Mentre que el discurs masculí es basa en el desig i la celebració del comportament 

sexual, el femení se centra molt menys en el desig, posant al focus del discurs les 

emocions i pors.  

 

D’altra banda, són nombrosos els estudis on es posa de manifest l’alta freqüència 

d’errors entre la comunitat jove pel que fa a la sexualitat. Segons Pérez i Candel (2015), 

citats en la investigació de Fuertes i González (2019): “en un estudio con jóvenes [...] se 

encontró que la mitad de ellos consideraba necesitar mayor información sobre 

sexualidad”. (pàg. 33) 

 

En conseqüència al desconeixement creixent en la dimensió del risc de les pràctiques 

sexuals en joves (Fuertes i González, 2019), i considerant que més del 50% de lxs joves 

enquestades tenia la necessitat de rebre major informació sobre sexualitat (Pérez i 

Candel, 2015), es considera rellevant per a qualsevol entitat o associació d’atenció a les 

sexualitats el fet de ser una font d’informació veraç, assequible i referent en matèria 

d’educació sexual.  

 

En la mateixa línia, Pérez i Candel (2015), citats en l’anàlisi de Fuertes et al. (2019), 

exposen: 

 

Un tercio de los encuestados nunca había tenido una conversación de sexo con 

sus padres, siendo los amigos o internet la principal fuente de información. 

Muchos jóvenes buscan información en Internet, incluyendo el aprendizaje 

mediante el consumo de pornografía, con la consiguiente distorsión de lo que 

implica la sexualidad. (pàg. 33) 

 

Aquests resultats indiquen, per una banda, l’oportunitat d’educar a través de les xarxes 

socials, espai on lxs joves tenen una alta presència i on s’informen sobre sexualitat. I 

per l’altra, la possibilitat d’abordar la pornografia com una ocasió d’educació sexual 

integral, tot evidenciant la ficció i creant imaginaris eròtics diversos.  

 

Referent al rol que una entitat d’atenció a les sexualitats ha d’establir en relació amb el 

col·lectiu jove, cal tenir en compte que les noies acostumen a tenir més dificultats que 

els nois quant a trobar un interlocutor vàlid amb qui poder comptar. Elles se senten 

segures i tranquil·les parlant amb les seves amigues i amigues íntimes (Megías et al. 

2005). És per això que és fonamental adoptar un rol d’amic íntim amb lxs joves, basat 

en la tolerància, la complicitat i la comprensibilitat, tot mostrant-se de manera propera, 

empàtica i confident.  

 

Pel que fa a la participació de la comunitat jove en la defensa de causes socials, com 

per exemple la lluita per la igualtat de drets, segons De Miguel (2015) la joventut cada 
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vegada té un major nombre de vies de participació en l’espai públic, una implicació més 

elevada en organitzacions no governamentals i un nivell més alt de mobilització.  

 

A aquesta tendència cap a la revolució sexual i de drets entre la comunitat jove, se suma 

l’evolució cap a una generació menys identificada amb l’heterosexualitat. Segons la 

investigació The lives and choices of Generation Z, s’esmenta que “el 66% de la 

Generació Z s’identifica com exclusivament heterosexual, en comparació amb el 71% 

dels Millenials, el 85% de la Generació X i el 88% dels Baby Boomers”. (Duffy, 2018, 

pàg. 14)  

 

En la mateixa línia, existeix un augment de la popularitat dels discursos d’alliberament 

sexual, feministes i LGTBI a les xarxes socials. El perfil feminista @devermut compta 

amb gairebé 500.000 seguidores, i d’altres com les il·lustracions de @flavitabanana 

superen la xifra amb més de 620.000 seguidores. Aquest fet denota que, cada vegada 

més, la comunitat jove necessita i reclama discursos reivindicatius i alineats amb la lluita 

feminista i de drets.  

2.4. DESIGUALTAT DE GÈNERE EN SEXUALITAT 

Al llarg dels anys, són nombrosos els estudis de gènere que han posat el focus en la 

sexualitat. Segons nombroses autores, la sexualitat ha estat una de les vies principals 

per canalitzar la desigualtat entre homes i dones, mentre que per d’altres, la sexualitat 

ha provocat en les dones el seu alliberament.  

 

Tal com comença exposant en el seu llibre Neoliberalismo sexual: el mito de la libre 

elección, De Miguel (2015) manifesta un canvi de paradigma quant a la desigualtat de 

gènere es refereix. Mentre que els mecanismes estructurals que oprimien a la dona en 

societats anteriors es basaven en la coacció explícita, actualment el patriarcat s’ha 

adaptat a les societats modernes, reproduint-se fonamentalment a través de la idea de 

la “lliure elecció”.  

 

El mite de la lliure elecció, idea central de l’obra d’Ana de Miguel (2015), és la 

presumpció en l’existència d’igualtat entre homes i dones, fomentant la concepció que 

les dones actuen per lliure elecció, fruit del consentiment. Aquest concepte també es 

trasllada en l’esfera sexual, en teories neoliberals sobre la pornografia o la prostitució.  

 

D’aquesta idea d’igualtat proposada des del feminisme neoliberal, se’n deriva la 

concepció d’una aparent igualtat sexual entre homes i dones. Tot i això, són diverses 

les autores que, a través d’una anàlisi de gènere de la sexualitat, en constaten les 

desigualtats. 

 

D’una banda, a l’obra Dialéctica de la sexualidad, es fa palesa la problemàtica del 

discurs de l’alliberament sexual i es constata que, a causa d’aquest, s’han perpetuat 

conductes patriarcals (Puleo, 1992, pàg. 206). Al mateix estudi, s’emmarca als anys 

seixanta l’època de la revolució sexual, on les dones passen de ser «dones mare» a ser 

«objectes sexuals» (Puleo, 1992, citada a De Miguel, 2015, p.127-128). Aquest canvi de 



Pla de Comunicació CJAS  Gemma Pallàs 
TFG Publicitat i Relacions Públiques  Laura Pascual 
 
 
 

9 
 

paradigma, segons l’autora, manté una estreta relació amb la seva cosificació. Així 

doncs, i a partir d’aquell moment, les dones comencen a patir de manera intensa tal 

cosificació, impactant en elles els estereotips de gènere (Puleo, 2015).  

 

En la mateixa línia, a l’estudi La dialéctica del sexo es fa una crítica a aquesta nova 

representació de les dones com a objectes sexuals i de consum, situant-les a elles en 

posició d’amants i proveïdores d’aventures, i a ells en una postura de poder i superioritat 

(Firestone, 1976, pàg. 181).  

 

D’altra banda, Rubin (1989), a través de la seva teoria antropològica sobre sexualitat, 

afirma que el sexe és un vector d’opressió, complementari a les altres opressions 

existents: 

 

El sistema de opresión sexual atraviesa otros modos de desigualdad social, 

separando a individuos o grupos según su propia dinámica interna. [...]. Un 

blanco rico y pervertido se verá por lo general menos afectado que una mujer 

negra igualmente perteneciente a una minoría sexual, pero incluso los más 

privilegiados no son inmunes a la opresión sexual. (pàg. 35) 

 

L’opressió sexual que l’antropòloga esmenta en el seu estudi ha estat exemplificada per 

nombroses autores. En l’estudi Política sexual, per exemple, es posa de manifest tal 

opressió sexual des de l’anàlisi de l’obra de l’escriptor Henry Miller. En aquesta, la 

inferioritat de la dona es legitima mitjançant les descripcions de la vida sexual entre 

dones i homes que l’escriptor relata: l’home és el depredador sexual que manté relacions 

sexuals amb dones passives, manipulables i complaents (Millett, 1970, pàg. 392).  

 

Per tot això, és difícil afirmar que ens trobem en un moment d’igualtat sexual, si no tot 

el contrari: la sexualitat és una via d’opressió més. Així doncs, és de rellevant 

importància tenir en compte aquestes consideracions a l’hora de situar-se en el marc de 

l’atenció a les sexualitats.  
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3. PLA DE COMUNICACIÓ 

 

Per tal de desenvolupar un pla de comunicació completament afí a CJAS, cal fer una 

anàlisi i diagnòstic de la situació inicial de l’entitat, tant de la comunicació, així com del 

seu target. Un cop s’hagin obtingut els resultats, i tenint en compte les consideracions 

teòriques, es podrà concretar quin és el posicionament més idoni per l’entitat.  

 

A partir d’aquí, s’establiran uns objectius d’acció, que fixaran el recorregut i el camí que 

haurà de prendre l’estratègia, i conseqüentment, es dissenyaran les accions 

corresponents per tal de complir amb el propòsit de l’entitat: apropar CJAS al target jove. 

3.1. AUDITORIA 

A banda de tenir en compte la recerca teòrica per emmarcar el Centre Jove, és 

necessari, en primer lloc, fer una anàlisi del públic jove, per tal de conèixer com és 

aquest grup, quines motivacions i frens té, i per tant, de quina manera CJAS podrà dirigir-

s’hi de manera rellevant.  

 

En segon lloc, és imprescindible fer una anàlisi de la comunicació actual de l’entitat, així 

com dels missatges i canals que utilitzen les entitats del sector. D’aquesta manera, es 

podran traçar unes recomanacions prèvies per a CJAS, i que després quedaran 

reflectides a les accions plantejades. 

 

En tercer lloc, i a partir de l’anàlisi de la comunicació de CJAS i del sector, es definirà un 

mapa de posicionament, en el qual se situarà l’entitat respecte a les altres associacions. 

A partir d’aquest mapa, es definiran les tres dimensions de la marca i quina de les tres 

és més rellevant explotar, en funció de les motivacions del target jove.  

 

A tall d’anàlisi DAFO, es recolliran totes les consideracions exposades al marc teòric i a 

l’auditoria, i les quals conduiran al plantejament dels objectius d’acció. 

3.1.1. Anàlisi del target 

Per tal de conèixer com són lxs joves que podrien visitar, consultar o tenir contacte amb 

l’entitat, és important tenir en compte que aquesta atén a joves d’entre 14 i 30 anys. Per 

tant, el pla de comunicació dissenyat va dirigit a joves d’entre les edats esmentades.  

 

A partir de les consideracions plantejades per autores, es pot afirmar que la comunitat 

jove cada vegada té un major grau d’implicació en causes socials, com són el feminisme 

(De Miguel, 2015). A més, aquests grups de joves són molt actius a les xarxes socials i 

militen a través de les mateixes. Aquests nous moviments de reivindicació s’han definit 

com a activisme a les xarxes o ciberfeminisme, en el cas de la lluita feminista (Boix, 

2002). És per això que les xarxes socials seran un canal efectiu per entrar en contacte 

amb lxs joves.  
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A banda de conèixer a través de quins canals serà rellevant dirigir-nos al target en 

qüestió, ha estat imprescindible consultar diversos estudis de recerca, per tal d’entendre 

la relació de lxs joves amb la sexualitat.  

 

Tal com esmenta Fuertes et al. (2019), lxs joves tenen una manca de coneixement 

generalitzat envers qüestions relatives al sexe, posant especial èmfasi en la dimensió 

de risc en les pràctiques sexuals, així com en el coneixement dels Drets Sexuals i 

Reproductius. Aquest desconeixement i concepcions errònies de la comunitat jove 

envers què és el sexe és un dels motius principals de l’existència del Centre Jove. És 

per això que el pla de comunicació dissenyat tindrà el propòsit d’ajudar a combatre tal 

desconeixement.  

 

A més, per complementar l’anàlisi del target, s’ha recorregut a informes del sector 

publicitari, per tal de conèixer quina relació tenen lxs joves amb les marques, actualment. 

Segons els estudis de Marcas con valores, projecte impulsat per la consultora de 

comunicació ‘21 gramos’, lxs joves busquen marques que siguin emocionals, les quals 

expressin un discurs inclusiu, humà i imperfecte, així com aquelles que transmetin valors 

autèntics, liberals i que encaixin amb els seus. A més, valoren positivament aquelles 

marques que lxs apoderin a liderar la revolució, és a dir, que siguin agents de canvi 

implicats. Per tant, l’entitat s’haurà de dirigir al target de manera propera, directa i 

humana.  

 

Per últim, s’ha procedit a fer un escàner general dels atributs i característiques de la 

comunitat jove actual, o també anomenada, la nova Generació Z. Segons l’estudi 

sociodemogràfic publicat per l’agència de comunicació M&C Saatchi (2018), la 

Generació Z la formen joves d’entre 10 i 23 anys, nadiues digitals i activistes socials, 

amb una sexualitat més oberta i fluida, així com amb un llenguatge propi: clar, directe i 

sintètic.   

3.1.2. Anàlisi de la comunicació 

El CJAS és un centre de referència especialitzat en Drets Sexuals i Reproductius i en 

Atenció a les Sexualitats. En ser una entitat d’atenció a les sexualitats, així com un espai 

que genera coneixement envers els DSiRs, el CJAS es veu amb la necessitat d’informar, 

així com d’educar.  

 

Per una banda, i de la mateixa manera que ho fa el Departament de Salut, el CJAS 

ofereix contingut informatiu en la matèria que l’ocupa. Per exemple, informa cada 

setmana dels tallers que ofereix els dijous al mateix centre. Encara que l'entitat hagi de 

seguir transmetent aquest contingut informatiu, es detecta una falta de dinamisme i de 

divulgació de contingut d’actualitat, fet que pot generar una pèrdua d’interès per part del 

col·lectiu jove, el qual, precisament, valora les marques actualitzades i crítiques. 

