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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

La Direcció General de Joventut entrevistarà més de 3.000 joves per realitzar la 7a edició d’Enquesta a la joventut de
Catalunya 2017

La Direcció General de Joventut organitza les I Jornades de l’Alberguisme a Catalunya. Tindran lloc els dies 9 i 10 de febrer
a la seu de la Direcció General de Joventut i comptaran amb ponents nacionals i internacionals experts en la matèria

El CNJC comença els tallers per redactar la 4a Carta Catalana de la Joventut
Què és la Carta Catalana de la Joventut?

Dilluns 6 de febrer (fins 12h del migdia) acaba el termini d’inscripció a la 1a convocatòria 2017 del programa ‘Vacances en
família’

Dimarts 7 de febrer acaba el termini per a presentar la sol·licitud per formar part de la borsa de treball de personal interí
docent per al curs 2017-2018 del Departament d’Ensenyament

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa el Programa Català de Refugi
Programa Català de Refugi
Inscripció per ser mentor/a de persones refugiades en el procés d'aprenentatge de la llengua, en la recerca de feina i en
aquelles aspectes que puguin facilitar la seva integració en la societat catalana o per ser entitat col·laboradora del
programa.
Manifestació en favor de l'acollida de persones refugiades i migrants: 18 de febrer a les 16h, a Pl.Urquinaona (Barcelona)

Sessions territorials per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. A la
demarcació de Girona estan programades a la Garrotxa (Olot 28 de febrer), Baix Empordà (La Bisbal 20 d’abril) i al Pla de
l’Estany (Banyoles 23 de maig). Cal inscripció prèvia.

Informacions sobre la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a
projectes i/o activitats a entitats 2017. El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà quan es publiqui la convocatòria de
subvencions per al 2017 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Novetats de la convocatòria

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove per desenvolupar
projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017. El termini per a la presentació de propostes finalitza el
dilluns 20 de febrer a les 14h. Es diferencien tres modalitats:

El Govern reprèn els ajuts per a projectes de recerca i investigació sobre la realitat juvenil a Catalunya, que es desglossa
en el Premi Joventut, les Beques per a la realització de tesis doctorals i els Ajuts a la recerca en matèria de joventut. La
convocatòria es fa amb la col·laboració de l'AGAUR. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2017

Campanya “La vida que t’espera” i “Trobarem temps dins del temps”. Primera campanya de la Generalitat de Catalunya per
impulsar la reforma horària

