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PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

ALTA AL BUTLLETÍ

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
La setmana vinent no hi haurà Puntual. El proper butlletí el rebràs divendres 14 de juny
U

AVISOS

U

H

31 de maig. Dia Mundial sense Tabac
Infografia 2019: Tabac i salut pulmonar “No permetis que el tabac et deixi sense respiració”
Els 5 mites del tabac per cargolar

Del 31 de maig al 2 de juny de 2019 se celebra el Festival Inund’Art - 14a Mostra d’Art Contemporani amb tots els sentits

Ajuts per al pagament de l'habitatge: 1) Prestacions econòmiques d’especial urgència, 2) Prestacions per al pagament del
lloguer. Any 2019, 3) Subvencions per al pagament de lloguer (fins al 7 de juny)
Infografia Ajuts al lloguer de l'habitatge

L’11 de juny, a les 12:00h, acaba el termini per fer la preinscripció a la segona convocatòria del "Vacances en família". La
publicació del sorteig serà el 14 de juny a les 12.00h. Autoadjudicació de places lliures a partir del 8 de juliol

La Direcció General de Joventut i la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals organitzen la jornada
“JOVENTUT I IMPLICACIÓ SOCIAL I POLÍTICA” per presentar els resultats de l’Enquesta de participació i política de 2017. Serà
el dimecres 19 de juny a la seu de la Direcció General de Joventut, a Barcelona. El termini d’inscripció finalitza el 14 de juny

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària ha obert les inscripcions per a la 20a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat,
que enguany tindrà lloc el 10 de juliol a Girona, a l’Edifici de la Generalitat
El programa recull les propostes de les més de 80 persones que van participar en un formulari el passat mes de març

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han creat el curs oral de català “Ep!
Escolta i Parla”, que s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin
resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català

Material d’Amnistia Internacional Catalunya de la campanya «Welcome communities» per a la defensa dels drets les persones
refugiades i per a la seva acollida digna. Hi podreu trobar un vídeo-infografia, fitxes amb propostes d’activitats per a diferents
àmbits i una vídeosèrie amb testimonis de persones refugiades i persones voluntàries

Recordatori: L’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la col·laboració de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona,
ofereix l’acció formativa “El Sexisme també surt de festa”, el 13 de Juny, a la Casa de Cultura de Girona. Està preferiblement
dirigida a professionals de joventut i es prioritzarà que tinguin coneixements i experiència en perspectiva de gènere i igualtat.

Recordatori: Obertes les inscripcions per a la formació de l’eina “TABÚ. Tu tries què t’hi jugues!”: joc per parlar sobre escenes
quotidianes de violències sexuals. Tres recorreguts virtuals que s’hauran de resoldre mitjançant una app del mòbil
L’eina va acompanyada d’un guia pedagògica i una formació obligatòria per als i les professionals. A Girona la formació serà el
2 de juliol de 2019, de 9:30h a 14:30h. Cal inscripció prèvia

“On tens el Cap”: Guia jove sobre salut emocional del Consell de la Joventut de Barcelona