 

Per l’altra banda, i tot i que en menor mesura, l’entitat també opta per transmetre 

contingut educatiu. Com per exemple, la campanya de l’any 2019 ‘Pren-los’, per tal de 

donar a conèixer els Drets Sexuals i Reproductius. 
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Tot i això, el CJAS no crea contingut emocional, el qual pugui connectar amb les 

emocions i vivències personals de lxs joves. Aquesta característica en les seves 

comunicacions és un fre considerable a l’hora d’empatitzar amb la comunitat jove, i per 

tant, que aquesta es mostri més receptiva a rebre els missatges de l’entitat.  

 

D’altra banda, i a part de definir el tipus de contingut que ha de transmetre l’entitat per 

tal de ser rellevant entre la comunitat jove, resulta imprescindible analitzar el to, estil 

comunicatiu i estètica que utilitza actualment l’entitat. D’aquesta manera, i fent una 

anàlisi dels elements que utilitzen les entitats del sector, es podrà identificar què està 

fent correctament  CJAS versus les mateixes entitats i definir quines oportunitats o 

amenaces presenta el sector.  

 

Si es té en compte el to de les comunicacions, el Consell de la Joventut de Barcelona 

(CJB) i el CJAS utilitzen un to proper i personal, en canvi, el Departament de Salut 

empra la segona o tercera persona del plural i inclús l’impersonal. Serà convenient 

seguir mostrant-se propers a les usuàries joves, les quals valoren la personalització i 

l’adequació dels missatges al seu registre -informal i despreocupat-. Adoptant un rol 

d’amiga, farà sentir més còmode al target jove, i podrà apropar-se i connectar 

emocionalment amb el mateix. 

 

Un cop analitzat el to de la comunicació, cal també estudiar quin és l’estil comunicatiu 

de l’entitat i de cadascuna de les associacions. El CJAS, tot i incloure la seva visió i 

posicionament en l’estil del discurs narratiu -llenguatge inclusiu i feminista-, en molts 

casos ho fa de manera massa exhaustiva, i això pot fer perdre el fil argumental i que la 

informació resulti densa i poc rellevant. En canvi, el Departament de Salut és molt més 

concís i els missatges arriben de manera més clara i efectiva.  

 

Quant a l’adaptació de les comunicacions als diferents canals de l’entitat, el CJB resol 

de manera satisfactòria aquest repte: s’adapta al format de les xarxes socials, tot 

utilitzant un to més engrescador, encoratjador i inclús humorístic, i en canvi, a l’espai 

web opta per utilitzar un to més formal, curós i professional. Aquesta adaptació en l’estil 

fa que lxs joves se sentin més atretes i identificades amb el material publicat. En el cas 

del CJAS, aquest no s’adapta correctament i no canvia de registre en les seves 

comunicacions.  

 

Fent referència a l’estètica de l’espai web, el CJAS incorpora els seus colors 

corporatius en les seves explicacions. Tot i això, presenta apartats repetits i una 

sobresaturació d’informació. En canvi, el Departament de Salut mostra els apartats de 

manera rigorosa, clara i concisa. Per tal de facilitar l’experiència web de la usuària, 

s’haurà de considerar el fet de replantejar la informació de la pàgina web.  

 

Pel que fa a les xarxes socials de l’entitat, i en ser les vies d’informació i entreteniment 

principal de lxs joves, resulta rellevant fer una anàlisi de cadascun dels perfils de CJAS 

a les xarxes de Twitter, Instagram, Facebook i YouTube, pel que fa a l’estil, el to, el 

llenguatge, la direccionalitat i l’engagement de cadascuna d’elles. D’aquesta manera es 

detectaran possibles vies d’exploració de cara a les accions proposades. 
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En primer lloc, l’entitat té 1.716 seguidores a Twitter. En aquesta es publica, 

fonamentalment, informació referent als esdeveniments que organitza l’entitat, com per 

exemple, sobre les xerrades dels “Dijous CJAS”. És un contingut merament 

informacional i poc crític, fet que fa que no encaixi amb la naturalesa de la plataforma. 

Tot i això, compta amb bones sinergies amb altres entitats, fet que ajudarà a guanyar 

visibilitat i difusió a través de canals que no siguin els propis. Per tant, per treure’n més 

profit, serà convenient actualitzar més el contingut, fer del perfil de Twitter una eina per 

plantejar dubtes i preguntes, així com referenciar sempre la web com a font d’ampliació 

de la informació.  

 

En segon lloc, CJAS compta amb 2.094 seguidores a Instagram. En el seu perfil, 

publica contingut similar al de Twitter, i generalment, fa poc ús de branded content. A 

més, presenta un feed amb poca coherència estètica, en els highlights no es contemplen 

tots els àmbits de l’entitat -només alguns d’ells- i el to i estil comunicatiu no és prou 

diferenciador. Per això, es recomana compartir contingut d’interès per a joves, plantejar 

temàtiques controvèrsies o proposar reflexions comunitàries per augmentar la 

interactivitat, alhora que es fa un major ús del branded content per dotar de més 

referència i credibilitat l’entitat. 

 

En tercer lloc, a Facebook té 2.299 seguidors. Una vegada més, es torna a repetir el 

mateix contingut que a Instagram, tot i que es comparteixen publicacions de caràcter 

més informatiu que en les anteriors. Si bé és recomanable mantenir el to informatiu en 

algunes publicacions, s’haurà d’ampliar el contingut i variar en formats, de la mateixa 

manera que serà necessari assegurar la periodicitat de les publicacions.  

 

Per últim, a YouTube el Centre Jove només compta amb 10 subscriptores, per tant, és 

la xarxa social que més desaprofitada està. La majoria de contingut és generat per 

mitjans de comunicació i compartit per l’entitat. Tenint en compte que el marge de millora 

és molt elevat, però també considerant les limitacions de recursos de l’entitat, es 

proposa actualitzar i professionalitzar el perfil de YouTube, tot uniformitzant l’estètica 

amb la resta de xarxes, i aprofitar el contingut ja creat de la pàgina web. 

3.1.3. Posicionament 

Tenint en compte què comunica l’entitat -anàlisi de la comunicació-, així com quina 

relació haurà de mantenir amb el target jove -anàlisi del target-, el següent pas per 

dissenyar un pla de comunicació per l’entitat és definir per quin posicionament optarà, 

és a dir, de quina manera CJAS s’haurà de mostrar al món. 

 

És per això que, per elaborar una estratègia correcta i adequada per a l’entitat, és de 

vital importància situar les entitats del sector en un mapa de posicionament, entendre 

quin paper i rol ocupa l’entitat en el mateix i definir quina dimensió de marca haurà de 

potenciar en major mesura, per tal d’arribar al públic desitjat. 
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Mapa de posicionament 

 

En el següent mapa de posicionament, s’han situat les entitats del sector, les quals tenint 

en compte el seu propòsit i serveis, es poden considerar associacions similars, 

paral·leles o complementàries a CJAS. Els quatre eixos proposats són, per una banda, 

la resposta funcional envers la resposta educativa que pot oferir un centre d’aquestes 

característiques. I per l’altra, l’atenció sanitària versus una atenció social o lúdica. 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

CJAS està posicionat com un centre pràcticament d’igual atenció social que sanitària, 

tot i que es decanta lleugerament per l’atenció social. Malgrat que ofereix diversos 

serveis d’atenció sanitària, el seu servei diferencial és acompanyar a lxs joves, fer-los 

un seguiment integral, així com evitar vulneracions dels DSiRs. A més, ofereix una 

resposta tant educativa com funcional transversal, ja que crea consciència, pretén 

educar, però també actua com a aprovisionador de serveis sanitaris. 

Per tant, CJAS, pel que fa als serveis que ofereix, així com en les seves comunicacions, 

aborda completament la dimensió funcional i social. 

 

Dimensions de la marca  

 

Les dimensions de la marca són el que configuren la seva essència, la seva personalitat, 

la seva identitat i, en definitiva, el seu posicionament. De manera general, es considera 

que hi ha tres dimensions que perfilen una marca: la dimensió funcional, la dimensió 

social i la dimensió emocional. Cada marca tendeix a potenciar la dimensió o dimensions 

que considera, depenent de les necessitats que té, el perfil del seu target, així com el 

seu propòsit o raó de ser.  
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Font: Esquema de les dimensions de la marca. Adaptat de “Tu marca en 3 dimensiones” de N.Portas, 
Slow Fashion Next. 

 

En el cas de l’entitat CJAS, aquesta acostuma a comunicar, per una banda, els serveis 

d’atenció individual i treball comunitari que ofereix. En aquests casos, ho fa des d’una 

perspectiva funcional, amb missatges operatius i pràctics. Per l’altra, i pel que fa a 

l’àmbit de generació de coneixement en el qual opera CJAS, aquest es comunica a 

través de la dimensió social de l’entitat. Des d’una perspectiva social, es transmet 

quines tasques du a terme el centre en benefici de la comunitat, com per exemple, 

elaborar protocols o fer avançar l’agenda dels DSiRs. Així doncs, en cap cas s’explota 

la dimensió emocional de l’entitat.  

 

Havent analitzat les dimensions de la marca, i tenint en compte les consideracions 

d’autores, les recomanacions comunicatives per a la marca i l’anàlisi del target, es pot 

afirmar que un dels problemes que causa la manca de connexió entre lxs joves i la marca 

és precisament l’absència de dimensió emocional de CJAS.  

 

Tal com s’esmenta en l’estudi Marcas con valores, lxs joves necessiten marques 

humanes, les quals comparteixin els seus valors, que disposin d’un relat, de discursos 

crítics i que els hi facin sentir emocions. És per això que CJAS, si es vol apropar a la 

comunitat jove, haurà de potenciar de manera latent la seva dimensió emocional. 

3.1.4. Anàlisi DAFO 

Les fortaleses corporatives que s’han identificat són, per una banda, el servei únic i 

exclusiu que ofereix la mateixa. El Centre Jove proporciona un servei d’atenció 

personalitzada i presencial a totes les persones d’entre 14 i 30 anys que ho 

necessitin.  

 

Per l’altra banda, CJAS disposa d’un equip de professionals multidisciplinari, el qual 

està format per atendre i acompanyar lxs joves en diversos àmbits, com la sexualitat, la 

psicologia, en aspectes relacionats amb la salut, qüestions jurídiques… Per tant, els 

serveis que s’ofereixen són d’alta necessitat i es compta amb professionals formats i 

competents en els seus àmbits d’actuació.  
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Pel que fa a les fortaleses comunicatives, es pot afirmar que el to comunicatiu que 

s’empra és coherent amb els valors d’una entitat feminista i propera. A més, es compta 

amb perfils actius a les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram, fet que permet 

a les seguidores estar informades sobre qüestions relatives a l’entitat. 

 

En analitzar les debilitats comunicatives de l’entitat, s’ha detectat que, l’entitat no 

potencia la dimensió emocional en el seu relat, fet que l’allunya de lxs joves. A més, no 

disposa d’un eslògan o concepte estratègic que sigui transversal per a tot el CJAS. 

En segon lloc, els projectes que s’ofereixen no s’associen amb el centre, ni reuneixen el 

mateix to comunicatiu, fet que pot generar confusió entre les usuàries. Per últim, la 

pàgina web no consta d’un relat dinàmic per exposar els continguts, així com no disposa 

d’un relat transmèdia que vinculi els continguts amb els de les xarxes socials. És per 

això que les comunicacions del Centre Jove són poc interactives, i en conseqüència, els 

joves s’hi senten poc atrets. 

 

En analitzar les debilitats comunicatives de l’entitat, s’ha detectat que, en primer lloc, 

la imatge de marca està poc treballada. És a dir, no es disposa d’un eslògan o concepte 

estratègic que sigui transversal per a tot el CJAS. A més, l’entitat no comunica des 

d’una perspectiva emocional, fet que l’allunya de lxs joves. En segon lloc, els projectes 

que s’ofereixen no s’associen amb el centre, ni reuneixen el mateix to comunicatiu, fet 

que pot generar confusió entre les usuàries. Per últim, la pàgina web no consta d’un 

relat dinàmic per exposar els continguts, així com no disposa d’un relat transmèdia que 

vinculi els continguts amb els de les xarxes socials. És per això que les comunicacions 

del Centre Jove són poc interactives, i en conseqüència, els joves s’hi senten poc atrets. 

 

Pel que fa a les oportunitats detectades, l’entitat no disposa d’un entorn competitiu 

saturat pel que fa als serveis que s’ofereixen i a les seves competències. Per tant, té la 

possibilitat de ser un centre de referència per a lxs joves de Barcelona. A més, existeix 

un augment de l’ús de les xarxes socials per part de lxs joves. És per això que es té 

l’oportunitat de dirigir-se a elles de manera directa i crear un clima de confiança. 

Altrament, ens trobem en un moment d’alliberament, revolució sexual i 

ciberfeminisme. És per això que serà avantatjós aprofitar aquest moment per fer 

comunicacions transgressores i reivindicatives.  

 

Per últim, i contemplant les amenaces amb les quals compta l’entitat, és important 

remarcar que, d’una banda, existeix un desconeixement generalitzat sobre aspectes 

concrets de la sexualitat, així com nombrosos temes tabú envers la mateixa temàtica. 

Aquest fet pot retardar les gestions i atencions al CJAS. D’altra banda, s’ha de 

considerar el perill que pot suposar per la comunitat jove el mite de la lliure elecció i 

les desigualtats de gènere en la vivència de les seves sexualitats.  