L’Oficina Jove del Ripollès organitza una sessió informativa sobre cooperació internacional, camps de treball i voluntariat
a l’estranger, demà dissabte 4 de febrer, a les 19h, a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon: Europa? No és lluny!
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de febrer de 2017
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea
Oferta de treball d'Auxiliar Tècnic de Joventut en l'àmbit de Mobilitat Europea. Per a poder participar en el procés de selecció s’ha d’enviar el CV a
l’Oficina de Treball de la Generalitat a Barcelona (c/ Sepúlveda 156-158, amb la referència 2374, abans del 10 de febrer del 2017.
Prova específica d’accés als ensenyaments esportius: inscripció a esquí alpí, hípica (cicles inicial i final) i surf de neu fins al 16 de febrer 2017.
S'han publicat les bases que han de regir el concurs de selecció d'un/a tècnic/a comarcal de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya i creació
d'una borsa de treball amb vigència de dos anys. El termini de presentació de candidatures es tanca el 23 de febrer (inclòs).
1a edició dels premis Antoni Carné, que volen reconèixer la tasca de les persones o organitzacions que treballen en la difusió de l’associacionisme i la
cultura popular a Catalunya. El termini acaba el 28 de febrer de 2017
II Premi de relats 'Mira'm als ulls', convocat per l’'Associació del Personal de "La Caixa". Premi de relats curts, obert a tothom, amb l'objectiu de confeccionar
un llibre que aplegui totes les veus que tenen alguna experiència de vida a explicar. 4 categories: infantil, juvenil, adult i sènior. La convocatòria finalitza el 28
de febrer de 2017.
Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats: 2a convocatòria Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys), inscripció: del
24 de febrer a l'1 de març de 2017
Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats: Certificats d'idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI, inscripció: del 27 de febrer
al 3 de març de 2017
Recordatori: Premis #tuetscultura, convocats per SOM cooperatives. Dirigits a persones individuals, empreses, treballadors de les empreses del grup SOM i
estudiants universitaris. Convocatòria per a rebre idees de projectes de l’àmbit de la cultura i de la comunicació. Fins el 10 de febrer de 2017.
Recordatori: La Fundació Barcelona Olímpica convoca el 6è concurs de vídeos per a la campanya promocional de la 8a edició del BCN Sports Film
Festival. El concurs té com a objectiu la producció d’un vídeo promocional original de vint segons. L’espot guanyador serà la imatge oficial de la campanya
publicitària de la propera edició del BCN Sports Film Festival, i serà dotat amb 1.000 € en metàl·lic. El termini d’inscripció finalitza el 15 de febrer de 2017.
Recordatori: 8a edició del 360FEST, festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària del Gironès organitzat per l’Espai Marfà i la
Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès, que se celebrarà el divendres 21 d’abril a partir de les 16 h al Parc del
Migdia de Girona. Fins el 15 de febrer estaran obertes les inscripcions per poder actuar-hi.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Tallers de rima i rap amb en Pau Llonch, al Local Jove de Celrà. Tots els fins al 23 de febrer de 2017, de 17.30 a 19 h
Sessió informativa “Treballar a l’estranger.... una opció professional?”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG amb la col·laboració del Servei de
Mobilitat Internacional de L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona, el dilluns 6 de febrer a les 12 hores, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona. Cal inscripció prèvia
Sessió informativa “Working for European Institutions is at your fingertips!”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, a càrrec de l’Eva Monge
(tècnica del centre de documentació europea - Europe Direct Girona), el dimecres 8 de febrer a les 10 hores, al Campus Barri Vell. Facultat de Lletres i
Turisme. Aula C1. Cal inscripció prèvia
La tercera 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 CV I CARTA DE PRESENTACIÓ PER
ANAR A L’ESTRANGER el proper dimecres 8 de febrer, 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.
Sessió formativa “Si no ets al Linkedin... no et trobaran!!!”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, a càrrec de Meius Ferrés, gestora de
comunicació digital de la UdG, el divendres 10 de febrer, de 10 a 12 hores, al Campus Barri Vell – Facultat d’Educació i Psicologia – Sala d’Actes. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
Recordatori: Sessions informatives durant el mes de febrer sobre les estades als Estats Units organitzades per Young Life del 30 de juny al 24 de
juliol, per a joves i adolescents. Hi haurà una sessió informativa a Banyoles el proper 17 de febrer, a les 20:30, al Centre Juvenil Young Life de Banyoles.
Recordatori: CURS: Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC), a la seu de Girona (c/ Ibèria 4), els divendres 17 i 24 de febrer i 10 i 17 de març, de 9.30 a 14.30h.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 164
028 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya referent al 4t trimestre de 2016
Dades d'atur per comarques i municipis - gener 2017
Ginesta: "Fem una valoració positiva de l'atur de gener, ens acostem a èpoques pre crisi però hem de seguir millorant la qualitat de l'ocupació"
El programa "Vacances en família" a la xarxa d'albergs de la Generalitat serà més inclusiu i social aquest 2017
La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat atén 858.217 joves el 2016
L’Agència Catalana de la Joventut dona a conèixer el nou impuls social del Carnet Jove en un seminari del Consell d’Europa i EYCA a Xipre
Ensenyament signa l'acord amb els sindicats que preveu més de 5.500 dotacions docents per al curs vinent
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El Govern presenta l'eina interactiva que permet conèixer i comparar els pressupostos municipals
El Govern crearà un índex de referència del lloguer per protegir els consumidors dels increments desproporcionats de preu
Servei d’orientació i assessorament laboral a catalans i catalanes que retornen a Catalunya – Fundació Cecot Persona i Treball
A la web de Garantia Juvenil es poden consultar els Projectes Singulars, que són aquells que arriben allà on la resta de programes de la Garantia Juvenil
no ho fan. S'adapten a les necessitats de joves, empreses i territori per oferir-te formació especialitzada, orientació, suport a l'emprenedoria, mobilitat
internacional i/o contractació per a ocupacions concretes

U

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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