Infografies del Decret 267/2016, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Si redifons un vídeo amb contingut sexual, també ets còmplice
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Consell Interuniversitari de Catalunya i la Delegació del Govern davant la UE ha endegat el projecte Ambaixadors/ores UNICAT amb l’objectiu de crear una
xarxa d’ambaixadors/ores a diverses universitats catalanes per a reforçar la figura de l’Ambaixador/a EU Careers. Per tal de representar la UdG el termini de
sol·licitud acaba el 14 de juny de 2019 a les 15:00h.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat una nova edició dels Premis RuralApps per promoure la innovació tecnològica
en aquests àmbits. El termini per presentar candidatures finalitza el 17 de juny.
Concurs literari «Imagina un amor». Té com a objectiu promoure la creació literària entre el jovent i el seu entorn al voltant de la temàtica LGBTI. Es convoca en
el marc del QLit, Festival de Literatura Queer, amb tres categories: de 12 a 15 anys, de 16 a 18 anys i adults relacionats amb l'entorn escolar. El termini d’admissió
dels originals es tancarà el divendres 21 de juny del 2019 i el lliurament dels premis se celebrarà durant el Festival de Literatura Queer, que es farà a mitjans del
mes d’octubre.
Els titulars del Carnet Jove poden presentar la seva candidatura per formar part del XV Jurat Carnet Jove de Sitges 2019 – Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya fins al 26 de juny.
Convocatòria de projectes de la UE al voltant de l’esport com una eina d’integració i inclusió social dels refugiats. El termini de sol·licitud finalitza el 4 de
juliol de 2019.
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de maig de 2019
Recordatori: Premis a l’excel·lència en la formació professional. Poden presentar-se equips d’estudiants de formació professional. Presentaran un projecte
fotogràfic de 4 a 5 fotos, amb una descripció de 100 paraules. Es triaran dos equips que competiran a la cerimònia de premis, que tindrà lloc durant la Setmana
Europea de la Formació Professional que tindrà lloc del 14 al 18 d’octubre. La data límit per a presentar-se és el 31 de maig de 2019.
Recordatori: Concurs del Cos Europeu de Solidaritat (CES): la Unió Europea convida als i les participants del CES a compartir fotos i vídeos del què ha estat la
seva experiència i es pot optar a un premi de dos bitllets d’avió per a qualsevol destinació europea. El concurs comença al maig i finalitza a l'agost del 2019.
Recordatori: R289 - Operador/a contact center - Temporada estiu. Empresa de serveis de taxi precisa incorporar dos Operadors/res per contact center ubicat al
centre de Girona. Contracte temporal de 19 de juny al 5 de setembre. Jornada completa de 40h setmanals, en torns de matí, tarda i nit (rotatius), de dilluns a
diumenge, amb els descansos establerts per llei. Una de les persones seleccionades podrà continuar fent caps de setmana fins a finals d'any.
Recordatori: Oferta de treball estacional a Bèlgica, de 10 llocs de personal temporer per a la recollida de peres i pomes. És imprescindible tenir ciutadania
europea i poder comunicar-se en algun d'aquests idiomes: Anglès, Francès o Alemany. La temporada de recollida té lloc durant els mesos de setembre i octubre.
Contracte de temporada, mínim 4 setmanes, màxim 65 dies, directa amb l'empresa, sense intermediaris.
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:
Comença la preinscripció als cicles formatius de grau superior. És l'oferta per als alumnes de més de 18 anys i comprenen tant els cicles superiors de formació
professional com les titulacions superiors d'arts plàstiques i disseny. El termini acaba el 5 de juny de 2019.
L’Oficina Pla Jove de la Diputació de Barcelona inicia el cicle “Caixa d'eines per als equipaments juvenils municipals” a el Kaliu, de Lliçà de Vall. El proper 5
de juny, de 9:30 a 13:30, celebren la primera sessió amb el títol “Els equipaments juvenils: nous models de masculinitat” on es presentaran experiències i
propostes metodològiques per a la intervenció en clau de gènere des dels equipaments juvenils. Cal inscripció prèvia
La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés impartirà una Màster Class gratuïta sobre Innovació: L’Estoc, un projecte socialment innovador,
ambiental i que treballa amb capacitats diferents”. Serà el 6 de juny, de 17 a 19h, a la Facultat Pere Tarrés – URL. Cal inscripció prèvia.
Dijous 6 de juny a les 10h tindrà lloc la darrera sessió de la nova edició de les jornades de bones pràctiques de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut. Serà a l’Espai Jove .Nord de Martorell (Plaça de les Cultures, s/n), i tractarà sobre l’Acompanyament emocional amb la bona pràctica de
Barcelona “Aquí t’Escoltem”. Cal inscripció prèvia