 

 



Pla de Comunicació CJAS  Gemma Pallàs 
TFG Publicitat i Relacions Públiques  Laura Pascual 
 
 
 

17 
 

3.2. OBJECTIUS D’ACCIÓ 

L’objectiu general del pla de comunicació és apropar el CJAS a la comunitat jove, i en 

conseqüència, convertir-lo en un centre de referència en matèria d’educació i atenció 

sexual i reproductiva. Per a fer-ho, i tenint en compte les consideracions estratègiques 

que es deriven de l’anàlisi DAFO, s’han dissenyat uns objectius específics orientats a 

apropar l’entitat al target jove: 

 

1. Crear i reforçar la identitat de marca CJAS 

2. Elaborar un relat comunicatiu coherent amb la marca i dirigit a un públic jove 

3. Digitalitzar l’atenció no necessàriament presencial a través de canals propis 

 

El primer objectiu -Crear i reforçar la identitat de marca CJAS- pretén elaborar una 

identitat de marca basada en la dimensió emocional d’aquesta, per tal que lxs joves 

generin empatia envers l’entitat, la reconeguin i connectin amb els seus discursos i 

propostes comunicatives. 

 

El segon objectiu -Elaborar un relat comunicatiu coherent amb la marca i dirigit a un 

públic jove- es planteja amb la intenció d’adaptar el to comunicatiu de l’entitat a la 

comunitat jove, així com generar contingut rellevant i una campanya digital notòria 

dirigida al target desitjat. 

 

Per últim, el tercer objectiu -Digitalitzar l’atenció no necessàriament presencial a través 

de canals propis- neix amb la intenció de descongestionar el Centre Jove de consultes 

presencials, proporcionant informació i materials didàctics a través de canals propis i els 

quals resultin interessants, útils i clarificadors per lxs joves.  

 

L’estratègia dissenyada per l’entitat, així com les accions proposades perseguiran la 

consecució dels tres objectius anteriorment esmentats, i en última instància, connectar 

amb la comunitat jove, per tal de convertir el CJAS en un centre referent pel target 

juvenil.  

3.3. ESTRATÈGIA 

Prèviament al disseny de les accions, és imprescindible definir una estratègia, la qual 

farà de full de ruta i guiarà cadascuna de les accions plantejades. L’estratègia és la base 

de la identitat de marca i la seva personalitat, i en aquest cas, reforçarà la dimensió que 

es vol potenciar per aproximar-se al target jove: la dimensió emocional.  

 

Aquesta dimensió és la menys potenciada per l’entitat, i alhora, el vessant de marca que 

més connectarà amb el públic jove. És per això que, per tal de definir una estratègia 

emocional per a CJAS, és imprescindible, en primer lloc, posar de manifest la dimensió 

emocional actual de la marca -de la qual disposa, tot i que no comunica-, i en segon 

lloc, proposar una dimensió emocional potencial de la marca -de la qual no disposa 

però que la situarà en un posicionament rellevant entre lxs joves-. 
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3.3.1. Dimensió emocional actual 

Identitat de marca 

 

La identitat de marca és la seva personalitat, una síntesi de què fa i com ho fa. En funció 

d’aquesta, es construirà tota la seva imatge com a entitat i es destacaran els seus trets 

diferencials: 

 

El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats és una entitat que apareix en un 

context on els i les joves necessiten una atenció i formació sexual i afectiva 

específica i personalitzada.  

 

Combina l’atenció sociosanitària individual en forma de consultes anònimes amb 

l’atenció col·lectiva en projectes educatius i socials. Presenta uns valors socials 

molt presents actualment com són el feminisme, la inclusió, la interseccionalitat 

i la diversitat. 

 

Propòsit de marca 

 

El propòsit d’una marca és el motiu pel qual va néixer i l’objectiu final que pretén assolir. 

Es tracta de la intenció que té, més enllà del seu objectiu empresarial. Així doncs, el seu 

propòsit és ser el referent sexual de lxs joves i difondre els DSiRs. 

 

És una part de la dimensió emocional molt important. Serà imprescindible per a definir 

un territori i un relat de marca, així com per incidir en l’imaginari col·lectiu de lxs joves. 

 

Atributs i valors 

 

Per tal que el concepte estratègic proposat per l’entitat vagi en consonància amb CJAS, 

és important tenir en compte els atributs i valors dels quals disposa la marca i que pot 

comunicar.  

 

És per això que, per una banda, els atributs que ofereix el Centre Jove, i per tant, els 

punts forts els quals es poden destacar de la mateixa són la confidencialitat, la gratuïtat, 

la presencialitat, la immediatesa i la personalització. Per altra banda, els valors que 

defensa i promou CJAS són el feminisme, la inclusió, la diversitat, la llibertat, la lluita, la 

revolució i evolució. 

 

Tots aquests conceptes s’hauran de tenir en compte a l’hora de definir el to, territori i 

relat de marca. 

 

Buyer persona 

 

Un buyer persona és un perfil fictici de persona, la qual seria una possible usuària 

d’aquell servei, per tal d’entendre millor com és, què li agrada, i per on es mou. Pot 
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ajudar a segmentar de manera més eficient, i poder identificar les inquietuds del target, 

per elaborar comunicacions adients. 

 

Identificar aquests perfils permetrà entendre les seves necessitats, i en conseqüència, 

dirigir les comunicacions de manera personalitzada a elles, perquè s’hi sentin 

apel·lades. Tot i que les consultes ateses pel CJAS i els projectes comunitaris vagin 

dirigits a noies d’entre 14 i 30 anys, és un rang massa ampli i per això s’han generat dos 

perfils diferenciats de buyer persona. 

 

Per un costat trobem a la Bea, una noia de 14 anys que forma part de la Generació Z. 

Té un gran desconeixement en temes sexuals, perquè amb la seva poca edat, no ha 

pogut experimentar vivències sexuals, i per això, està interessada en les consultes 

presencials, que l'ajudin a explorar i a entendre la seva sexualitat. En definitiva, 

necessita acompanyament emocional i educació sexual bàsica. 

 

Per l’altre, tenim a la Mònica de 24 anys, que pertany a la Generació Millennial. És una 

noia que té més experiència en les relacions sexuals, i està molt predisposada a 

aprendre coses més específiques en temes sexuals. Per tant, està més interessada en 

tallers i projectes que ofereix el Centre Jove, i consultar informació de manera digital. 

 

Arquetip 

 

Els arquetips de marca són la personalitat a la qual ens remet una marca, en funció de 

les seves característiques i el seu posicionament. Aquest concepte estratègic és útil per 

definir quina personalitat té l’entitat i si aquesta es correspon amb el posicionament 

desitjat per aquesta.  

 

En el cas de CJAS, l’arquetip que presenta és el de sàvia-cuidadora. Sàvia, ja que és 

un referent en salut i educació sexual, així com en matèria de divulgació dels DSiRs. I 

cuidadora, per l’acompanyament, seguiment i suport emocional que ofereix a les seves 

usuàries. 

 

En aquest cas, l’entitat ha de seguir posicionant-se en aquests dos arquetips per dos 

motius principals. El primer, ja que l’arquetip de sàvia permetrà a la marca expandir el 

seu coneixement i ser referent en el sector, i el segon, atès que sent cuidadora, el CJAS 

protegirà, transmetrà tranquil·litat, seguretat i confiança a lxs joves, valors 

imprescindibles en l’àmbit de l’educació i atenció sexual.  

 

Per tant, amb aquest arquetip el Centre Jove reforçarà el seu propòsit de marca i guiarà 

el seu relat cap a la dimensió emocional desitjada.  

3.3.2. Dimensió emocional potencial 

A partir dels conceptes estratègics definits per a la dimensió emocional actual de l’entitat, 

es proposa un canvi en el to de la marca, així com un territori i relat de marca, els quals 

completaran la dimensió emocional del Centre Jove. A través d’aquests tres conceptes 
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estratègics, l’entitat podrà empatitzar i connectar de manera més efectiva amb la 

comunitat jove. 

 

To de la marca 

 

Fins al moment, CJAS presentava un to informacional, tot utilitzant frases llargues i 

complexes. A més, en les seves comunicacions i sobretot a l’espai web, utilitza un estil 

altament professionalitzat, i en conseqüència, fa poc ús d’un llenguatge dirigit 

explícitament a joves. Per tant, tenint en compte que lxs joves utilitzen el seu propi 

llenguatge i a causa del desconeixement envers molts dels àmbits on opera CJAS, es 

proposa fer un ús d’un llenguatge tant informacional com emocional, amb frases 

curtes, directes i sintètiques, dirigides a resoldre els possibles dubtes de lxs joves, així 

com empatitzar amb aquestes. D’aquesta manera, serà convenient utilitzar termes amb 

els quals lxs joves s’hi puguin sentir identificades, així com un llenguatge divulgatiu i 

clar.  

 

Territori 

 

El territori on s’haurà de situar la marca per tal de ser rellevant entre la comunitat jove 

és el de la R(Evolució). Aquest concepte presenta un doble sentit, el qual s’adapta de 

manera coherent a l’entitat. Per una banda, el Centre Jove ha de ser l’impuls perquè lxs 

joves evolucionin en matèria d’educació sexual i reproductiva, obtinguin nou 

coneixement i es distanciïn dels tabús i mites de la sexualitat apresos durant anys. Per 

l’altra, l’entitat també s’ha de mostrar com el motiu perquè la comunitat jove es mobilitzi 

i es revolucioni a favor dels seus Drets Sexuals i Reproductius.  

 

Aquest doble vessant de significat proposat com a territori de marca va en consonància 

amb els dos tipus de perfils de buyer persona definits. L’evolució anirà dirigida al primer 

prototip d’usuària, més jove i inexperta, i la revolució podrà empatitzar de manera més 

latent amb aquelles noies d’edats més avançades, les quals necessitin motius de lluita 

per reivindicar els seus drets.  

 

L’entitat com a R(Evolució) respon a la proposta del Centre Jove de ser el referent en 

salut i educació sexual que acompanya lxs joves i els hi dóna suport. A més, aquest 

posicionament pretén transmetre’s a través de les xarxes socials, espai d’activisme de 

la comunitat nadiua digital.  

 

Relat de marca 

 

L’últim concepte estratègic desenvolupat és el relat de marca. Aquest són les línies 

descriptives, a tall d’storytelling, que reflectiran el posicionament de l’entitat, juntament 

amb la seva filosofia i raó de ser. Resulta imprescindible disposar d’un relat de marca 

coherent amb els orígens i valors de l’entitat, per tal de mostrar-se de manera coherent 

i comunicar d'acord amb un mateix discurs. 
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El relat proposat per a CJAS conté tots els conceptes estratègics exposats anteriorment, 

a fi de comunicar la dimensió emocional de l’entitat: 

 

“CJAS lluita per trencar amb la desconeixença i els tabús sexuals que envolten 

lxs joves, perquè puguin experimentar i gaudir les relacions sexo-afectives de 

manera més saludable. És per això que el CJAS és la porta cap a un procés 

d’aprenentatge i educació sexual i fa d’altaveu dels DSiRs en la comunitat jove. 

 

El Centre Jove vol transformar la preocupació i frustració sexual de lxs joves en 

càpsules d’alliberament i apoderament sexual. Des de la sororitat, el feminisme 

i la diversitat, el CJAS actua com a confident anònim i proporciona 

acompanyament professional per tal de viure una sexualitat positiva, lliure i 

sense prejudicis.  

 

Per tot això, CJAS creu que l’educació sexual és R(Evolució). Cada jove mereix 

tenir el moment, l’espai i l'ocasió d’explicar la seva història, i que aquesta sigui 

escoltada”. 

3.4. IMPLEMENTACIÓ DELS OBJECTIUS D’ACCIÓ 

Una vegada havent definit l’estratègia, la qual posiciona a CJAS com una marca 

revolucionària i que empra, alhora, un to informal, educacional i sobretot emocional, cal 

traslladar aquest discurs narratiu a cadascuna de les accions comunicatives 

proposades: 

3.4.1. Definir un eslògan i un concepte creatiu 

El primer pas per a definir la identitat d’una marca és crear una imatge corporativa visual 

potent. Tota marca necessita un eslògan característic que diferenciï la seva personalitat 

de la resta d’entitats. Tot i això, el Centre Jove no en tenia cap.  

 

Així doncs, per elaborar l’eslògan per a CJAS s’ha tingut en compte el territori de marca 

de la revolució i evolució en termes de sexualitat i els insights de les joves de sentir-se 

perdudes i no poder-ho parlar amb ningú. A més, s’ha fonamentat amb la transversalitat 

i personalització que presenta el Centre Jove en les seves consultes i projectes. 

 

D’aquí sorgeix l’eslògan “el teu espai, el teu moment”, que pretén resumir i dotar 

CJAS de la seva essència: personalització, confidencialitat, acompanyament i 

transversalitat. En definitiva, una entitat amigable i dirigida a joves, que et dóna el teu 

espai i el teu temps, i sempre des d’un punt de vista respectuós i no paternalista.  
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Font: Elaboració pròpia 

 

L'ús de la tipografia script del logotip remet al que podria ser la firma personal de CJAS. 

Les inicials són el tret identificatiu de la marca, per tant, es mantindrien a l’eslògan 

proposat. S’ha optat per utilitzar una tipografia non-script i amb cos per l’eslògan, per tal 

d’aportar contundència i horitzontalitat al conjunt de la proposta. 

 

I pel que fa al concepte creatiu, aquest s’ha traduït en forma de manifest (vegeu en 

l’annex 4). És imprescindible que totes les comunicacions futures de l’entitat segueixen 

la mateixa direcció. És per això que s’han reunit tots els valors i la filosofia de l’entitat en 

un manifest, el qual servirà com a full de ruta i llibre d’estil de les futures accions 

comunicatives. 

