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
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Obert el termini per presentar candidatura a les Beques Carnet Jove – 2019. Les persones interessades podran presentar les
seves sol·licituds fins al 24 d’abril!

Dimarts 9 d ‘abril a les 12h del migdia finalitza el termini de preinscripció als camps de treball a Catalunya per a joves catalans,
d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places a altres CCAA. Es realitza per Internet i les places
s’atorguen mitjançant sorteig

Dilluns 8 d’abril, a les 12h, Joventut obrirà inscripcions a les colònies de "L'estiu és teu!" Atenció!!: des de l’estiu passat que la
reserva és directa!

Arriba l'Apparella't, la primera app per trobar parella lingüística. La Plataforma per la Llengua llança l'aplicació del voluntariat
lingüístic en català, que és possible gràcies als governs català, balear i valencià, i més de 200 mecenes

La Xarxa Eures del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació de
Suècia, organitza un nou procés de selecció de cuiners/es per treballar a Suècia. Les entrevistes seran a Barcelona, el 9 d’abril
de 2019, a Girona, el 10 d’abril de 2019, o a Tarragona, l’11 d’abril de 2019. Atenció! ampliat el termini per a la inscripció al 8
d’abril, i l’oferta incorpora llocs per a cambrers/es. Les entrevistes a Girona es faran amb la col·laboració de l’Oficina Jove –
Estació Espai Jove de Girona

Dades de l’atur registrat del mes de març de 2019
Atur per comarques i municipis

Des d’ahir dijous i fins al 3 de maig, la Sala d'Art Jove acull l'exposició Menció Especial Art Jove del Festival Inund'Art d’Anna
Mitjà “Les pedres. In situ”

Recordatori: Curs bàsic d’Informació Juvenil (YINTRO) organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut, com a mòdul de
capacitació de l’Agència Europea d’Informació i Assessorament per als Joves (Eryica). Certificat de la Direcció General de
Joventut i d’Eryica. A la demarcació de Barcelona es realitzarà els dimarts del 7 de maig a l'11 de juny de 2019, i a Girona serà
durant el mes de setembre i octubre 2019

Recordatori: Del 29 d’abril al 5 de maig se celebrarà la Setmana Europea de la Joventut 2019 amb lema “Democracy and me”
amb diversos esdeveniments que es duen a terme a Brussel·les al Parlament Europeu. Aquesta celebració es completa amb els
esdeveniments que entitats o institucions organitzen des dels països Erasmus+. Per participar només cal fer una sol·licitud

Recordatori: Ajuts al Pràcticum Odisseu 2018-2019: programa per a la realització de pràctiques universitàries i de màster en
empreses de territoris rurals Els estudiants s’hi poden inscriure fins el 12 de maig

Recordatori: La plataforma KABUA convoca el 5è concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es
pot participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la
pàgina web del concurs. El termini finalitza el 26 d’abril de 2019

Saps que pots realitzar tràmits al Cens d’entitats del voluntariat mitjançant el certificat digital?

Per segon any consecutiu, Finlàndia ha estat declarada per un informe de la ONU el país més feliç del món
Visit Finland “Rent a Finn”: concurs per visitar Finlàndia a l’estiu. Termini fins al 14 d’abril

Ja es poden consultar els tretze projectes co-creats a l’EDhack Krea Girona i un vídeo resum del què va ser!
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2019
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)
Al maig obrirà un nou termini per apuntar-se al DiscoverEU i guanyar bitllets d’Interrail!
Web del SEPE: actualització de reduccions i bonificacions a la contractació
Convocatòria del premi 2019 ENCATC Research Award per a tesis doctorals sobre polítiques culturals i gestió cultural. Termini fins a l’1 de maig 2019
Premi Alt Urgell de Joves Autors dels Premis literaris Homilies d'Organyà, dotat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El termini de recepció d’originals es
tancarà el dia 10 de maig de 2019.
Recordatori: Premis Joves RetinES: en aquesta 6a edició dels Premis RetinES (projectes audiovisuals d’educació social) s’incorpora una nova línia destinada a
joves de 18 a 30 anys que vulguin participar a través d’un vídeo fet amb el mòbil i amb missatge, que denunciï una situació o problemàtica social. Hi ha temps per
presentar-s’hi fins al 7 d’abril de 2019.
Recordatori: L’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre per quart any la convocatòria per seleccionar
tres grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic entre el setembre d’enguany i el mes de juny del 2020. El termini per
presentar sol•licituds s’acaba el 12 d’abril de 2019
Recordatori: Tallers gratuïts Sources 2 d'assessorament en desenvolupament de llargmetratges i documentals de creació per a professionals catalans,
amb la col·laboració d’Europa Creativa Desk – MEDIA. Data límit: 15 d’abril de 2019
Recordatori: Licitació per impartir formació general en línia pels participants del Cos Europeu de Solidaritat. Data límit: 23 d’abril de 2019
Recull d’Ofertes formatives adreçades a professionals de joventut del programa Erasmus+. Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes
formacions (allotjament i viatge) estan finançades per Erasmus+.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Programació 2019 del CIFO Salt
Cambridge English Qualifications a la Fundació UdG (centre autoritzat)
Recordatori: El dia 9 d’abril de 2019 a Barcelona, l’empresa sueca Hisland entrevistarà els enginyers/es que encaixin amb les ofertes de Discipline Manager
Process i Discipline Manager Systems. Serà la mateixa empresa qui entrevisti i s’feriran les ajudes EURES per a entrevista als i les entrevistats/des. Termini per a
presentar la candidatura fins el 3 d’abril de 2019.
Recordatori: El Fòrum Industrial de la Universitat de Girona se celebrarà el proper 10 d’abril. És una fira d'ocupació on empreses, grups de recerca,
estudiants universitaris i associacions coincideixen en un mateix espai per establir relacions laborals i professionals. S'organitzen uns estands on s'ubiquen les
empreses i que permeten un fàcil accés als estudiants interessats. Paral·lelament s'organitzen ponències i activitats per potenciar i facilitar les connexions i la
transició de coneixements.
Recordatori: EURES Suècia participarà en el Fòrum industrial de la UdG el 10 d’abril. Seran a l’stand EURES tot el dia, faran una presentació a mig matí i
participaran a l’speed dating que s’hi organitza a la tarda.
Recordatori: Young Life organitza les Colònies d'estiu #JOVENTURA2019, del 3 al 10 d’Agost de 2019, a Can Mateu (Osona), per a joves de 12 a 17 anys
Recordatori: Europa Direct Girona i el Centre de Documentació Europea, l'Unitat de Compromís Social de la UdG I l'Institut Català de les Dones organitzen una
formació especialitzada amb perspectiva de gènere: Com participar en projectes europeus. Els dies 4 i 5 d'abril a la Sala Carles Rahola, Edifici de la
Generalitat de Catalunya a Girona. Inscripcions fins al 2 d'abril
Recordatori: L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2019 tindrà lloc el 10 de juliol a Girona
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 463
129 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia
235 joves que emigren sols participen en les activitats d'esport inclusiu de la Fundació Barça
El Govern inicia una cooperació tècnica sobre prevenció de la violència juvenil a El Salvador
El principi de la igualtat efectiva de dones i homes a l’“ADN” de totes les comunicacions públiques – Cristina Baulies
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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
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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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