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

U
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Avui divendres 4 de novembre, a les 18h, el director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, Josep Puigbert, i
la coordinadora territorial de joventut a Girona, Agnès Fàbregas, inauguren l'exposició “Immersa” de l'artista Anna Fando,
guanyadora de la menció d’art jove d’Inund’ART 2015. L'exposició es podrà veure fins el 29 de novembre.

Concert de celebració dels 30 anys per als titulars del Carnet Jove, l’11 de novembre, de 19 a 22h, a la sala Razzmatazz de
Barcelona. Les entrades es poden adquirir per internet a un preu simbòlic de 3€

El dia 8 de novembre s’obriran les inscripcions per a ser voluntari de La Marató de TV3

Dilluns 7 de novembre acaba el termini per a presentar candidatura als Premis de Civisme que convoca el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies

Darrera jornada bones pràctiques en l’àmbit de la joventut de l’AcPpJ, el 8 de novembre, a les 11:00h, a Balaguer, a la seu
del Consell Comarcal de la Noguera: “Com es fa treball comunitari en Joventut?”

Des de l’1 de novembre que ha entrat en vigor el nou Decret de Lleure 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, que deroga al fins ara Decret 137/2003
La Direcció Gral de Joventut, amb la col·laboració dels consells comarcals, organitza una sèrie de sessions formatives per
donar a conèixer els canvis del nou Decret. Ahir es va celebrar la 1a al Baix Empordà, i dilluns toca el torn a la Cerdanya.

La Direcció General de Joventut, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida i el Màster
Interuniversitari en Joventut i Societat, organitza el XIX Fòrum d’Estudis sobre la Joventut “Joves emigrants: costos i
oportunitats socials” que tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a Lleida. Inscripcions fins al 21 de novembre.

"Construïm un nou país amb valors" és un procés d’anàlisi i reflexió del civisme a Catalunya organitzat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Té com a primera fase un
procés de participació.

Procés participatiu per a la Reforma Horària: el Govern, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i
juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, impulsen un procés participatiu perquè la ciutadania pugui expressar
la seva opinió sobre com fer-la efectiva. A Girona serà l’11 i el 17 de novembre
Eina d'autoavaluació per a organitzacions

Procés de participació per a redactar el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020, que gestionarà el fet migratori
durant els propers quatre anys. El procés estarà obert fins a l’1 de desembre de 2016 i es pot participar online o assistir a
alguna de les jornades de treball. A Girona serà el 23 novembre, a l’Edifici de la Generalitat

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comença un
“Pla de difusió comarcal de presentació del catàleg de serveis i recursos que la DGACC posa a l’abast de les entitats sense
ànim de lucre de les persones voluntàries”. Aquest es durà a terme a totes les comarques des de finals de 2016 i durant
2017, mitjançant sessions de tarda, de 17:30 a 19:30.
A la demarcació de Girona es comença la difusió a la comarca del Gironès (Girona) el 9 de novembre, i se segueix a la
Selva (Blanes) el 13 de desembre. La inscripció és gratuïta, si bé per a poder participar cal inscriure’s online.

