PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines

05/10/2018
ALTA AL BUTLLETÍ

La setmana vinent no enviarem el butlletí perquè divendres és festiu. El proper butlletí el rebreu el 19 d’octubre de 2018
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U
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Dimarts 9 d’octubre a les 18:30h, la nova directora general de joventut, Norma Pujol, inaugurarà a la Casa de la Generalitat de
Catalunya a Perpinyà, l'exposició “Tempo: rastre i memòria” de l'artista Laura Bergillos, mereixedora de la menció especial
d'Art Jove del Festival Inund'ART. L’exposició s’hi podrà visitar fins al 30 de novembre

Nova edició del programa Escena 25: una campanya que vol afavorir l’accés a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts als
joves d’entre 18 i 25 anys durant els mesos d’octubre i novembre, a uns preus especials d’entre 3 i 10 euros. Hi ha temps fins al
30 de novembre per registrar-se i reservar els espectacles

Dades d'atur per comarques i municipis – setembre 2018

Aquesta setmana ha començat el procés de selecció per contractar gairebé 1.400 joves titulats inscrits a la Garantia Juvenil
Cercador per a trobar les entitats que ofereixen aquest tipus de contractes de pràctiques arreu del territori

L’Agència Catalana de la Joventut obre la convocatòria Art Jove 2019, formada per 16 premis i 6 beques per a projectes artístics
de producció, mediació i intercanvi internacional. Els joves interessats en aquesta convocatòria tenen de temps fins el proper
22 d’octubre

En el marc de l’Odisseu (programa per al retorn i la inserció laboral de joves al món rural), i dins la Jornada d’Ocupació i
Emprenedoria del Campus Cerdanya del 8 d’octubre, tindrà lloc un Networking per a Joves i Empreses

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament
d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per a l’any 2018. El termini de presentacions de
sol·licituds és fins al15 d'octubre de 2018

Recordatori: Dilluns 8 d’octubre finalitza el termini de presentació de sol·licituds al programa UBICAT, per a la realització de
projectes que desenvolupin actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones
desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació

Recordatori: Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. El termini per presentar
la sol·licitud acaba el 15 d'octubre de 2018. Les adjudicacions són per ordre d’arribada

Recordatori: El 15 d’octubre és el darrer dia per a presentar la sol·licitud a la convocatòria 2018 de finançament de PROJECTES
SINGULARS adreçats a persones joves inscrites al fitxer de Garantia Juvenil (Línia 1)

Recordatori: El 15 d’octubre acaba el termini de sol·licitud de les beques per a estudiants universitaris. Es tracta d’un únic
formulari per a sol·licitar l’Acreditació de caràcter econòmic (MATRC), per matricular-se com a becari/ària condicional, i
l’Acreditació del Tram de renda familiar i la Beca Equitat

Recordatori: El 15 d’octubre finalitza el termini per presentar els treballs al certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra, amb la
col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut i l'Institut Balear de la Joventut

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició de les entitats un conjunt de serveis d'assessorament i
acompanyament gratuïts. La sol·licitud és online