3.4.2. Refrescar, dinamitzar i simplificar l’espai web 

La segona acció que ajudarà a tenir una bona identitat de marca consisteix a traslladar 

el relat de l’entitat a l’espai web, ja que és la carta de presentació i primer contacte de 

la usuària amb l’entitat. S’ha modificat la landing page i els sues apartats, per tal que la 

informació sigui més clara, sintètica i faciliti l’experiència de la usuària. 

 

Per això, a la landing page s’ha afegit una fitxa tècnica per introduir a CJAS, s’ha optat 

per dinamitzar la capçalera, amb apartats d’actualitat que es vagin desplaçant, i a fi de 

vincular de manera efectiva la web amb les xarxes, es proposa incorporar un widget de 

xarxes socials. 

 

 
Font: Elaboració pròpia 



Pla de Comunicació CJAS  Gemma Pallàs 
TFG Publicitat i Relacions Públiques  Laura Pascual 
 
 
 

23 
 

 

Font: Elaboració pròpia 

3.4.3. Uniformitzar la imatge de marca CJAS a través de les xarxes 

socials 

Aquesta tercera acció, també permetrà que la web i les xarxes vagin coordinades i siguin 

coherents. De fet, és on el relat de marca basat en la R(Evolució) agafarà forma pel que 

fa al contingut i a l’estètica de les comunicacions.  

 

A Instagram s’han modificat detalls del feed perquè la informació sigui fàcil i ràpida de 

consultar sempre que es necessiti. Per això, s’han replantejat els highlights, incorporant 

tots els àmbits i anomenant-los per facilitar la seva identificació. De la mateixa manera 

que es recomana crear content per a cada highlight i explicar breument com respon 

CJAS en aquell àmbit. Un exemple és l’àmbit de la regla, que mostra amb un to directe 

i clar la normalitat i naturalitat d’aquest aspecte de la sexualitat, encara tabú. Aquest to 

és vital per connectar emocionalment i construir un vincle amb el target. I és que sent 

present en els moments d’incertesa i desinformació, CJAS aconseguirà apropar-se a lxs 

joves. 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa al contingut d’Instagram, Facebook i Twitter, s’ha tingut en compte el to 

definit a l’estratègia, i s’utilitza un llenguatge senzill, fresc, crític i reivindicatiu, sempre 

depenent del format de la xarxa (exemple: twitter més crític). I pel que fa a la imatge 

estètica, és clara i directe i amb un to potent i atractiu. 

 

 

I per últim, Youtube és una xarxa molt poc aprofitada que també s’hauria d’organitzar 

en sintonia amb les altres xarxes. És necessari crear una capçalera que vagi en sintonia 

amb la de la web, separar els vídeos en funció de l’àmbit, i per aprofitar recursos, afegir 

el contingut audiovisual de l’espai web al perfil de YouTube en les classificacions 

esmentades. 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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3.4.4. Planificació i aparició en mitjans 

Per a qualsevol entitat, associació o marca, aparèixer als mitjans de comunicació 

acostuma a ser una oportunitat per a guanyar notorietat i donar-se a conèixer, així com 

per comunicar algun avenç de l’entitat o donar una notícia.  

 

En el cas de CJAS, i tenint en compte el seu propòsit d’acostar-se a lxs joves, és de 

rellevant importància que l’entitat construeixi una bona relació amb els mitjans de 

comunicació afins al target jove.  

 

La proposta d’aparició als mitjans per al Centre Jove és la següent: 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Per una banda, es proposa ser present a emissores de ràdio i cadenes de televisió 

autonòmiques, les quals per proximitat, llenguatge i temàtica connectin amb el públic 

jove. La cadena musical ràdio Flaixbac, així com Rac1 i Catalunya Ràdio serien tres 

opcions adequades on el Centre Jove podria intervenir, a tall d’entrevistes amb expertes 

o a mode de resoldre consultes del target jove.  

 

La cadena de televisió TV3, on l’entitat ja ha aparegut en algunes ocasions amb 

anterioritat, també seria una opció on ser present, especialment per anunciar nous 

projectes o serveis, és a dir, comunicar noves notícies.  

 

Per l’altra banda, serà convenient aparèixer en diaris i revistes, tant generalistes com 

sectorials, les temàtiques de les quals tinguin relació i siguin afins a l’entitat, tot fent 

especial èmfasi en els diaris digitals, els quals tenen lectores joves i són presents a les 

xarxes socials.  
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Per exemple, la revista digital ‘Adolescents.cat’ seria un mitjà adequat on inserir-s’hi, 

atès que la seva comunitat de lectors són fonamentalment joves a partir de dotze anys. 

O bé la revista ‘Dones’, de temàtica crítica i feminista. 

 

Per a exemplificar de manera pràctica el tipus de relacions que CJAS pot establir amb 

els mitjans de comunicació, es va poder organitzar una col·laboració amb el Diari de 

Barcelona amb data al 21 de maig del 2020. En aquesta, es va posar en contacte 

l’entitat amb el diari i es va dur a terme una entrevista a Sílvia Aldavert i Jordi Baroja, 

coordinadora i director del Centre Jove. En aquest cas, es va aprofitar el context de 

pandèmia per la COVID 19 per a explicar els serveis del CJAS en temps de confinament, 

així com per posar de manifest i denunciar el control a les xarxes com un acte de 

violència.  

 

A banda d’aquesta col·laboració a curt termini amb el Diari de Barcelona, es té previst 

gestionar una col·laboració al llarg termini amb el mateix. Aquesta seria una secció al 

Diari de Barcelona a tall de consultori, on les especialistes del CJAS resoldrien dubtes i 

consultes de la comunitat jove envers aspectes relacionats amb les seves sexualitats.  

3.4.5. Creació d’una campanya íntegra per xarxes socials 

Amb l’objectiu d’elaborar un relat comunicatiu dirigit a un públic jove i coherent amb la 

marca, s’ha dissenyat una campanya íntegra per xarxes socials on el llenguatge juvenil 

i la identitat de marca CJAS hi siguin presents. 

 

La campanya elaborada s’anomena ‘Tens tot el dret’ i sorgeix a partir de dues 

necessitats reals de l’entitat: la primera, de donar a conèixer els Drets Sexuals i 

Reproductius a la comunitat jove, i la segona, la de ser presents a les xarxes socials de 

manera reivindicativa.  

 

El Centre Jove, fins al moment, no disposava de cap campanya digital íntegra pensada 

per ser difosa a través de les xarxes socials on es posessin de manifest els DSiRs. És 

per això que ‘Tens tot el dret’ pretén fer difusió de tals drets, donar-los a conèixer entre 

la comunitat jove i fer que aquesta es mobilitzi. 

 

Aquesta campanya està pensada per ser difosa a través dels canals propis d’Instagram, 

Facebook i Twitter. Al mateix temps, i per tal que la campanya sigui viable, realista i 

sostenible per l’entitat, es basa en l’informe que va publicar l’Observatori de Drets 

Sexuals i Reproductius l’any 2019. Aquest material, publicat per la mateixa associació, 

recollia les principals vulneracions dels DSiRs, així com exposava diversos testimonis. 

Tot i això, només va ser publicat a l’espai web i imprès i difós a través d’alguns centres 

físics. 

 

És per això que, tenint en compte que és un material amb un alt recorregut i amb 

possibilitats de ser redefinit, la campanya ‘Tens tot el dret’ és una resignificació de tal 

informe i adaptació del mateix a contingut per les xarxes socials. 
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Aquestes peces dissenyades per la campanya tracten sobre el dret en 

l’aprovisionament de l’anticoncepció d’urgència, un dels Drets Sexuals i 

Reproductius més vulnerat entre joves i amb un nombre major de tabús i 

desconeixement. És per això que és de rellevant importància proporcionar tota la 

informació necessària des de CJAS i obrir espais de coneixement i consulta. 

 

D’aquesta manera, la campanya ‘Tens tot el dret a l’anticoncepció d’urgència’ està 

formada per quatre blocs: en el primer, es contextualitza i se situa el dret, en el segon, 

es posa a prova el coneixement de les usuàries a partir d’enquestes, en el tercer bloc 

es dóna resposta a les preguntes de les enquestes i es desmitifiquen tabús i aspectes 

confusos en la vulneració del dret, i en l’últim es presenten diversos testimonis que, amb 

un àudio anònim, exposen el seu cas amb relació a la vulneració del dret a la píndola. 

 
Font: Elaboració pròpia 

Aquestes peces, juntament amb d’altres, estan pensades per ser difoses a través del 

recurs d’Instagram stories. Per tant, seran materials didàctics i interactius, on les 

usuàries podran participar en les enquestes i escoltar les veus de les testimonis, així 

com explicar les seves experiències i mobilitzar-se a través de les xarxes. 

 

Les gràfiques que es mostren a continuació tenen un format més estàtic i seran difoses 

a través de publicacions a Instagram, Twitter o Facebook. 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Aquesta campanya és de gran rellevància, ja que permet donar a conèixer els àmbits 

del CJAS i els DSiRs de manera visual, didàctica i atractiva (vegeu en l’annex 7). A més, 

és una campanya sostenible i amb recorregut, ja que es podria replicar el contingut 

per a cadascun dels àmbits on opera CJAS, i per tant, per a cadascun dels drets, com 

per exemple, l’avortament o la detecció d’ITS. 

 

Amb la difusió de la campanya ‘Tens tot el dret’ el Centre Jove es mostrarà com una 

entitat propera a lxs joves, la qual els hi brinda coneixement i les eines suficients per a 

detectar per elles mateixes possibles vulneracions i mobilitzar-se en la seva defensa. A 

més, a part de ser una eina comunicativa potent, serà una oportunitat d’educar a lxs 

joves en matèria de drets i en igualtat.  

3.4.6. Creació de material didàctic i interactiu 

L’última acció d’aquest pla de comunicació va orientada cobrir l’objectiu de digitalitzar 

l’atenció no necessàriament presencial a través de canals propis. Els serveis que ofereix 

el Centre Jove són vitals per a garantir la salut sexual i reproductiva de lxs joves. En 

disposar d’un únic centre a Barcelona, els recursos de l’entitat són limitats, atenent un 

total de 9.291 joves l’any 2018, segons la memòria d’activitats de l’Associació de Drets 

Sexuals i Reproductius de l’any 2018. 

 

És per això que, per tal de reduir el nombre de visites presencials al centre, es considera 

imprescindible generar materials infogràfics i digitals -sempre que sigui possible i en els 

casos on no es requereixi un acompanyament o atenció personalitzada-. 

 

En aquest cas, s’ha creat una infografia per tal d’informar de les condicions per fer-se 

les proves ITS, els tipus d’infeccions que es detecten, així com què s’ha de fer en cas 

que en alguna prova el resultat sigui positiu. També s’ha inclòs un bloc de possibles 

dubtes freqüents.  

 Font: Elaboració pròpia 
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Un altre àmbit en el qual treballa CJAS i que suscita dubtes entre la comunitat jove és 

la diversitat sexual, els diferents termes que s’utilitzen per definir les diverses 

orientacions sexuals, així com les diferències entre conceptes. És per això que és 

convenient disposar d’una peça infogràfica en la qual s’expliquin aquests conceptes i 

s’aclareixin dubtes al respecte (vegeu en l’annex 8). 

  

Ambdós materials estan creats per ser publicats a la pàgina web de l’entitat -espai 

principal on es comparteix informació sobre el centre i els seus serveis-, així com per 

ser difosos a través de les xarxes socials de l’entitat. 

 

A partir de la generació d’aquests materials, lxs joves podran mantenir-se informades 

sobre aspectes bàsics de la seva sexualitat, conèixer de manera més precisa els seus 

drets i mantenir-se informades sobre els serveis bàsics que ofereix CJAS. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Dels resultats obtinguts de la investigació i a partir de l’anàlisi realitzada, se n’extreuen 

una sèrie de conclusions per a l’elaboració del pla de comunicació pel Centre Jove 

d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), les quals s’exposen a continuació. 

 

Primerament, la desconeixença del CJAS entre el públic jove respon a diferents motius. 

Per una banda, dels motius estrictament relacionats amb la identitat de marca de l’entitat 

es troba que aquesta no disposa d’un relat emocional en les seves comunicacions. 

Aquest fet suposa un problema per a CJAS, ja que precisament lxs joves, públic al qual 

es dirigeix, necessiten un relat emocional i marques amb qui poder sentir-se 

identificades i empatitzar. És per això que ha estat de vital importància definir l’eslògan 

“el teu espai, el teu moment” i un concepte creatiu en forma de manifest, per dissenyar 

el full de ruta a partir del qual el centre podrà comunicar el seu vessant emocional de 

cara a accions futures. 

 

Per l’altra banda, i d’un motiu relacionat amb l’ús dels canals propis, el Centre Jove no 

disposa d’un discurs rellevant a les xarxes socials, ni tampoc a l’espai web. Tenint en 

compte que les plataformes digitals són la principal font d’informació de lxs joves en 

matèria de sexualitat, l’entitat haurà de ser-hi present de manera coherent. És per això 

que ha estat imprescindible uniformitzar la imatge de marca CJAS a través dels perfils 

de xarxes socials, així com redefinir els apartats de la pàgina web i reduir-ne la 

informació. D’aquesta manera, la comunitat jove se sentirà més atreta per aquest tipus 

de discursos més visuals, atractius, sintètics i clarificadors. 