El Servei Jesuïta a Migrants presenta l'informe 2018 sobre Centres d'Internament d'Estrangers - CIE- "Discriminació d'origen" el divendres 7 de juny a les
11h a la seu de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13).
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 REGNE UNIT: TROBAR
FEINA QUALIFICADA, el dimecres 12 de juny, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de Nouhaila Lakrimdi, graduada en Administració i Direcció
d’Empreses per la UdG i treballadora d’un departament de recursos humans. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Formació sobre la Participació infantil i adolescent organitzada per l’Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona, el
12 de juny de 2019, de 10.00 h a 13.00 h, a l’espai CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19, 17004 Girona. Cal inscripció prèvia.
La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés impartirà una Màster Class gratuïta sobre Emprenedoria Social: “Una empresa social ha de ser
autosostenible”. Serà el 14 de juny, de 16:30 a 18h, a la Facultat Pere Tarrés – URL. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Jornada de bones pràctiques en administració digital a la Generalitat, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona,
el 3 de juny de 2019, de 9 a 14 h - Emissió en directe a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa). Cal inscripció prèvia
Recordatori: Nova Tertúlia Social, organitzades per la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG i la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Serà el proper dijous 6 de juny de 2019, a les 19.30 h, al Restaurant La Rosaleda-Jardí Degustació de Girona. El tema a tractar serà l’“Economia social sense
afany de lucre”, i hi participarà com a ponent-convidat el president de La Fageda, Cristòbal Colon. El preu del sopar és de 10€ .L’aforament és limitat i cal
confirmar assistència.
Recordatori: Formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: “Les masculinitats davant dels reptes dels feminismes” Serà a Barcelona, el 6 de
juny de 2019, de 10 a 14 hores. Emissió en directe a Girona, Tarragona i Lleida. Cal inscripció prèvia
Recordatori: El pròxim 8 de juny tindran lloc les proves d'accés per formar part de la big band formativa especialitzada en música negra, el projecte Black
Music Big Band de la Casa de la Música de Girona. Per apuntar-se a la prova, cal inscripció prèvia abans del 7 de juny.. Hi ha dues línies: la JUNIOR (9 a 14
anys) i la BMBB (15 a 25 anys).
Recordatori: Jornada de presentació de la campanya "Implica't: ingredients per a un creixement saludable i feliç", organitzada per La Taula de Diàleg per a la
prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Serà el 14 de juny de 2019, al matí, a la Sala Cotxeres de Barcelona. Cal confirmar assistència.
Recordatori: Curs de Pressupostos Participatius organitzat per l’Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona, el 27 de
juny de 2019, de 9.00 h a 14.00 h, a l’aula A de la Casa de Cultura de Girona. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Des de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, impulsen la campanya
ACTIVEM EL PLA A(SSOCIACIONISME)!, amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme juvenil i la promoció de polítiques de joventut que incentivin l'emancipació
i l'empoderament de les persones joves. Entre els mesos de maig i juny engeguen la segona part de la campanya amb noves sessions tècniques adreçades als i a
les professionals de joventut, de 4 hores de durada per aprofundir en matèria d'associacionisme juvenil
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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

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

136 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Direcció General de Joventut promou les activitats d’educació en el lleure i vetlla per la seva qualitat i seguretat
Mapa dels municipis subvencionats amb WiFi4EU (wifi gratis)
Durant la setmana del 3 al 7 de juny tindrà lloc la 6a edició de la Setmana dels Horaris
Integrar centres privats i municipals a la xarxa de la Generalitat, per donar resposta de forma urgent a les necessitats d’escolarització actuals
385 participants en la 1a edició de l'Escola de Competències de la UdG durant el curs 2018-19
La Fundació Catalunya Voluntària dona impuls a les oportunitats de voluntariat als països àrabs
Manual de pràctiques a les institucions europees i a altres actors internacionals (actualització 2019) – Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Materials de la 49a sessió web gencat. ‘Comunicar mitjançant la visualització de dades’

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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