Campanya “Pareu de parar-me” de SOS Racisme Catalunya. Neix de la necessitat de fer front a les identificacions policials per
perfil ètnic. Els materials estan a disposició per a col·laborar en la difusió
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’octubre de 2018
Subvencions per realitzar accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Línia 1, 2, 3 i 4).
Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 d'octubre de 2018.
De l'1 al 20 d'octubre està obert el termini per a la inscripció a les proves del certificat de conductors professionals (CAP). El CAP és un certificat obligatori
per a conductors professionals de mercaderies i viatgers per carretera i per obtenir-lo, cal superar una prova. La prova es realitza el 16 de novembre.
Premis European Digital Skills 2018, per a iniciatives que millorin les competències digitals dels ciutadans. Estan oberts a qualsevol organització o empresa que
realitzin projectes d'habilitats digitals a Europa. La iniciativa ha de cobrir un o diversos estats membres de la UE i ha d’haver començat i mostrat resultats entre l'1
de gener de 2016 i el 30 d'octubre de 2018. Data límit: 21 d’octubre de 2018
S'ha publicat la convocatòria per la qual es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits
d'actuació del CEJFE del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2019. El termini per
sol·licitar la beca és fins al 25 d'octubre de 2018, a les 14.00 h.
Concurs de prevenció de riscos laborals 'La prevenció, un valor segur'. Aquest concurs és una iniciativa que pretén sensibilitzar els joves sobre la importància
de la seguretat i la salut laboral i l'adopció de mesures de prevenció en qualsevol professió. També busca orientar la seva creativitat a un àmbit, el de la prevenció
de riscos laborals, en les diferents disciplines corresponents: el cartellisme, la fotografia, els pictogrames i els espots d'animació. Termini de presentació de les
sol·licituds fins al 26 d'octubre de 2018
Recordatori: Sessió Work in Flanders: taller organitzat per EURES Flandes i EURES Catalunya sobre possibilitats de feina en enginyeria i informàtica a la regió
belga. El taller es durà a terme el proper dimarts 9 d’octubre a les 13:00h a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). No cal tenir coneixements de francès
però sí d’anglès.
Recordatori: Convocatòria del Programa de projectes innovadors i experimentals 2018. Aquest Programa vol donar resposta a les necessitats específiques dels
territoris amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local i l'ocupació. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 9 d'octubre
de 2018,
Recordatori: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables: persones amb discapacitat, de
persones en situació o risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania. Termini per a
la presentació del formulari fins a l'11 d'octubre de 2018.
Recordatori: La Direcció General de Justícia de la Comissió Europea obre convocatòria amb l’objectiu de frenar l'augment de les tendències del discurs d'odi
a través d'Internet, i millorar la cooperació entre autoritats, societat civil i empreses d’Internet. Data Límit: 11 d’octubre de 2018.
Recordatori: L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), amb la col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) i l’Institut Balear de la Joventut
(IBJ) convoquen el certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra adreçat a joves escriptors i escriptores en llengua catalana que tinguin entre 16 i 30 anys. El
termini de presentació de les obres acaba el 15 d’octubre de 2018.
Recordatori: Premis a l’actuació cívica juvenil (XXXII Premi Jaume Ciurana), convocats en el marc del Premis de Civisme que organitza la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària. Mitjançant aquests premis es pretén reconèixer i impulsar les actuacions cíviques i els valors que les promouen. Els Premis a
l'actuació cívica juvenil s’adrecen a grups formats com a mínim per sis joves majors de 12 anys, integrats en entitats sense ànim de lucre, que hagin dut a terme
alguna acció cívica meritòria de manera voluntària i gratuïta. El termini per presentar projectes és obert fins al proper 15 d’octubre de 2018.
Recordatori: S'ha obert la quarta convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local de les zones rurals designades com a Leader. Es poden
demanar fins al 17 d'octubre de 2018.
Recordatori: Nou ajut econòmic per als joves inscrits a la Garantia Juvenil amb contractes per a la formació i l’aprenentatge. La persona beneficiària
percebrà un ajut econòmic mensual de 430,27€, durant tota la vigència del contracte de formació i aprenentatge i fins un màxim de 18 mesos. Es pot sol·licitar a les
Oficines de Treball del Servei la Generalitat
Recordatori: 64 places noves a l'Agència Tributària de Catalunya. Està previst que les proves s’iniciïn durant el primer trimestre del 2019, i que la incorporació
definitiva dels aspirants que superin els processos tingui lloc entre finals del 2019 i principis del 2020.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
ATENCIÓ, NOVA DATA: La segona jornada de bones pràctiques organitzada per l’AcPpJ i que se celebra a l’Oficina Jove del Ripollès (Ripoll), serà el dimarts
16 d’octubre a les 10h. El títol de la jornada és RELACIONS, VINCLES I EMPODERAMENT JUVENIL. Cal inscripció prèvia
