
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Jove d'Osona - Vicjove  

Ofereix serveis integrals i especialitzats d’informació, orientació, 

acompanyament i assessorament en els àmbits d’ocupació i salut a 

Osona. 

 Orientació acadèmica: estudis, formació regalada, proves 

d’accés, beques, etc. 

 Orientació laboral: recursos per trobar feina, currículums, 

ofertes de feina, etc. 

 Emprenedoria i autoocupació: projectes, normativa, ajuts, etc. 

 Salut: afectivitat i sexualitat; hàbits saludables; alimentació; 

drogues, etc. 

www.osonajove.cat  / www.vicjove.cat 

Adreça  C. Bisbe Morgades, 15 (recinte de la Farinera).  08500 Vic 

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20h i dimarts de 10 a 13h 

Telèfon 93 889 17 67 

sij.osona@oficinajove.cat 

 

Mapa de punts joves de la comarca d’Osona dels 
diferents municipis 

http://osonajove.cat/mapa 

 

 

 

 

Mancomunitat La Plana- Servei d’informació juvenil 

El servei d'informació juvenil t'ofereix informació i assessorament en diferents eixos 

de la vida del jove: 

Salut; Ensenyament; Oci, cultura i lleure; Cursos i cursets; Treball; Habitatge; 

Viatgeteca; Vacances i estades; Tràmits i Carnets.  

www.mancoplana.cat/articles-mostra-2109-cat.htm 

 
Adreça: Sector El Quadro s/n. 08519 Malla (Barcelona) 
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14h i dilluns de 17h a 20h 
Telèfon:  93 812 41 67_ext. 4    

 

Aquest servei el tenen els municipis  d’Osona  que pertanyen a  la Mancomunitat la 

Plana: Balenyà-Els Hostalets, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de 

Centelles; Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau. 

 

Serveis de consulta i 

assessorament per joves d’Osona 

Intaboo 

És un espai de confiança, on poder parlar de tot allò que ens interessa i ens mou, 

sense filtres ni judicis, on plantejar diferents opcions per poder-ne escollir la que 

més ens agradi. 

Trobaràs Intaboo: 

 Als instituts, punts joves i Ajuntaments 

 A l’Oficina Jove d’Osona/Vicjove 

Parla amb nosaltres al xat que trobaràs a http://intaboo.mobi/ o al whatsapp  

625 245 332. 

També ens trobaràs a l’Oficina Jove d’Osona/Vicjove (c. Bisbe Morgades, 15; Vic) 

els dimecres de 16 a 18.30 h. 

hola@intaboo.mobi  

Propostes educatives (formacions) 

- Atenció directa (presencial i virtual) 

http://www.osonajove.cat/
http://www.vicjove.cat/
mailto:sij.osona@oficinajove.cat
http://osonajove.cat/mapa
https://www.mancoplana.cat/articles-mostra-2109-cat.htm
http://intaboo.mobi/
mailto:hola@intaboo.mobi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa Salut i Escola (PSiE) 

Consulta oberta d’infermeria al centre d’ensenyament   

La consulta oberta als centres d'educació secundària apropa  els serveis 

de salut als centres docents i als adolescents amb les màximes 

garanties d'intimitat. 

Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són: la salut mental; la salut 

afectiva i sexual; el consum de drogues legals i il·legals; i els trastorns 

de la conducta alimentària. 

 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_ed
ucatius/programa_salut_escola/ 

Per conèixer més informació de la consulta oberta dins el teu centre 

educatiu consulta la web de l’Escola. 
          

           

Tarda Jove  

La Tarda Jove és un servei gratuït i sense cita prèvia que s’ofereix als 

nois i noies de menys de 24 anys des del Servei d’Atenció a ala Salut 

Sexual i Reproductiva. Les consultes que s’hi poden fer són sobre salut 

sexual i afectiva: mètodes anticonceptius, malalties de transmissió 

sexual, citologies, dubtes sexualitat, problemes ginecològics, embaràs 

no desitjat, entre altres temes. La consulta és portada per una llevadora 

i en casos de patologia hi ha un ginecòleg de suport. 

Adreça: plaça de la Divina Pastora, 6. 08500, Vic 
Horari: dimecres tarda de 16-19 h. 
Telèfon 93 889 02 22 Extensió 8201 

 

tardajove.cc.ics@gencat.cat 

 

Oficina VicDones - SIAD Osona 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 

Servei de proximitat gratuït i confidencial, dirigit a totes les dones de la ciutat de Vic 

i de la comarca d'Osona,  amb l’objectiu d’informar, orientar i assessorar, a través 

d’una atenció personalitzada sobre totes aquelles inquietuds, dubtes o necessitats 

que les dones puguin tenir. 

Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitats de gènere (SAI LGTBI Osona) 

Servei de proximitat gratuït i confidencial, dirigit a totes les persones del col·lectiu 

LGTBI,  amb l’objectiu d’informar, orientar i assessorar, a través d’una atenció 

personalitzada sobre totes aquells dubtes, necessitats, incidències o possibles 

discriminacions que puguin tenir. 

http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-

serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/ i www.vic.cat/viure-a-vic/dones/dones 

Adreça: c. de la Llotja, 1  2a planta. Edifici del Sucre 
Horari: dilluns a dijous de 9 a 18h i divendres de 9 a 14h 
Telèfon:: 93 702 72 84 / 650 540 732 
vicdones-siadosona@vic.cat 
 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_escola/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_escola/
mailto:tardajove.cc.ics@gencat.cat
http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/
http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/politiques-digualtat-i-serveis-dinformacio-i-atencio-a-la-dona/
http://www.vic.cat/viure-a-vic/dones/dones
mailto:vicdones-siadosona@vic.cat