 

De la mateixa manera que CJAS no és prou conegut entre la comunitat jove, els Drets 

Sexuals i Reproductius tampoc ho són. A causa d’aquest desconeixement, així com de 

la manca d’educació sexual efectiva, tals drets són violats freqüentment, tot situant-se 

en una situació de vulnerabilitat.  
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En resposta a aquesta situació, la campanya digital ‘Tens tot el Dret’ pretén dotar a la 

comunitat jove de les eines necessàries per a conèixer els seus drets i lluitar pel seu 

compliment. La campanya, dissenyada per ser difosa a través de les xarxes socials de 

l’entitat, pretén abordar diferents Drets Sexuals i Reproductius des d’una perspectiva 

feminista. A més, persegueix el propòsit de ser el punt de partida d’una millor educació 

sexual i afectiva, la guia d’uns missatges que desmitifiquin la sexualitat i que 

proporcionin eines de coneixement sexual a lxs joves, així com l’espurna que desperti 

en elles els motius per revolucionar-se i lluitar per la igualtat efectiva de drets. 

 

En l’elaboració completa del pla de comunicació per a CJAS i dirigit a lxs joves, s’han 

posat de manifest els estereotips de gènere que es construeixen entorn la sexualitat de 

nois i noies, els nombrosos tabús i desconeixement existents en l’àmbit del sexe, i 

sobretot, de quina manera la sexualitat ha estat un vector d’opressió més per a les 

dones. Per tot això, a l’hora de dissenyar les comunicacions de l’entitat, s’ha contemplat 

de manera curosa aquesta realitat i s’han creat relats feministes, conscients i 

combatius.  

 

Dissenyar un pla de comunicació pel Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats es 

presentava com un repte professional i també personal. Des del primer moment, ha 

sorgit des de la plena convicció que entitats com CJAS han d’existir: la sexualitat de lxs 

joves necessita ser atesa de manera confidencial, propera i anònima. A més, s’ha 

treballat des de la voluntat de contribuir a una societat més conscienciada, informada, 

combativa i igualitària.  

 

Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes també implica oferir a lxs joves les 

eines necessàries per viure la sexualitat de manera conscient, lliure i respectuosa. El 

camí cap a la igualtat és llarg, però pren una bona direcció, si entitats com CJAS es 

mostren pròximes a lxs joves, oferint espais segurs i discursos emocionals, propers i de 

convicció feminista. 
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6. ANNEXOS 

6.1. ANNEX 1: TAULA DELS SEGUIDORS A XARXES SOCIALS DE LES 

ENTITATS DEL SECTOR 

 

Associació Instagram Facebook Twitter 

CJAS 2.094 2.299 1.716 

ASSIR (Salut_Cat) 51.900 42.876 104.700 

Ca la Dona 4.428 8.559 15.100 

Xarxa de Dones per a la Salut - 552   572 

SIRIAN (Agència de Salut Pública de Barcelona) - 1.239 7.555 

Agència Catalana de la Joventut (Afers Socials) 

 

5.367 7.240 10.600 

Consell de la Joventut de Barcelona 1.795 4.851  7.114 
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6.2. ANNEX 2: TAULA DEL CONTINGUT, TO I ESTIL I 

DIRECCIONALITAT DE LES XARXES SOCIALS 

 

Centre Anàlisi Web Facebook / Instagram 

/ Twitter 
LinkedIn YouTube 

CJAS Contingut i 

estètica 
Informatiu i educatiu: 

informació transversal, de 

projectes, formacions i 

tallers. 
L’estètica de la web és 

senzilla i amb tipografies 

primes i fines, però poc 

dinàmica i sense recursos 

visuals. S’utilitzen els colors 

corporatius del centre jove.  

Informatiu: què fan, 

serveis que ofereixen, 

campanyes que duen a 

terme. 

Difusió. Tres 

dels seus 

quatre posts, 

són re-

publicacions 

de notícies 

de diaris. 

Poc actualitzat i 

escàs, amb un 

total de 10 vídeos. 

To i estil 

comunicatiu 
Primera persona del plural. 

To proper, didàctic i 

professional. Es tracta d’un 

estil de comunicació 

inclusiu, feminista i 

encoratjador, però massa 

exhaustiu. 

Primera persona del 

plural. To directe i 

pròxim, però poc 

personalitzat 

Primera 

persona del 

plural/ 

impersonal. 

To directe, 

estil concís i 

sintètic. 

El to i estil 

comunicatiu 

canvia en funció 

del vídeo. To 

proper en 

programes com 

Oh My Goig. Un to 

més distant i 

informacional en 

els Matins de TV 

Direccionalitat Gairebé sempre s’inclouen 

les dades de contacte al 

final de les explicacions, i hi 

ha un qüestionari per 

resoldre dubtes concrets. 

Tot i això, no hi ha un 

apartat dedicat a 

suggeriments o qüestions 

proposades per les 

usuàries. 

Poc engagement. Una 

mitjana de 40 likes per 

post tenint en compte 

els 1.818 seguidors a 

Instagram, per 

exemple. 

No hi ha 

pràcticament 

engagement, 

té entre 0 i 8 

“recomanaci

ons”, i només 

41 seguidors. 

Molt poc 

engagement amb 

un total de 8 

subscriptors. 

Salut_

Cat 
Contingut i 

estètica 

 

Informatiu i d’actualitat: 

serveis sanitaris, centres, 

professionals, actualitat i 

contacte. 
L’estil de l’espai web és 

neutre, net i clar. S’utilitzen 

els colors corporatius gris i 

granate. 

Informatiu, d’actualitat i 

de referència. Es 

difonen consells mèdics 

veraços i contrastats, 

esdevenint xarxes de 

referència per la 

població catalana, amb 

un elevat nombre de 

seguidors en totes 

elles. 

- Informatiu i 

d’actualitat, així 

com informacions 

d’interès, com per 

exemple consells 

o recomanacions 

sanitàries. Les 

comunicacions 

s’han intensificat 

amb el sorgiment 
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de la pandèmia 

del Covid-19. 

To i estil 

comunicatiu 
Segona i tercera persona 

del plural i impersonal. Estil 

directe, clar i concís. 

Majoritàriament, 
tercera persona del 

plural i impersonal. Estil 

directe, clar i concís. 

- Segona i tercera 

persona del plural 

i impersonal. Estil 

directe, clar i 

concís. 

Direccionalitat Es pretén resoldre el màxim 

de dubtes a través del web. 

Per a més dubtes es deriva 

als centres de salut o es 

proporcionen dades de 

contacte. 

En alguns casos, 

optimització dels 

recursos que ofereixen 

les XS com els vídeos 

en directe per resoldre 

dubtes ciutadans a 

càrrec de metgesses i 

metges. 

- Poca. És un canal 

merament 

d’exposició de 

continguts 

informacionals 

relacionats en 

l’àmbit salut. 

CJB Contingut i 

estètica 

 

Informacional, d’actualitat i 

branding. Bàsicament hi ha 

informació d’autopromoció: 

activitats i notícies fetes pel 

CJB. 
L’estètica de la web és 

atractiva i dinàmica. 

S’utilitzen colors blancs, 

vermells i negres per fer 

destacats. Hi ha imatges en 

moviment, i molts vincles 

directes (visuals i interns). 

Informacional, tant el 

seu propi, com el de les 

seves entitats. 
Contingut actualitzat 

d’esdeveniments 

juvenils a la ciutat. 

També es publica 

manifestos i comunicats 

oficials. 

- Contingut crític 

propi: xerrades 

feministes, mites 

de l’emprenedoria, 

reviews de partits 

polítics, els pisos 

turístics, i 

documentals dels 

CAUS. 

To i estil 

comunicatiu 
Primera persona del plural. 
To juvenil, fresc, 

reivindicatiu, graciós, i fins i 

tot, sarcàstic. Tot i ser 

informal en certs moments, 

l’estil d’escriptura general és 

formal.  

Primera persona del 

plural. Estil juvenil, 

engrescador i 

reivindicatiu. 

- To directe, senzill i 

concís. Estil 

simple i descriptiu. 

Direccionalitat Tenen vinculades les xarxes 

socials, recursos 

audiovisuals, un butlletí i un 

qüestionari de contacte. 

Poc engagament. 

Tenen pocs likes en 

relació al nombre de 

seguidors. Tot i això, es 

proporcionen links i 

altres recursos que 

ofereixen les XS per 

vincular contingut que 

connecti amb les 

usuàries. 

- Bastant 

d’engagament, ja 

que tenen un alt 

nombre de 

visualitzacions 

respecte als 

seguidors, però 

pocs comentaris i 

pocs likes. 
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6.3. ANNEX 3: ANÀLISI DAFO 

 
 

FORTALESES DEBILITATS 

Corporatives 

 

Des del CJAS, s’ofereix una atenció 

personalitzada i presencial a totes 

les persones (entre 14 i 30 anys) que 

ho necessitin. Es tracta d’un servei 

immediat, confidencial i gratuït, que 

busca una vivència sexual positiva, 

afectiva i satisfactòria, fomentant la 

protecció i la responsabilitat individual, 

però mai des d’una perspectiva 

paternalista ni invasiva. 

 

Es disposa d’un equip de 

professionals multidisciplinari i 

preparat per fer un acompanyament i 

atenció en diversos àmbits 

(sexualitat, psicologia, sanitat, jurídic). 

Al CJAS s’opera en diversos 

àmbits d’actuació -ITS, 

avortament, embaràs...-. Aquest 

fet pot generar certa confusió 

envers els serveis que 

s’ofereixen.  

 

Es disposa d’un únic centre en 

tot Barcelona. Per tant, els 

recursos i serveis són limitats.  

 

Comunicatives El to comunicatiu que s’empra és 

coherent amb els valors d’una entitat 

feminista i propera.  

 

Es disposa d’un compte actiu a les 

xarxes socials de Twitter, Facebook i 

Instagram i aquestes són regularment 

actualitzades amb notícies que 

serveixen d’altaveu per denunciar 

afers socials de l’actualitat. 

La imatge de marca està poc 

treballada: no es disposa d’un 

eslògan o concepte estratègic 

que sigui transversal per a tot el 

CJAS.  

 

Els projectes que s’ofereixen no 

s’associen amb el CJAS, ni 

reuneixen el mateix to 

comunicatiu, fet que pot generar 

confusió entre les usuàries. 

 

La pàgina web no consta d’un 

relat dinàmic per exposar els 

continguts, així com no disposa 

d’un relat transmedia que 

vinculi els continguts amb els de 

les xarxes socials. És per això 

que les comunicacions del centre 

jove són poc interactives, i en 

conseqüència, els joves s’hi 

senten poc atrets. 
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OPORTUNITATS AMENACES 

CJAS no disposa d’un entorn competitiu saturat 

pel que fa als serveis que s’ofereixen i a les 

seves competències. Per tant, té la possibilitat 

de ser un centre de referència per a lxs joves 

de Barcelona. 

 

Hi ha un auge en l’ús i l’efectivitat de les xarxes 

socials. Un mitjà gratuït, proper, 

personalitzable, flexible i polifacètic; i de gran 

reach. Tenint en compte que lxs joves en són les 

principals usuàries, es té l’oportunitat de dirigir-

se a elles de manera directa i crear un clima de 

confiança. 

Actualment, hi ha una tendència creixent del 

feminisme i la mobilització social. De fet, s’estan 

duent a terme moltes campanyes que inclouen 

aquesta temàtica. És per això que el públic jove 

està més predisposat a rebre aquest tipus de 

missatges, els quals coincideixen amb els del 

CJAS. 

Ens trobem en un moment d’alliberament i 

revolució sexual. És per això que serà 

avantatjós aprofitar aquest moment per fer 

comunicacions més transgressores.  

 

Vivim en l’era de la sobreinformació i 

l’infoxicació. És per això que, de manera 

general s’està sobreexposat a molta 

informació de manera constant. És per 

això que s’hauran de dirigir les 

comunicacions de manera clara al públic 

desitjat, perquè aquestes siguin efectives.  

 

Existeix un desconeixement generalitzat 

sobre aspectes concrets de la sexualitat, 

així com nombrosos temes tabú envers la 

mateixa temàtica. Aquest fet pot retardar 

les gestions i atencions al CJAS. 

 

La majoria d’associacions del sector 

formen part d’una xarxa d’entitats 

col·laboradores o pertanyen a grans 

òrgans institucionals. És per això que 

serà difícil aconseguir el mateix impacte 

que aquestes.  

 

Existeix la tendència de tractar els joves 

des d’una perspectiva adultocèntrica. 

Per tant, s’ha de tenir en compte el perill de 

caure en aquesta tendència, la qual no 

permetria empatitzar o connectar amb el 

públic jove.  

 

 

 

  



Pla de Comunicació CJAS  Gemma Pallàs 
TFG Publicitat i Relacions Públiques  Laura Pascual 
 
 
 

41 
 

6.4. ANNEX 4: MANIFEST CORPORATIU 
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6.5. ANNEX 5: ENTREVISTA CONCERTADA DELS CJAS AL DIARI DE 

BARCELONA 

 

Entrevista al Diari de Barcelona a Sílvia Aldavert i Jordi Baroja sobre els DSiRs en 

temps de confinament: https://www.diaridebarcelona.cat/w/la-tasca-del-cjas-durant-el-

confinament?redirect=%2Fsocietat 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.diaridebarcelona.cat/w/la-tasca-del-cjas-durant-el-confinament?redirect=%2Fsocietat
https://www.diaridebarcelona.cat/w/la-tasca-del-cjas-durant-el-confinament?redirect=%2Fsocietat
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6.6. ANNEX 6: PÀGINA WEB 
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6.7. ANNEX 7: CAMPANYA TENS TOT EL DRET 

Stories Instagram 
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Posts Instagram 
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6.8. ANNEX 8: INFOGRAFIES MATERIAL EDUCATIU 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Pla de Comunicació CJAS  Gemma Pallàs 
TFG Publicitat i Relacions Públiques  Laura Pascual 
 
 
 

47 
 

6.9. ANNEX 9: TALLER PORNOFICCIÓ 
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6.10. ANNEX 10: REPORT REUNIÓ CLIENTA 24-01 

Ainhoa, responsable de comunicació de CJAS 

 

ASSOCIACIÓ → posicionament 

CJAS → joves 

OBSERVATORI → denúncia 

 

Públic objectiu 

En el CJAS atenen consultes de joves a partir de 14 anys. A l’edat dels 30 anys se 

senten més segures i no hi acudeixen tant.  → Edat 14-25 anys.  

