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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
U

ALTA AL BUTLLETÍ

AVISOS

U

H

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, i el secretari general de Transparència i Govern Obert, Jordi
Foz, presenten l'Enquesta de Participació i Política entre la joventut catalana, el proper dilluns 4 de març, a les 12:45, a la seu de
la Direcció General de Joventut (C.Calàbria, 147, Barcelona)

Jornada de formació "Municipi viu/jove i arrelament" organitzada per la Coordinació Territorial de la Direcció General de
Joventut, els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Associació de Micropobles
de Catalunya, el dissabte 23 de març al matí, a Can Trona, Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas. Cal inscripció prèvia

Campanya del 8 març de 2019: #SomAquí #Som8deMarç
Declaració institucional del 8 de març de 2019- Reivindiquem els feminismes. Som Aquí. Som 8 de març

Ja es poden consultar les bases 2019 de les Beques Carnet Jove 2019. En breu s’obrirà la convocatòria que finalitza el 2 d'abril

Reedició del Programa “Obrim Via": Formació de l’Agència Catalana de la Joventut en dinamització i participació juvenil, el
vincle amb la gent jove. Es realitzarà a la Seu de la Direcció General de Joventut (C.Calàbria, 147, Barcelona), els dies 14, 21 i 28
de març de 2019, de 10 a 14h. Places limitades. Inscripcions fins l’11 de març

3a trobada de tècnics i tècniques comarcals de joventut a les comarques gironines centrada en els plans comarcals

“Univers Jove, descobreix la teva vocació”: serà el 5 de març, de 10 a 14h, al Pavelló Poliesportiu de Ripoll
JOBarcelona'19. VI Congrés Internacional de treball i orientació professional per a universitaris i joves titulats. El 19 de març, al
Palau de Congressos de Catalunya (Av Diagonal 661, Barcelona). Entrada gratuïta previ registre
Saló de l’Ocupació Juvenil de Barcelona, 21 i 22 de març
El Saló de l'Ensenyament a Barcelona se celebrarà del 20 al 24 de març de 2019. L’entrada amb el Canet Jove és de 5,5€

Del 31 de maig al 2 de juny de 2019 se celebrarà el Festival Inund’Art - 14a Mostra d’Art Contemporani amb tots els sentits.
Actualment està oberta la convocatòria d’artistes per a participar-hi, i la data límit d’inscripció és el 15 de març
Menció especial d’Art Jove
Art Pertot 2019

Procés participatiu per a l'elaboració del Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya fins al 24 de març de 2019

Recordatori: Divendres 8 de març és el darrer dia d’inscripció a la convocatòria ordinària per als Certificats d'idiomes dels
nivells B1, B2 i C1 de les EOI

Recordatori: Nova convocatòria d’acreditació professional en centres educatius: s’avaluen competències professionals en
l’àmbit de la dependència i teleassistència i en el de condicionament físic i ioga. Preinscripció: del 26 de febrer al 12 de març.

Recordatori: 15a 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’acaba 29 de març de 2019

És temps de Carnestoltes!
Per Carnestoltes, no tot s'hi val: conduint, ni alcohol ni drogues!. Campanya preventiva del Servei Català de Trànsit
Per Carnaval No Tot S'hi Val – Campanya 2019 de l’Ajuntament de Roses
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Butlletí Informatiu quinzenal amb les possibilitats d'ofertes de feina a les Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea (UE)
Butlletí Informatiu quinzenal amb les possibilitats d'ofertes de pràctiques a les Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea (UE)
Bases i convocatòria per la donació de l’1% dels ingressos propis de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a projectes destinats a les necessitats de Joves
migrats que van sols i a projectes de cooperació pel desenvolupament. Presentació de projectes fins al 17 de març de 2019
My Galileo App Competition: Concurs d’APPs de l’Agència Europea de Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GSA) amb la voluntat d’incrementar l’ús que
es fa de Galileo, el GPS europeu. Obert a desenvolupadors d’aplicacions mòbils, estudiants, investigadors... amb 3 premis ben sucosos. Fins al 28 de març de
2019
Recordatori: La Unió Europea convoca un concurs de fotografia amb temàtica social per a joves: #MySocialEurope. Per participar només cal realitzar una
fotografia que mostri l’Europa social. Aquesta competició busca promoure: els drets socials entre el joves; augmentar el compromís social a través de la creativitat;
crear consciència sobre l’Europa social; involucrar als joves en temes de la Unió Europea abans de les eleccions europees del 2019. Data límit: 4 de març de 2019
Recordatori: Noves beques per fer pràctiques al Departament de Cultura (béns culturals mobles, arxius, fons documentals, patrimoni arquitectònic, anàlisi i
explotació de dades de l'àmbit cultural, entre d'altres). El termini per presentar les sol·licituds és fins al 7 de març de 2019

