PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
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El 17 d'abril ERYICA celebrarà el Dia Europeu d'Informació Juvenil (AEDI)

Joventut ofereix aquest estiu 54 camps de treball a Catalunya amb 1.152 places per a joves
Dimarts vinent 18 d’abril, a les 12h del migdia, acaba el període de preinscripcions !!

A partir del dimarts 18 d’abril es pot fer la reserva directa de les places disponibles de les estades de l’Estiu és Teu, aposta de
la Generalitat de Catalunya per als joves d'entre 5 i 16 anys

Nova formació en perspectiva intercultural des de les polítiques de joventut, que tornarà a donar accés a rebre assessorament
per desenvolupar projectes interculturals en el territori. S’impartirà a la seu de l’Agència Catalana de Joventut a Barcelona, i
les sessions seran l’11 i 25 de maig i 8 i 22 de juny, amb un total de 16 h. Places limitades (20)

El dimarts 25 d’abril acaba el termini de sol·licitud a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i
activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017
Vídeotutorial “Subvencions a entitats del Dep Treball, Afers Socials i Famílies”

Un centenar de professionals de joventut van assistir el passat 6 d’abril al primer espai de treball per elaborar el Pla d’actuació
territorial de joventut (PATJ 2020) convocats per la Direcció General de Joventut. La trobada es va centrar en els serveis que la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) ofereix als joves
Les properes convocatòries temàtiques per elaborar el PATJ seran: habitatge (18 i 25 d’abril), cultura (19 d’abril i 5 de maig),
violències (20 d’abril i 4 de maig), salut (21 i 28 d’abril), formació i treball amb perspectiva de mobilitat social (26 d’abril i 3 de
maig) i participació (27 d’abril).
Destacar la convocatòria temàtica de salut (habilitats per la vida i conductes de risc), que es realitza a Girona el 21 i 28 d’abril

En breu, i fins al 3 de maig, s’obrirà la participació a la convocatòria de les Beques Carnet Jove, del Programa Connecta’t de
l’Agència Catalana de la Joventut. Un total d’onze beques a joves d’entre 16 i 31 anys en diferents camps professionals. Són
convocatòries dotades amb 5.000 euros cadascuna + una estada formativa d’un any en una empresa de referència del sector

4rt Congrés Català de la Joventut: Els dies 13 i 14 de maig es celebrarà el Congrés Català de la Joventut, trobada que servirà
per plantejar col·lectivament el model de societat que volen els joves

Fins a l’1 de juny estan obertes les inscripcions al Pràcticum Odisseu de pràctiques universitàries remunerades en empreses
del món rural
Les empreses que hi vulguin participar hauran de presentar una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d’ofertes de
pràctiques dels Ajuts al Pràcticum Odisseu (Termini fins l’1 de juny 2017)
Projecte Odisseu al Youtube

Anem preparats 2017: nova versió de la guia d’informacions i recomanacions per organitzar activitats d’educació en el lleure
adreçades a menors de 18 anys

Treball, Afers Socials i Famílies encapçala la delegació catalana present en el Fòrum del Cos Europeu de Solidaritat a
Brussel·les

Projecte HEBE: projecte interuniversitari que pretén generar coneixement per generar accions socials i educatives, i dissenyar
polítiques adreçades als joves, a través de l'anàlisi dels llocs, moments i processos relacionats amb l'apoderament juvenil
Webdoc HEBE: documental interactiu sobre l’apoderament juvenil
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2017
La Secretaria de Transparència i Govern ha publicat les bases d’una una nova convocatòria d'ajuts a les entitats per oferir suport tècnic i
assessorament personalitzat a projectes de participació interna. En breu s’obrirà la convocatòria i es tindran 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud. Les
accions objecte d'ajut s'hauran de desenvolupar com a màxim fins el 30 de novembre del 2017.
#StJordiÒptim: El Departament de Cultura ha convocat un concurs de garrotuits per Sant Jordi i hi ha temps de fer piulades fins al 18 d’abril 2017
Ampliat el termini de la convocatòria Atípics fins al 14 de maig. Es tracta d’un programa d’emprenedoria finançat per la Garantia Juvenil, per a joves a
Catalunya que volen engegar idees amb impacte positiu. El programa està dissenyat perquè els 20 joves Atípics seleccionats posin en marxa els seus
projectes viables i beneficiosos per l’entorn. Les 12 trobades de formació i orientació dels 20 joves tindran lloc entre juny i desembre a l'Alberg de Cabrera de
Mar (XANASCAT).
#Friends4Europe: En el marc de la celebració dels 30 anys del programa Erasmus, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona llança un concurs
per a Facebook i Instagram on demana als usuaris que comparteixin una fotografia on apareguin amb els seus amics europeus que hagin fet durant el seu
Erasmus o en qualsevol altra ocasió.
13a edició dels Premis d’Educació en el Lleure de la Fundació Carulla, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El termini de presentació de propostes
s’acabarà 16 de juny de 2017
Recordatori: 17a edició del Concurs de maquetes que organitza la plataforma musical Sona 9. Cal registrar-se al web del concurs i publicar un mínim de
tres cançons originals en català. El termini acaba el 15 d'abril de 2017
Recordatori: Procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball,
Afers socials i Famílies. El termini per a la presentació de les sol·licituds és fins al 18 d’abril de 2017.
Recordatori: Ajuntament de Roses: Convocatòria per a la provisió de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2017 i creació d'una borsa
de treball, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2). Termini de presentació d'instàncies fins al 18 d'abril de 2017.
Recordatori: Formació Dual a Baviera – Alemanya, per a persones joves d'entre 18 i 30 anys. Àmbits professionals en els quals busquen persones
candidates: Operaris/àries i tècnic/ques de la indústria mecànica i metal·lúrgica; Professionals de la restauració; Atenció a la dependència; Operaris/àries i
tècnic/ques per la construcció; Instal·ladors /res de gas, aigua i calefacció; Forner/a. Cal enviar CV per correu electrònic. L'empresa BBW valorarà les
candidatures i es posarà en contacte amb les persones seleccionades per convocar-les a una sessió informativa el 20 d’abril a Barcelona.
Recordatori: S’obre el període per presentar propostes per la nova edició de la Mostra de Música Jove VicSona 2017 amb algunes novetats respecte anys
anteriors. Presentació de propostes fins el 21 d’abril de 2017.
Recordatori: #FilmEstudis2017: La secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona organitza el primer concurs de vídeo dirigit a alumnes que estiguin cursant
un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior a la comarca del Gironès. Termini fins el divendres 21 d’abril a les 12 del migdia.
Recordatori: El Tinter, d’Òmnium Cultural, ha tornat a convocar els premis de narrativa i poesia en català dirigits als centres educatius dels Països Catalans
per a autors d'entre 6 i 18 anys: El 6è Premi Pissiganya de Poesia Escolar acaba el termini el 21 d’abril de 2017.
Recordatori: Concurs de grups novells per la festa major de Vilablareix 2017 - 2a edició. Inscripció dels concursants fins al 23 d'abril de 2017.
Recordatori: 10è Concurs “Joves i Mobilitat” 2016-2017, per a joves d’entre 13 i 17 anys de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de centres escolars,
membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya. És un concurs del RACC amb el què pretén que en els joves es treballin aspectes de mobilitat
sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin entre els joves una mobilitat responsable. La presentació de treballs pel
concurs acaba el 28 d’abril de 2017