 

L’Associació com a tal és el paraigua que facilita l’execució d’activitats més 

institucionalitzades com el CRAE o projectes a la presó de dones.  

Totes les ajudes econòmiques es canalitzen a través de l’Associació. 

Com a Associació, tenen un butlletí, el qual s’envia a les més de 100 sòcies. La gran 

majoria són ex-usuàries o sòcies que formaven part de l’Associació de Planificació 

Familiar. 

Necessitat → Mai han fet una campanya de ‘recapte’ de sòcies.  

 

Observatori 

És una eina d’incidència política la qual també opera a nivell internacional, atès 

que  tenen diferents intergrups al Parlament Europeu.  

Anteriorment, funcionaven com a repositori d’informació i van voler ressignificar aquest 

espai. Per a fer-ho, van redactar un Informe amb casos reals i personals de vulneració 

del DSiRs. Per a redactar-lo van dur a terme l’Enquesta del Grau de Coneixement dels 

DSiRs amb l’objectiu de legitimar l’informe de manera qualitativa i no quantitativa (quan 

tenien 300 respostes van tancar l’enquesta).  

Gràcies a l’observatori, són militants.  

 

La campanya Tira Pel(s) Dret(s) neix a propòsit de la creació de l’Observatori. Es 

considera un projecte, el qual és subvencionat com a tal.  

 

Necessitat → enfocar la campanya als joves + focalitzar les denúncies. Els / les joves 

no detecten quina vulneració s’ha dut a terme.  

No tenen l’objectiu d’aconseguir més denúncies quantitatives, sinó de generar 

consciència en la vulneració dels DSiRs.  

La proposta de dinamitzar la campanya per les XS i apropar-la als joves és una 

necessitat que tenen, ja que a l’hora de crear la campanya volien no oblidar la part 

descriptiva del que és el dret, però van intentar fer una pregunta que tingués una 

resposta.  

 

CJAS, aquest en cap cas pretén cridar als/les joves a assistir-hi. Les assistències 

sorgeixen de manera orgànica, gràcies al boca-orella i les professionals estan 

desbordades amb les consultes.  
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 Cada any, hi ha un 65% d’usuàries noves.  

 Pretenen ser un model de referència, és a dir, que algú més les pugui imitar i els 

hi donin suport. Són úniques.  

 Funciona com un centre independent, és a dir, la teva consulta / denúncia no 

queda reflectida en el teu historial mèdic. En canvi, quan assisteixes al CAP / 

ASSIR, sí que en queda constància. 

 Les competències entre el CJAS i l’ASSIR són les mateixes, però el primer té un 

element diferenciador, el qual és la proximitat, confidencialitat i consulta, que no 

tenen els centres mèdics. El CJAS pretén ser un espai segur, íntim i sense judicis 

de valor.  

 En el CJAS hi ha menys denúncies de drets. Normalment es denuncien 

violències sexuals / masclistes. A l’Observatori hi ha denúncies més àmplies dels 

DSiRs.  

 

Necessitat → Posada en marxa d’un nou projecte de Porno feminista. 

És verge de comunicació i és un full en blanc a partir del qual fer una campanya que 

cridi a l’assistència als tallers.  

Caldrà definir els públics. Poden ser joves, però també seria interessant dirigir-nos a 

Centres Cívics, per exemple. 

Possibilitat de reunir-nos amb l’Ainhoa i la professional del projecte, per delimitar i definir 

el projecte.  

 

 

Conclusions / Necessitats clau 

 

 Taller de Pornografia Feminista - Projectes del CJAS.  

 

 Apropar la Campanya Tira Pel(s) Dret(s) als joves. Tot i que la campanya 

‘penja’ del projecte de l’Observatori, no es pretén cridar a la denúncia 

formalitzada en primera instància, sinó conscienciar als joves de l’existència dels 

DSiRs per tal de saber detectar possibles vulneracions.  

 

 Campanya de sòcies. No n’han fet mai cap. Tenen 100 i escaig sòcies. 

L’Associació i les seves subvencions provenen del Govern, i aquest en qualsevol 

moment (depenent de la ideologia dels partits) pot decidir retallar competències. 

Partint de la base que no volen ser intrusives, trobar la manera d’aconseguir més 

sòcies.  
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Coneixement del target: lxs joves i la sexualitat

Diagnòstic: anàlisi comunicació CJAS

Objectius d’acció: com acostar el CJAS al target jove

Implementació dels objectius d’acció

00

01

02

03

01



Joves amb edats compreses entre els 10 i els 23 
anys.

Nascudes entre el 1997 i el 2010

Les pantalles i les xarxes socials són eines 
que utilitzen a diari i amb les quals hi estan molt 
familiaritzades. 

Nadiues digitals

Autodidactes i creatives són algunes de les 
característiques que prototípicament les 
defineixen.

Competitives, exigents i selectives

Coneixement del target
La generació Z

Activistes socials preocupades per lluites com 
el feminisme o l’ecologisme. 

Defensen la diversitat social

El 66% de lxs joves entre 16 i 22 anys 
s’identifiquen com heterosexuals.

Sexualitat més oberta i fluïda

Crush, salseo, stalkear...

Llenguatge propi

Font: Estudi sociodemogràfic de M&CSaatchi. 
https://forbes.es/lifestyle/41764/generacion-z-asi-son-los-post-millennials/

02
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Coneixement del target
Els discursos sobre sexe i els 
estereotips de gènere

Discurs 
grupal

● Converses atropellades
● Ús d’un to humorístic i bromes per 

parlar de les seves experiències
● Necessitat d’arribar a un acord 

constant entre els membres per 
celebrar tal acord reafirmant la seva 
identitat

● Converses més o menys serioses
● Ús d’un to dubitatiu amb el focus en les 

inquietuds i qüestions entorn les seves 
experiències

● Busquen una anàlisi crític juntament amb 
les membres del grup per tal d’aclarir els 
seus dubtes

Discurs 
individual

● És una celebració basada en el desig
● Es parla de conquistes i del desig de 

conquistar, fonamentalment
● Seguretat en el fet que el grup de 

membres estarà d’acord amb les 
vivències compartides

● El desig no està en el focus del discurs
● Es parla d’emocions, vivències i pors
● Dubtes en expressar les seves vivències i 

autoqüestionament de les mateixes

Pors 
fonamentals

● “No estar a la altura”
● Quedar malament

● No ser suficientment atractives
● Veure’s frustrades en no assolir les 

expectatives de relació emocional

CJAS tindrà la necessitat d’elaborar 
un relat feminista i que trenqui 
amb aquests estereotips de gènere 
en els discursos de sexualitat de lxs 
joves

Els atributs exposats a la taula són 
vivències reals de la comunitat 
jove en matèria de sexualitat. 
S’hauran de tenir en compte, ja que 
podran ser possibles insights amb 
els que lxs mateixes joves se sentin 
identificades

Font: Informe Jóvenes y sexo: el estereotipo que obliga y el rito que identifica (2005) publicat per l’Injuve 03

http://www.injuve.es/conocenos/injuve


Coneixement del target
Tendències: drivers i barreres

1  Font: Revista de Estudios de Juventud 123. La salud afectivo-sexual de la juventud en España. (2019) 
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/revista-de-estudios-de-juventud-123-la-salud-afectivo-sexual-de-la-juventud-en-espana
2  Font: Estudio de las conductas de riesgo en las prácticas sexuales de los adolescentes. (2015). Autores: Ada Belda Pérez, Rafael Vila Candel
3  Font: Red Jóvenes e Inclusión y Red Jóvenes e Inclusión Social y Universitat de Illes Baleares, www.epdata.es. 

Desconeixement creixent en la dimensió del risc de les pràctiques sexuals (contracció d’ITS, 
ús del preservatiu per prevenir l’embaràs…)1

● En conseqüència, lxs joves tenen una concepció errònia de què és el sexe i les possibles 
repercussions.

● Segons l’estudi de Pérez i Candel (2015), més del 50% de lxs joves
enquestats tenia la necessitat de rebre major informació sobre sexualitat. 

CJAS haurà de ser una font 
d’informació veraç i assequible 
per aquestxs joves, els quals tenen 
un alt desconeixement en matèria, 
sobretot, de riscos en les 
pràctiques sexuals.

Internet és la principal font d’informació de lxs joves

● ⅓ de lxs joves enquestats, mai havia tingut una conversa de sexe amb els seus pares.2

● Els amics i Internet són les principals fonts d’informació de lxs joves en matèria de sexualitat (sent la 
pornografia una de les principals fonts d’educació sexual).3

● Els adolescents no conceben als pares, mestres ni experts sanitaris com a referents en sexualitat; 
perquè els veuen molt llunyans, controladors o massa teòrics. 

Com ho haurà de fer CJAS?

1. Adaptant-se als nous formats 
digitals i creant línies 
comunicatives a les XS i als 
seus perfils d’Instagram, 
Facebook i Twitter.

2. Establint un rol d’AMIC ÍNTIM 
amb lxs joves: tolerant, 
còmplice i comprensiu.

3. De l’alt consum d’Internet i 
pornografia se’n deriva la 
necessitat de crear un relat 
per reeducar en pornografia 
→ Taller de PornoFicció 
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4 Font: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/generation-z-beyond-binary-new-insights-next-generation 

La perspectiva adultocèntrica de l’adolescència

● Les representacions de lxs joves i les seves comunicacions es duen a terme des d’una perspectiva 
adultocèntrica.

● Lxs joves es perceben com a “nens grans” o “adults en formació”.
● En conseqüència, hi ha un buit de continguts per aquesta etapa (Chaves, 2005). 

Serà rellevant que CJAS crei 
continguts dirigits a lxs joves, 
utilitzant el seu llenguatge i 
coneixent els seus codis de 
conducta

La revolució sexual

● El 66% de lxs joves entre 16 i 22 anys s’identifiquen com heterosexuals, la xifra més baixa fins al 
moment en qualsevol de les anteriors generacions (la millennial amb el 71% i la generació X amb un 
85%).4

● Augment de perfils a les xarxes socials com @devermut, amb iniciatives que proposen l’alliberament 
sexual de les dones i d’altres col·lectius, com l’LGTBI+.

● Campanyes del sector molt potents, com #Malamente o EnBoles, dirigides al públic jove i 
adaptant-se a formats digitals. 

CJAS té l’oportunitat de ser 
transgressor, apostar per 
campanyes trencadores aprofitant 
aquesta època de “revolució 
sexual”.

Coneixement del target
Tendències: drivers i barreres

05
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5 Font: IAB https://iabspain.es/las-redes-sociales-se-consolidan-como-canal-de-influencia-e-informacion/ 
6 Font: Reason Why https://www.reasonwhy.es/actualidad/evento-efyk-branded-content-marketing-infantil 
7 Font: Reason Why https://www.reasonwhy.es/actualidad/estudio-marca-valores-consumo-responsable-jovenes-21gramos

Coneixement del target 
Relació de lxs joves amb les marques

Propòsit de marca social i un relat que desperti emocions

Estiguin present a les xarxes socials per poder confiar-hi5 →  Crear un clima de confiança

Siguin socialment responsables6 → Storydoing que demostri el seu paper transgressor

Expressin un discurs humà, inclusiu, i imperfecte7 → No greenwashing triomfal

Tinguin valors liberals i autèntics que encaixin amb els seus, i proves per creure-s’ho7 →  Reason to believe

Apoderin al target a liderar una revolució (sexual)7 →  Ser un agent de canvi implicat

Lxs joves busquen marques que…
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Coneixement del target: lxs joves i la sexualitat

Diagnòstic: anàlisi comunicació CJAS

Objectius d’acció: com acostar el CJAS al target jove

Implementació dels objectius d’acció
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● 2.256 seguidors
● Rèplica del contingut a Instagram
● Contingut principalment informatiu

● Mantenir el to informatiu en algunes 
publicacions.

● Ampliar el contingut i variar en formats.
● Assegurar la periodicitat de les 

publicacions.

PROPOSTA

● 1.913 seguidors
● Contingut similar al de Twitter
● Poc ús del branded content

● Compartir contingut d’interès per a joves, 
plantejar temàtiques controvèrsies o 
proposar reflexions comunitàries.

● Rellançar la campanya Pren-los.
● Major ús del  branded content per dotar de 

més referència i credibilitat.

PROPOSTA

● 1.659 seguidors
● Informació xerrades: Dijous CJAS
● Bones sinèrgies amb altres entitats

● Actualitzar més el contingut.
● Eina per plantejar dubtes i preguntes.
● Referenciar sempre la web com a format 

educacional.

PROPOSTA

● 8 subscriptors
● Perfil estètic diferent a la resta de XS
● ‘Earned content’

● Actualitzar i professionalitzar el perfil de 
YouTube

● Crear contingut propi per acompanyar les 
campanyes altres XS

PROPOSTA

Anàlisi Comunicació CJAS
Recomanació per les Xarxes Socials

08



• Apartats poc clars, poc ordenats. 
Es perd el fil informatiu. És millor 
sintetitzar en blocs més generals.