Nova edició del Palau Ressona, concurs de música jove de Palau-solità i Plegamans. Poden participar en el concurs tots aquells grups o solistes joves que hi
tinguin interès, independentment del seu lloc de residència, amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys. És imprescindible que els grups que es presentin, en
el cas de ser seleccionats, tinguin un repertori suficient de 20 minuts en el moment del concurs. El termini per inscriure-s’hi acaba a les 20.00h del divendres 19
d’octubre.
La tercera sessió del 8è 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 NAMÍBIA: UNA EXPERIÈNCIA DE
VOLUNTARIAT EN CONSERVACIÓ AMBIENTAL el proper dimecres 24 d’octubre, de 19 a 21 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de Gerard Aliu
Mancebo, graduat en Biologia i activista mediambiental. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Dijous 25 d’octubre, a les 10h, l’AcPpJ organitza la tercera jornada de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2018, al Servei de Joventut de Vilafranca sota
el títol Xarxa d’Espais Joves de Mataró, equipaments juvenils en clau de gènere. Cal inscripció prèvia
Giving Tuesday CAT 2018. El 27 de novembre és #GivingTuesday. Dona temps, aliments, diners, roba, objectes de segona mà, sang... Un dia per descobrir que
la clau de la felicitat està en compartir amb els altres.
Recordatori: Curs sobre diversitat religiosa: Conceptes i criteris d'aplicació, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a l’Edifici de la
Generalitat a Girona, el 9, 16, 23 i 30 d’octubre 2018, de 9,30 a 14,30 hores. Places limitades. Cal inscripció
Recordatori: La segona sessió del 8è 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 CV I CARTA DE PRESENTACIÓ
PER ANAR A L’ESTRANGER el proper dimecres 10 d’octubre, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta.
Cal inscripció i portar el CV imprès en català.
Recordatori: UdGOcupació impulsa l’Escola de Competències. És un nou projecte amb l’objectiu de formar als estudiants i titulats amb aquelles competències
professionals que marquen la diferència entre candidats. S’ofereixen 10 càpsules totalment gratuïtes, que es repetiran cada semestre, per formar en 6
competències bàsiques: la comunicació, la motivació, el networking, el lideratge, la negociació i l’autoconfiança. Les càpsules d’aquest primer trimestre seran de
l’11 d’octubre al 22 de novembre.
Recordatori: Trobada dels actors de la formació professional organitzada per la Chambre de Metiers et de l’Artisanat (CMA), l’11 d’octubre de 2018, de 10 a
14h, a l’Antenne de la CMA, Rue Serre-Sant Joan. Sallagousea (Cerdanya francesa). En aquest marc es presentarà el projecte Trampoline de la Direcció General
de Joventut.
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Recordatori: 36a Jornada de polítiques locals de joventut organitzada per la Diputació de Barcelona: Comunicació efectiva amb joves. Propostes i
estratègies. El dimecres 17 d’octubre de 2018, de 9h a 17h, al Passeig Can Barra de Sant Quirze del Vallès. Cal inscripció prèvia
Recordatori: Del 2 al 25 d’octubre es podrà visitar l’exposició “Febre del Divendres Nit” a Els Químics Espai Jove, organitzat per Salutacció (Taula Jove de
Salut de Girona). És una exposició interactiva per treballar, a través d’un joc de rol que simula una sortida nocturna, les conductes de risc associades a les nits de
festa: abús d’alcohol i altres drogues, conducció i relacions sexuals. Activitat gratuïta.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí A l'Abast, núm. 452
105 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El Govern rep l'informe sobre les conseqüències del Referèndum de l'1 d'octubre
Josep Ginesta: "La baixada de l'atur registrat es deu a la millora d'ocupació en sectors no estacionals i a l'allargament de la temporada turística"
Treball, Afers Socials i Famílies destina més d'1,5M€ a promoure polítiques per prevenir la discriminació LGBTI
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies crea 80 places d'emergència i 30 de primera acollida per a infants i joves migrants sense referents
familiars
L’organització Arrels Fundació rep el Premi Ciutadà Europeu 2018 del Parlament Europeu
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
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Generalitat de Catalunya. Govern de la República
Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
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
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
El Rodamón – Servei de Mobilitat Internacional de l’Ajuntament 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
Eurodesk
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
Oficina Jove de la Selva

Aquest butlletí el rebràs tots els divendres, excepte si són festius o 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 que pugui ser de l'interès de les persones joves o dels professionals que treballen amb
o per als i les joves, perquè ho incloguem al Butlletí Puntual de Joventut, pots fer-nos-ho saber fins el dia abans escrivint a joventut.girona.tsf@gencat.cat
Com a persona interessada, per exercir el dret d’accés, rectificació o supressió de les dades (baixa del butlletí), i la limitació o oposició al tractament, cal
enviar un correu a joventut.girona.tsf@gencat.cat des de l'adreça que ens consta en la nostra base de dades i sol·licitar-ho.
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 entrant a l’enllaç ALTA AL BUTLLETÍ. Gràcies
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