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Curs “Dinàmiques i estratègies pedagògiques que van més enllà de l’aula” organitzat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, el 18 i 25
d’abril i 2 de maig de 2017, a l’Aula de formació 3 de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, de 9.30 a 13.30 hores. Cal inscripció prèvia.
La nova sessió del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, per tal d’informar els i les joves
interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, serà la sessió ESTADES AL CANADÀ, el proper
dijous 20 d’abril, de 10 a 12h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de Sessió a càrrec de Miguel Robichaud, de l’ambaixada del Canadà a París, a través
de videoconferència. Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
La propera sessió territorial a la demarcació de Girona per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària serà a
l’Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordà, el proper 20 d’abril, de 17.30 – 19.30 h. Cal inscripció prèvia
La Federació Catalana de Voluntariat Social, juntament amb Festival Strenes, organitza el proper dissabte 22 d’abril, de 17 h a 21 h, la XVII Fira d’Entitats
de Voluntariat.
"Viquiprojecte: Educació social":El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) fan una campanya per a la visibilització de referents,
conceptes i àmbits de l’educació social mitjançant l'enciclopèdia online de contingut lliure, juntament amb DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials i
Amical Wikimedia, i amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), la Coordinadora per a l’Animació
Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT), l'Espai Jove Kesse, la Biblioteca de Roquetes i Biblioteques de Barcelona. El 4 de maig, a les 17h, es fa una sessió
presencial a DIXIT Girona per posar en comú i saber quins són els termes de l’àmbit social que es poden trobar en línia actualment.
I Jornada: Adolescència, gènere i drogues, adreçat a professionals que treballen directament amb la població adolescent. Organitzada per la Subdirecció
general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Serà el 5 de maig 2017, de 9 a 15h, al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan 108,
Barcelona). Gratuït. Cal inscripció.
3a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc de l'11 al 16 de juliol del 2017 a Mura (Barcelona). Les inscripcions
estaran obertes del 22 d'abril al 31 de maig. Hi ha opció d’accedir a beques.
Recordatori: VII Congrés Català de Sociologia: La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI?. Serà el 21 i 22 d’abril 2017 a
Tarragona, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Catalana de Sociologia.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí A l'Abast, núm. 427
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 133
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Abril 2017
Newsletter Eurodesk - 08/04/2017
EURES & YOU 03 | 2017
037 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Atur per comarques i municipis. Març 2017
L’Agència Catalana de la Joventut i l’Instituto Portugès do Desporto e Juventu de intercanvien bones pràctiques sobre Carnet Jove i albergs de
joventut
Justícia obre el Registre de parelles estables de Catalunya. La inscripció és gratuïta i es pot fer presencialment i telemàtica
La Generalitat de Catalunya concedeix la Creu de Sant Jordi a la Fundació Ramon Noguera
El Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya, una eina de reconeixement
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Treballar a Europa. XARXA EURES
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Sexe Joves
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
Oficina Jove de la Garrotxa – L’Ideal
Garrotxa Jove
Oficina Jove del Gironès. L'Estació Jove
Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac
Oficina Jove Ripollès
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que tinguem una nova interfície autoritzada pel Puntual de Joventut, excepte en període de vacances, que
pot canviar la seva periodicitat (juliol-agost, setmana santa o Nadal).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.tsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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