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Del 4 al 21 de març 2019 es podrà visitar l’exposició Sota Pressió al Güell Espai Jove, Els Químics Espai Jove, organitzat per Salutacció (Taula Jove de Salut de
Girona). L'exposició vol facilitar eines per identificar la pressió social, estratègies per fer-hi front i propiciar la reflexió sobre la presa de decisions en situacions de
grup i la seva influència sobre l'ús de drogues i l'aprofitament del temps d'oci. Activitat gratuïta.
3r Diàleg Transfronterer: les properes eleccions al parlament europeu: el que hem de conèixer, organitzat per la Comissió Europea, el 7 de març de 2019, a
partir de les 9:15 h, a l’Auditori de Caputxins de Figueres. Farà de moderador el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert i Punset.
El dimarts 12 de març, de 18 a 20h, tindrà lloc una nova sessió del 9è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del
Gironès-Estació Espai Jove, sota el títol EUROPA: VIATJAR AMB TREN A TRAVÉS D’INTERRAIL, A L’ESTACIÓ ESPAI JOVE, Sessió a càrrec d’estudiants
que ho han viscut. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Jornades sobre experiències per promoure l'educació inclusiva i la inclusió social, organitzat en el marc del Màster en Atenció a la Diversitat en una
Educació Inclusiva de la Universitat de Girona, el 13 i 14 de març de 2019, a la Facultat d'Educació i Psicologia. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Curs d’extensió universitària: “Drets humans i privació de llibertat”, organitzat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB i Irídia. Del 15
març al 27 d’abril de 2019. Consta de 44 hores presencials repartides entre quatre divendres a las tardes de 16 a 20 (4 hores), i quatre dissabtes de 10 a 14 i de
15 a 18 (7 hores).
III Jornades autonòmiques d’oci, impulsades per DINCAT, sota el títol ‘Com abordem la inclusió des de l’Oci?’. Se celebraran el dijous 21 i el divendres 22
de març de 2019. Les jornades tenen un cost de 10 euros per persona i inclou allotjament compartit en habitacions dobles i els àpats. Caldrà especificar el
company o companya d’habitació en les inscripcions. En cas de no tenir acompanyant, l’organització assignarà una persona.
Reedició del curs “Prevenció i abordatge de l'abús sexual infantil en l'educació en el lleure”. Té una durada de 9 hores i se celebrarà els dies 28 de març i 4
d’abril de 2019 (16 a 20.30 h) a la seu de la Direcció General de Joventut (C. de Calàbria, 147, Barcelona). La data límit per inscriure’s és el 28 de març de 2019.
Recordatori: Taula rodona a Rubí contra el suïcidi juvenil, organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Rubí. Tindrà lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí), el 5 de març, a partir de les 18h.
Recordatori: Curs «La gestió eficient de la comunicació en la participació ciutadana», organitzat per la Secretaria de Transparència i Govern Obert i Escola
d’Administració Pública de Catalunya, dins l’itinerari formatiu en participació ciutadana per al món local 2019. Serà els dies 5, 12 i 26 de març de 10 a 14 hores, a
l’aulari de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Cal inscripció prèvia
Recordatori: La propera sessió del 9è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove, 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 AUSTRÀLIA:
TREBALLAR, ESTUDIAR O VIATJAR, el dijous 7 de març, de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de Marta Moreno, de l'agència GoStudy Austràlia.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Recordatori: En el marc de la #EdHackKreaGirona que tindrà lloc el 22 i 23 de març s’organitza l’activitat d’escalfament “Prototipatge per a fer reals les idees
més transformadores”, el dijous 7 de març de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove de Girona. A càrrec d’Oriol Ripoll. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Recordatori: La 3a. Tertúlia Social, organitzades per la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG i la Federació Catalana de Voluntariat Social,
serà el proper dijous 7 de març de 2019, a les 19.30 h, al Restaurant La Rosaleda-Jardí Degustació de Girona. El tema a tractar serà els Matrimonis forçats, i hi
participarà com a ponent-convidada, la Sra. Carme Vinyoles, periodista i secretària de “Valentes i Acompanyades”, i conduirà l’acte la Sra. Sònia Cervià,
responsable de comunicació de la Coordinadora d’ONGs. El preu del sopar és de 10€ .L’aforament és limitat i cal confirmar assistència.
Recordatori: Fundació Catalunya Voluntària disposa encara de vacants del TLN Mobilicat (programa internacional de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil)
per a realitzar pràctiques professionals a Pesaro (Itàlia) de l’11 de juny als 17 de setembre 2019. Cal estar inscrit/a a Garantia Juvenil i com a demandant
d'ocupació (DONO) al SOC. Inscripcions obertes fins al 25 de març de 2019
Recordatori: Oferta del servei EURES per a metges de diverses especialitats, a Dinamarca. Hi haurà un procés de selecció el dia 29 de març a Madrid i, si hi
haguessin suficients candidatures, també a Barcelona.
Recordatori: La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), proposen una
oferta de cursos sobre les possibilitats, aspectes clau i eines de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert, per a la millora de les
polítiques locals i la relació amb la ciutadania
Recordatori: L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2019 tindrà lloc el 10 de juliol a Girona

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

124 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La directora general de Joventut, Norma Pujol, inaugura l'Oficina Jove del Solsonès
La secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut presenta a Lleida l'Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió del jovent que emigra sol
És òptima l'evolució del percentatge d'abandonament prematur dels estudis?
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La Fundació Món Rural publica un estudi sobre la incorporació dels joves a l’agricultura en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (FEADER)
El Departament d'Agricultura reforça el suport a la instal·lació de joves agricultors amb tres actuacions en què destaca la creació de la figura del
dinamitzador de joves
Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci
Nou portal per facilitar l'aprenentatge de les terceres llengües als estudiants universitaris
«Disculpeu-vos davant d’un nen i el deixareu en xoc»

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya
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
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya
Carnet Jove
Garantia Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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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