En tractar-se d’una entitat educativa i 
conscienciadora, la pàgina web és de 
vital importancia: ha de reflexar la 
personalitat de marca, oferir contingut 
rellevant i emocional. És la carta de 
presentació, el primer contacte amb el 
Centre i l’eina de consulta.

Capçalera 
dinàmica

Notícies 
actuals

• Landing page: Capçalera identificativa però 
poc dinàmica i interactiva → falten imatges en 
moviment, notícies d’actualitat, esdeveniment 
(Dijous CJAS)… que donin vida al web.

• Falten recursos visuals, fotografies, 
il·lustracions o esquemes, que simplifiquin 
les explicacions. Si es personalitza, és 
més fàcil sentir empatia.

Esquemes

Imatges 
personals

Anàlisi Comunicació CJAS
Què podem aprende del sector?
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Adaptació de 
registre a les XS

CJB és més informal, 

engrescador i humorítstic a 

les XS, i un més formal, 

curós i professional a la web.

Direccionalitat
Salut_Cat té major 

direccionalitat, amb un % 

molt elevat de likes, 

comentaris, visualitzacions… 

En canvi CJB i CJAS tenen 

una ràtio d’engagement molt 

baixa.

To
To proper i personal com CJB 

per fer sentir el rol d’amicx.

Estil comunicatiu
CJAS té un estil massa 

exhaustiu. Concís i breu com 

Salut_Cat.

DIMENSIÓ EMOCIONAL
recomanacions per a CJAS a partir de l’anàlisi de la 

comunicació de CJB i SALUT_CAT

Estètica web
Rigurositat, ordre, claredat per 

una bona UX com Salut_Cat.

Dinamisme i frescura: imatges 

en moviment, enllaços directes 

a altres xarxes socials com 

CJB.

#EnBoles de CJB 

#Malamente de SALUT_CAT

Analitzem les campanyes 
per tal de veure quines han 
estat les claus d’èxit.

• CANAL: Mitjans exteriors (no propis).
• MATERIAL: Spot, falca, flyers, cartells, guia 

pràctica (dossier), mecenatge, i esdeveniment 
(concert a razz amb grups femenins).

• INSIGHT: fanatisme per la cantant Rosalía i 
l’apoderament que ella mateixa transmet.

• CONCEPTE: #Malamente. Ens remet a la figura 
reivindicativa de la cantant, i alhora és una 
paraula de denúncia i conscienciació.

• ESTÈTICA: directe, personal, extravagant, 
transgresora i reivindicativa.

• STORYTELLING: postures sexuals de persones 
nues, diverses (manté anonimat i alhora permet 
posar-se en el seu lloc).

• MATERIAL: Manifest, “Històries En Boles” de 
testimonis reals, Concurs “Gaudeix contra el VIH” 
per medir amb un qüestionari el grau de 
coneixement de les ITS.

• INSIGHT: “Històries En Boles” són insights 
directes, on el fil conductor és l’ús del preservatiu, i 
l’usuari pot escollir diferents finals.

• CONCEPTE: #EnBoles. Logotip en vermell, 
simulant un segell de “caution”.

• ESTÈTICA: il·lustracions, sencilla, 
personal/anònima.

Anàlisi Comunicació CJAS
Recomanacions per la Web
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Assessorament personalitzat i anònim, 
atenció sociosanitària de lliure accés, 
derivació a altres centres especialitzats.

Atenció individual

Serveis de CJAS
(Atributs)

Educació sexo-afectiva, foment dels 
DSiRs, intervenció en famílies, joves i 
professionals, cura dels col·lectius més 
vulnerables.

Treball comunitari

Informes tècnics, Observatori dels 
DSiRs, elaboració de protocols, material 
didàctic i dinàmiques de grup.

Genera coneixement

El propòsit de CJAS és fer avançar 
l’agenda dels DSiRs. Es comunica poc, 
de manera interna, o circuits 
governamentals..

Dimensió social

Atenció funcional en temps de covid 
(horaris disponibles) →  Suggeriment per 
ser més emocional: vídeos personals

Dimensió funcional

Com ho comunica
(Posicionament)

Anàlisi de les dimensions de la marca
Posicionament de la dimensió funcional, emocional i social

DIJOUS CJAS → Educació professionals 
funcional, sense personalitzar xerrades 
ni emfatitzar el contingut d’aquestes.

Dimensió funcional

Dimensió 
funcional

Què fa/ ofereix la 
marca

intenció em
pa

tia

compromís 
a c/t

Dimensió 
emocional

Què fa sentir la 
meva marca

Dimensió 
social

Què fa la 
marca per 

l’entorn

P

Posicionament 8 

8 Font: https://www.slowfashionnext.com/blog/2015/04/11/tu-marca-en-3-dimensiones/ 

DIMENSIÓ EMOCIONAL POTENCIAL
- Centre únic
- Preserva l’anonimat
- Educació sexual transversal
- Proper/ Amigable
- Confidencial

11
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fortaleses
● servei immediat, confidencial i gratuït → atenció 

personalitzada i presencial
● professionals multidisciplinari →  acompanyament en 

diversos àmbits 

● to comunicatiu coherent i amb valors → visió i missió clara
● XS actives → altaveu i eina de denúncia social

debilitats
● diversos àmbits d’actuació → confusió
● centre únic → recursos limitats
● imatge de marca poc treballada

● projectes poc uniformes → manca de la marca CJAS

● manca d’un relat emocional i dinàmic 

oportunitats
● poca competència directa → ser el centre de referència
● XS properes, personalitzables, gran reach → connectar 

amb lxs joves i crear clima de confiança
● tendència creixent del feminisme i la mobilització social → 

públic predisposat
● alliberament i revolució sexual → comunicacions 

transgressores

amenaces

Anàlisi DAFO

● era de la sobreinformació i infoxicació

● desconeixement en termes de sexualitat

● entorn format per una xarxa d’entitats col·laboradores i 

grans òrgans institucionals

● perspectiva adultocèntrica → dificultat de connectar amb 

lxs joves
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Conclusions

2. Necessitat d’aproximar-nos al target jove

● L’hem de conèixer. Com són lxs joves? → Nadius digitals, actius a les XS, competitius i exigents...

● Saber quin ús fan de les XS → Espai d’activisme, de lliure expressió i de documentació

● Entendre com conceben la sexualitat → Estereotips de gènere i moments de major temor i desinformació

● Conèixer les tendències, els drivers i les barreres amb els que es troba CJAS → Desconeixement, Internet com a font d’informació, 

manca de representació de lxs joves i moment de revolució i alliberament sexual 

1. Relat distintiu amb personalitat pròpia     

● Lxs joves connecten amb marques que són→ EMOCIONALS: Humanes, imperfectes, RSC, transgresores, agents de canvi….

● Posicionament de CJAS? → No té dimensió emocional (funcional i social sí) i necessita un relat emocional distintiu per arribar al target 

→ Anàlisi de les 3 dimensions de marca a través de la comunicació CJAS 

● La competència del sector com aconsegueix connectar amb lxs joves? → Anàlisi de la comunicació de la competència i de les 

seves campanyes #Malamente i #EnBoles.
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Coneixement del target: lxs joves i la sexualitat

Diagnòstic: anàlisi comunicació CJAS

Objectius d’acció: com acostar el CJAS al target jove

Implementació dels objectius d’acció
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O1 Crear i reforçar la identitat de marca CJAS

O2 Elaborar un relat comunicatiu coherent 
amb la marca i dirigit a un públic jove

O3 Digitalitzar l’atenció no necessàriament 
presencial a través dels canals propis

Objectius d’acció
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Com acostem el CJAS al target jove?

Per tal d’assolir el compliment dels objectius esmentats, així com plantejar unes accions coherents entre sí i fidels a la 
marca, és imprescindible dissenyar una estratègia per a CJAS.

Punt de partida Posicionament de la marca
Dimensió emocionala

b Dimensió emocional 
actual

Identitat de marca
Propòsit de marca
Atributs i valors
Buyer persona
Arquetips

c Dimensió emocional 
potencial

To de la marca
Territori
Relat

16



POSICIONAMENT DE LA MARCA

*CJAS ofereix un servei transversal

Dimensió funcional, emocional i social.

● acompanyament

● llibertat

● seguretat

● independència

DIMENSIÓ EMOCIONAL

Quines característiques emocionals té CJAS?

IDENTITAT DE MARCA

a. Punt de partida

17



El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats és una entitat que apareix en un context on lxs joves necessiten 
una atenció i formació sexual i afectiva específica i personalitzada. 

Combina l’atenció sociosanitària individual en forma de consultes anònimes amb l’atenció col·lectiva en 
projectes educatius i socials. Presenta uns valors socials molt presents actualment com són el feminisme, la 
inclusió, la interseccionalitat i la diversitat. 

Identitat de marca

El seu objectiu és ser el referent sexual de lxs joves i difondre els DSiRs.

Propòsit de marca

b. Dimensió emocional actual 

És una part molt important de la 
dimensió emocional. Serà 
imprescindible per a definir un 
territori i un relat de marca, així com 
per incidir en l’imaginari col·lectiu 
de lxs joves.

18



Feminisme

Inclusió

Atributs Valors

Diversitat

Lluita

Llibertat

R(Evolució)

Confidencialitat

Gratuïtat

Presencialitat

Immediatesa

Personalització

Acompanyament

b. Dimensió emocional actual 
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Bea, 14 anys Mònica, 24 anys

generació Z
desconeixement en temes sexuals

poc experimentada
consulta presencial

generació millennial
predisposada a aprendre més en temes sexuals
major grau d’experiència
tallers i projectes - informació online

b. Dimensió emocional actual Tot i que les consultes ateses pel 
CJAS i els projectes comunitaris 
vagin dirigits a noies d’entre 15 i 30 
anys, es poden distingir dos perfils 
diferenciats de buyer persona.

Identificar aquests perfils permetrà 
entendre les seves necessitats, i en 
conseqüència, dirigir les comunicacions 
de manera personalitzada a elles, perquè 
s’hi sentin apel·lades.

Buyer persona
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● Expandir coneixement
● Referent al sector
● Cuidar i protegir als altres
● Transmet empatia, tranquil·litat, seguretat i confiança

Què aporten aquests arquetips?
DIFERENCIACIÓ

L’arquetip de Sàvia-Cuidadora situa la marca en un posicionament concret, 
que la diferencia de la resta → reforçarà el propòsit de marca i guiarà el 
relat cap a la dimensió emocional:

Sàvia: Referent en salut i educació sexual (DSiRs)
Cuidadora: Acompanyament i suport emocional

b. Dimensió emocional actual 
Arquetips→ SÀVIA-CUIDADORA
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Informacional

Frases llargues i complexes

Llenguatge poc dirigit explícitament a joves

Professionalitzat

ACTUAL POTENCIAL

Informacional i emocional

Frases curtes i sintètiques

Llenguatge juvenil i ús de termes propis de lxs joves

Divulgatiu, clar i sintètic

c. Dimensió emocional potencial
To de la marca 
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c. Dimensió emocional potencial
Territori → R(EVOLUCIÓ)
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INSIGHT VALOR

PROPOSTA REASON TO BELIEVE

“Em sento perduda i no ho 
puc parlar amb ningú”
“Mai és tard per aprendre 
sobre sexualitat”

Som el referent en salut i 
educació sexual que 
t’acompanya i et dóna 
suport

Revolució i evolució en 
termes de sexualitat

La transversalitat i 
personalització en les 
seves consultes i projectes 
// la voluntat de canvi en 
l’educació sexual i DSiRs

R(EVOLUCIÓ)

Pensem en el target...
Buyer persona: S’ha de tenir en compte que CJAS té 
un públic molt ampli, i cada persona es troba en un 
punt d’experiència sexual diferent

Nadius digitals
Aprofitar les XS com espai d’activisme on tothom és 
prescriptor per...

- Fer dels seus missatges una revolució
- Ser més notòries i cridar l’atenció de lxs joves
- Culturizar-nos (en educació sexual) → Evolució
- Fer que lxs joves lluitin pels seus DSIR des de la 

reivindicació → Revolució
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El territori de marca proposat per a CJAS és el de la R(evolució). 
Evolució cap a el propi aprenentatge en matèria d’educació sexual 
i afectiva; i revolució en la lluita pel compliment dels DSIR i en 
altres lluites relacionades amb l’alliberament de la dona.

CJAS lluita per trencar amb la desconeixença i els tabús sexuals que envolten lxs joves, perquè puguin experimentar 
i gaudir les relacions sexo-afectives de manera més saludable. És per això que el CJAS és la porta cap a un 
procés d’aprenentatge i educació sexual i fa d’altaveu dels DSiRs en la comunitat jove.

El Centre Jove vol transformar la preocupació i frustració sexual de lxs joves en càpsules d’alliberament i 
apoderament sexual. Des de la sororitat, el feminisme i la diversitat, el CJAS actua com a confident anònim i 
proporciona acompanyament professional per tal de viure una sexualitat positiva, lliure i sense prejudicis. 

Per tot això, CJAS creu que l’educació sexual és r(evolució). Cada jove mereix tenir el moment, l’espai i l'ocasió 
d’explicar la seva història, i que aquesta sigui escoltada. 

La desconeixença és una de les 
amenaces i barreres principals del CJAS. 

c. Dimensió emocional potencial
Relat
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Coneixement del target: lxs joves i la sexualitat

Diagnòstic: anàlisi comunicació CJAS

Objectius d’acció: com acostar el CJAS al target jove

Implementació dels objectius d’acció

00

01

02

03
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Crear i reforçar la identitat de 
marca CJAS

Elaborar un relat comunicatiu 
coherent amb la marca i 
dirigit a un públic jove

Digitalitzar l’atenció no 
necessàriament presencial a 
través dels canals propis

O1

O2

O3

A1
A2
A3
A4

A5

A6

Refrescar, dinamitzar i simplificar 
l’espai web

Creació de material didàctic i 
interactiu

Uniformitzar la imatge de marca 
CJAS a través de les XS

Creació d’una campanya íntegra 
per XS

Definir un eslògan i concepte creatiu

Planificació i aparició en mitjans
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A1 Definir un eslògan i concepte creatiu

#ec4e6e

#d9d9d9

#000000ff

anton
acbABC
abcdefghijklmnopqrstvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
0123456789

S'utilitza el to rosat com a 
protagonista de la identitat de 
marca i color identificatiu de 
CJAS. 
El color negre aporta un punt de 
seriositat i el gris clar un toc de 
frescor i llum.

L'ús de la tipografia script del logotip remet 
al que podria ser la firma personal CJAS. 
Les inicials són el tret identificatiu de la 
marca, per tant, es mantindrien al 
concepte creatiu proposat. 

S’ha optat per utilitzar una tipografia 
non-script i amb cos per l’eslògan, per tal 
d’aportar contundència i horitzontalitat al 
conjunt del concepte creatiu. 

el teu espai
el teu moment

el teu espai
el teu moment

el teu espai
el teu moment

Identitat corporativa

28



A1 Definir un eslògan i concepte creatiu
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El manifest és el full de ruta i el document de referència 
on es contempla la filosofia de l’entitat.

En aquest cas, i en substitució a l’apartat web El nostre 
model, s’inclouria una nova secció anomenada Manifest.

Amb l’objectiu de ser una eina visual i clara, el document 
‘Manifest CJAS’ substituiria o complementaria les 16 claus 
del model. 

Per tal de dur a terme unes comunicacions coherents i 
transmetre adequadament la filosofia CJAS, serà 
imprescindible recórrer al manifest i tenir presents els seus 
valors. 

A tenir en compte...
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Fitxa CJAS
És necessari introduir i presentar al 
centre per obtenir un bon primer 
contacte.

Capçalera dinàmica:
- Serveis més representatius
- Campanya DSiRs
- Actualitat: esdeveniments, nous 

projectes, Covid-.19...

LANDING PAGE

A2 Refrescar, dinamitzar i simplificar l’espai web

Contacte
Poder contactar amb Cjas a la pàgina 
principal és vital. 
Mantenim el contacte per a l’atenció 
presencial i no presencial.

Àmbits
El concepte és una mica confús. Per 
fer-ho més proper, proposem utilitzar 
paraules com “Què et podem oferir”

Widget de XS
Cal tenir més ben vinculades les 
xarxes socials, de manera visual, 
icònica i dinàmica.
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QUI SOM ATENCIÓ 
INDIVIDUAL

TREBALL 
COMUNITARI

GENERACIÓ DE 
CONEIXEMENT PROJECTES CONTACTE

CJAS

Equip CJAS

Manifest

Preguntes 
freqüents

Àmbits Intervencions educatives

Intervencions a professionals

L’obrador

Recursos d’interès

Informes tècnics anuals

Cjas en xifres

On som

Premsa 

Cursum 21

Centre oberts

L’Espai Lila

PLAeRS

LA LORE

Oh My Goig

Maternitats adolescents

Fem-nos la nit

Adolescents tutel·lats/des

APARTATS

La sexualitat d’adolescents i joves

Avortament

Postcoital

Projecte Tria

Violències masclistes

Sobre les ITS

Science shop. Dones i salut mental

Documents de posicionament

CJAS
Què és?
Blocs d’informació bàsica (edat, cita prèvia, horaris)
Àmbits d’actuació (individual, comunitari, generació de coneixement)

Equip CJAS
Personalitzar els càrrecs (fotos o il·lustracions)
Entitats col·laboradores

Manifest
Amigables: atributs → confidencial, personalització, proper, acompanyament...
Infografia/esquema de les 3 claus del model

Preguntes freqüents
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Instagram, Facebook i Twitter
Llenguatge senzill, fresc, 
crític i reivindicatiu.

Feed coherent, 
visualment atractiu i 
feminista.
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Instagram

Els highlights permeten consultar informació rellevant sempre es vulgui i quan es 
necessiti. Per tant, és recomanable que:

- Tinguin un títol identificatiu per a cada àmbit CJAS.
- S’afegeixin tots els àmbits d’actuació (com les ITS, el retard de la regla), per 

tal de tenir una base de contingut fixa, pròpia de CJAS i accessible a les usuàries 
i usuaris.

Es recomana crear content per a cada highlight:
- Explicar de manera breu com respon CJAS en aquell àmbit
- Donar unes pautes d’informació bàsica per a educar en aspectes bàsics de 

cada àmbit
- Afegir vídeos i explicacions breus i visuals per fer més amena la consulta

A3 Uniformitzar l’imatge de marca a través de les XS
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YouTube

És necessari classificar les llistes de 
reproducció per àmbits, per tal de presentar 
el contingut de manera ordenada i clara.

Afegir el contingut audiovisual de l’espai 
web al perfil de YouTube en les 
classificacions esmentades.Complementar aquests materials amb nous vídeos de:

- campanyes del CJAS
- tallers
- explicació dels àmbits d’actuació

Modificar la capçalera per tal 
d’uniformitzar i professionalitzar el 
perfil de YouTube.
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A4 Planificació i aparició en mitjans

televisió

generalistessectorials

ràdio

diaris i 
revistes

L’aparició als mitjans de comunicació permetrà a CJAS:
● guanyar notorietat
● arribar a una quantitat major del target desitjat
● percebre’s com una entitat actualitzada i viva
● tenir presència en l’opinió pública

Els diaris digitals tenen lectores 
joves i presents a les xarxes socials. 
Serà important crear col·laboracions 
amb aquests mitjans.

Les revistes sectorials i 
especialitzades han estat escollides 
en relació amb la temàtica de la 
entitat. 
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A4 Planificació i aparició en mitjans

Col·laboració a curt i llarg termini amb el Diari de Barcelona
Gestionat per alumnes de la UPF
Target: fet per joves i per a joves
Slogan: Som la mirada d'una generació compromesa #MiremDiferent

21/05/20
Entrevista amb Sílvia Aldavert i Jordi Baroja sobre els DSiRs en temps de confinament: 
https://www.diaridebarcelona.cat/w/la-tasca-del-cjas-durant-el-confinament?redirect=%2Fsocietat

37

https://www.diaridebarcelona.cat/w/la-tasca-del-cjas-durant-el-confinament?redirect=%2Fsocietat


A5 Creació d’una campanya íntegra per XS

Alt grau de desconeixement envers els 
DSIR i aspectes de la sexualitat

Necessitat d’un relat emocional per 
connectar amb les marques

Identificació amb marques 
reivindicatives i agents de canvi

Ús de les xarxes socials com espai 
d’activisme i lluita feminista

Oportunitat de rellançament de la 
campanya Pren-los 2019

Compartir contingut d’interès

Generar branded content

Eina per resoldre dubtes i acompanyar 
a la comunitat jove

USUARI I 
USUÀRIA

NECESSITATS 
DE CJAS

“Tens tot el dret”
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A5 Creació d’una campanya íntegra per XS

“Tens tot el dret”

Campanya digital, transversal i íntegra

Extensió de la campanya Pren-los i 
ressignificació de l’Informe 2019

Canals propis d’Instagram, Twitter i Facebook

Blocs d’informació complementaris

1. Explicació i contextualització de l’àmbit 
2. Enquestes a instagram stories per incitar a l’autoreflexió
3. Testimonis
4. “Tens tot el dret” i explicació del DSIR 

La campanya Tens tot el dret neix amb el propòsit de 
resignificar l’Informe de l’Observatori de Drets Sexuals i 
Reproductius i traçar una via de contingut transversal i útil per 
l’Associació, el CJAS i l’Observatori. 

Pretén ser una campanya íntegra i que abasteixi diferents 
necessitats detectades entre els usuaris i usuàries de CJAS. 

1. Aterrar la problemàtica o temàtica a tractar. D’aquesta 
manera es donaran a conèixer els àmbits d’actuació del 
CJAS, així com es proporcionarà coneixement per 
combatre precisament amb la desinformació envers 
aquests. 

2. L’Informe 2019 és una font d’informació molt potent i posa 
de manifest dades d’actualitat i realitats latents. Tot i això, 
el format és dens i té poc recorregut.  Amb les enquestes 
es pretén incitar a l’autoreflexió i trencar amb els falsos 
mites i tabús preconcebuts.

3. Lxs joves necessiten marques amb un relat emocional, 
que expliquin vivències reals i les quals els hi generin 
identificació.

4. Des d’una visió positiva, expressar els DSIR de manera 
senzilla, pràctica i directa, per tal que lxs joves puguin 
detectar més fàcilment les vulneracions i saber com fer-ne 
front (que no siguin l’eix central de la campanya, sino un 
argument més traduït en testimonis reals)

Campanya sostenible → optimitzem recursos
No partim des de 0, s’ha reciclat i aprofitat el material 
elaborat per altres campanyes i s’ha adaptat per tal que la 
comunicació tingui un recorregut més llarg i profund.
L’Informe 2019 és un material comunicatiu molt potent,, és 
per això que  → Re-formulem la creativitat i el disseny 
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A6 Creació de material didàctic i interactiu

El contingut de les XS ha de ser una breu introducció, que 
ha de redirigir a la web, ja que és on està el contingut més 
rellevant i didàctic. Per això, les xarxes han de publicar 
material:

- Fresc
- Atractiu
- Esquemàtic
- Visual
- Impactant
- Temptador

INFOGRAFIA 
DIVERSITAT 

SEXUAL

CIRCUIT DE 
PROVES ITS

CARTELL 
TALLER DE 

PORNOFICCIÓ
XS WEB

Discurs transmedia

-         Informació       +
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A6 Creació de material didàctic i interactiu
Circuit per fer les proves ITS

Font pròpia 
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A6 Creació de material didàctic i interactiu
Infografia diccionari diversitat sexual

Font pròpia 
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A6 Creació de material didàctic i interactiu
Material Taller PornoFicció

Brífing
Tallers d’educació sexoafectiva enfocats a l’ús de 
pornografia i dirigits a adolescents, sense utilitzar materials 
explícits

Objectius
1. proporcionar eines per apropar-se a materials 

pornogràfics de manera crítica

2. convertir la conversa sobre el porno en una ocasió 
d’educació sexual integral

3. desplaçar la ficció de la vivència real per crear 
imaginaris eròtics diversos

Comunicació
Des de CJAS, sorgeix la necessitat de crear els materials 
comunicatius per a publicitar el taller: díptics, cartells i 
contingut per XS. 

Punt de partida9

● a Espanya, els homes s’introdueixen a la 
pornografia amb una mitjana d’edat dels 14 anys

● tendència d’una “nova pornografia”, més 
accessible i a un sol clic

● pornografia com a eina d’educació sexual, amb 
patrons sexistes, i reforçament dels estereotips

9 Font: Red Jóvenes e Inclusión y Red Jóvenes e Inclusión Social y Universitat de Illes Baleares, www.epdata.es 
  Font: https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review

Necessitat de cridar l’atenció de lxs 
jovxs amb continguts no explícits 

que incitin a la reflexió
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A6 Creació de material didàctic i interactiu

Font pròpia 

Fruites i pintura com elements suggerents 
i simbòlics, amb colors poc naturals i 
irreals, simulant que és una situació 
plàstica i ficticia (inspiració: Pop Art)
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A6 Creació de material didàctic i interactiu

Font pròpia 
Ficció feta amb muntatges 
d’objectes i elements quotidians, 
que pretenen simular escenes 
eròtiques.
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Conclusions

La connexió emocional amb el target és la 
clau i la base sobre la qual construir 

qualsevol acció de comunicació

Explotar el concepte de r(evolució) per apropar-se a lxs jovxs. 
● Normalitzar, desdramatitzar i naturalitzar la sexualitat.
● Convertir els DSiR com un motiu de reivindicació i lluita, enfocament que connecta molt bé 

amb el corrent feminista actual.

El to en les comunicacions serà vital per 
aconseguir aquesta connexió emocional 

● To directe, clar, concís i divulgatiu.
● Combinar el to informacional amb l’emocional. Serà igual d’important empatitzar amb el target 

de manera emocional com fer-ho aportant informació veraç. 
● A nivell estètic, evitar els colors excessivament delicats o pastís. Els tons atrevits i els missatges 

transgressors captiven més l’atenció de lxs jovxs. 

Els continguts hauran d’anar orientats al 
propòsit de CJAS: ser el referent sexual de 

lxs joves i difondre els DSiRs

● Serà important ser presents en els moments de més desinformació o incertesa, com són:
○ la primera relació sexual
○ tipus de mètodes d’anticoncepció d’urgència 

● És convenient mostrar situacions realistes o testimonis on lxs jovxs s’hi puguin sentir 
identificades

● Relacionar els àmbits d’actuació del CJAS amb els DSiR ajudarà lxs jovxs a identificar 
vulneracions i saber com fer-hi front. 

Es recomana utilitzar un mix de xarxes 
socials per arribar de manera holística i 

integral al target

● Instagram és la xarxa social més versàtil, on es pot crear contingut dinàmic, visual i infogràfic.
● Twitter com a eina per difondre missatges concrets i per plantejar dubtes i preguntes d’interès. 
● Facebook com espai on mantenir el to informacional de les comunicacions. Permet crear 

contingut més extens i explicatiu. 
● YouTube com l’oportunitat de crear contingut propi, de caràcter educacional i complementari. 
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