Darrera sessió a la demarcació de Girona sobre l’eina TransparEnt, el 16 de novembre per la tarda, a Figueres. Aquesta és
una eina impulsada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària que facilita a les entitats el coneixement sobre el
compliment de la normativa sobre transparència alhora que els permet donar-se a conèixer i augmentar-ne la base social
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena d’octubre 2016
Convocatòria 2016 d’Espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 10 de novembre
de 2016
Nova sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: MÉS OPORTUNITATS: ERASMUS PER A EMPRENEDORS I PRÀCTIQUES
ACCIÓ VINCULADES AL COMERÇ INTERNACIONAL. Cicle organitzat per l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove de Girona, per tal d’informar als i
les joves interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, Aquesta sessió serà el dijous 17 de
novembre, de 18h a 20h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de David Coromina de la Cambra de Comerç de Girona, de Ferran Rodero d’ACCIÓ, de la
Generalitat de Catalunya, i d’un participant que hagi viscut una de les dues experiències. Taller gratuït. Cal inscripció.
V Concurs d’espots per a la no violència masclista 2016, organitzat des del VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de
Torelló i Mancomunitat La Plana, emmarcat en la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència vers les dones. Per
participar-hi cal realitzar un espot de 20 o 30 segons de durada, amb continguts que fomentin valors contraposats a les violències masclistes. El termini de
lliurament de les obres és el 2 de desembre fins a les 18 hores.
2a edició de Cívics amb la Llengua, concurs organitzat pel Voluntariat per la llengua i la Xarxa de Centres Cívics de Girona, per fomentar el coneixement de
l'entorn. Una gimcana oberta a tota la ciutadania i a la qual s'hi ha de participar en parella. Cal respondre les butlletes dels 8 centres cívics de Girona i portarles al Centre de Normalització Lingüística de Girona (c. Ciutadans, 18) fins al 14 de desembre.
Recordatori: La Representació de la Comissió Europea a Barcelona busca “històries amb estrella” per seleccionar la 13ª de les #HistòriesUE.
Recordatori: Premis Ateneus 2016: La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) engega la 27a edició dels Premis Ateneus amb l'objectiu de reconèixer la
creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç de les entitats culturals, les persones, les empreses i els mitjans de comunicació del país per promoure la cultura i
l’associacionisme cultural. Destaquem especialment la modalitat per a joves, Premi Jove, Proposa!. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 10
de novembre de 2016.
Recordatori: Concurs (RE)Imagina’t organitzat per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, adreçat a grups de nois i noies d’entre 14 i 18
anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure. Pretén impulsar la creació participativa dels nois i les noies tot incentivant la seva
implicació en la construcció de nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual. Hi ha dues modalitats. Per participar-hi cal enviar la
inscripció abans del dia 11 de novembre de 2016.
Recordatori: Fins el 12 de novembre, està oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes SINGULARS, que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. Aquestes iniciatives de caràcter singular donen resposta a les especificitats del
territori, i no tenen cabuda en cap altra convocatòria.
#25Npuntdigualtat: L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro organitza un Concurs Fotogràfic a Instagram amb l'objectiu de potenciar les relacions de parella
basades en la igualtat, el respecte i els bons tractes. Del 10 d’octubre al 13 de novembre del 2016
Recordatori: Concurs adreçat a joves #jodicprou de la Diputació de Barcelona. Concurs audiovisual i fotogràfic a través del seu canal de Facebook i
d'Instagram. Convida els participants a realitzar fotografies o vídeos de no més de 20 segons, on els joves de 16 a 30 anys expressin el rebuig cap a la
violència masclista envers les noies joves en les relacions de parella, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva opinió i fer-la visible. El termini finalitzarà el 14
de novembre. El premi serà una càmera GoPro.
Recordatori Ampliat el termini fins al 15 de novembre de la convocatòria de subvenció al Programa Forma i Insereix 2016 del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, per a la realització d'accions de formació amb la modalitat de compromís de contractació dins del Programa Forma i Insereix 2016,
que s'emmarca en la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei Públic
Recordatori: La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, impulsa la segona edició del premi 12×12 Dona
TIC, que pretén reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit TIC. El termini finalitza el proper 15 de
novembre de 2016.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cicle Immigració i Refugiades a Santa Cristina d'Aro durant el darrer trimestre de 2016, organitzat per l’Àrea de Joventut, l’Associació Comunitària AntiSida del Baix Empordà i el Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de la Vall d’Aro; amb la col·laboració del Punt d’Igualtat de Santa Cristina.
Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Treballar a l'estranger, especial països: Regne Unit, França, EEUU, Alemanya, Canadà, Austràlia,
Holanda i Itàlia”. Dimecres 9 de novembre, a la seu central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 13:30h. El període d'inscripcions finalitza el 4 de
novembre.
Resten dues sessions del cicle de diàlegs “Siner[GI]es. Identitat, Diversitat i Inclusió” que la Fundació SER.GI ha organitzat del 13 d’octubre al 17 de
novembre. El 10 de novembre a les 19h, el diàleg “Mercat laboral – Històries de la migració”, i el 17 de novembre a les 19h el Cinèforum de la pel·lícula
“Samba”. Ambdues sessions es fan a l’aula A de la Casa de Cultura de Girona
L'11 de novembre s'obren les inscripcions als monogràfics de l’Escola de Formació dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Formació per joves emprenedors en Economia Social i Solidària, organitzada per Nexes, el 12, 14, 19, 21 de desembre, de 17h a 20h. Té un cost de 20€
i hi ha 15 places disponibles.
Recordatori: Curs per a tècnics de joventut: Dinamització dels joves en entorns virtuals: community manager, organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2016
Recordatori: La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «Programes de retorn de la Generalitat de
Catalunya», el 9 de novembre, de 10 a 12h, a l’aulari de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «L’abordatge dels rumors i de la prevenció
de la xenofòbia amb el personal de les administracions públiques», el 10 de novembre, de 10 a 14, a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (c/ del Teatre
Vell, 8, Bisbal d'Empordà). Cal inscripció prèvia.
Recordatori: La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «L’abordatge dels rumors i de la prevenció
de la xenofòbia amb el personal de les administracions públiques», l’11 de novembre, de 10 a 14, a Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners (c/Sant
Sebastià, 91). Cal inscripció prèvia.
En el marc del Dia sense Alcohol, que tindrà lloc el 15 de novembre, la Subdirecció General de Drogodependències de l’ASPC impulsa per tercer any
consecutiu la III Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, del 14 al 20 de novembre. El lema serà “Amb l’alcohol menys és
millor: Fem Xarxa!”. En el decurs d’aquella setmana, a la Regió Sanitària de Girona, pretén fer una jornada per donar a conèixer i posar en valor la feina que
s’està fent en aquesta línia
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NOTÍCIES DESTACADES
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Informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 3r trimestre de 2016 de l’Enquesta de població
activa (EPA)
Butlletí A l'Abast, núm. 417
ERYICA Newsletter - Autumn 2016
017 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
e-Butlletí Xarxa Europa Jove novembre 2016
EURES & YOU 10 | 2016
Dades de l’atur registrat del mes d’octubre de 2016
Atur per comarques i municipis, octubre 2016
Novetat en el tràmit d'autorització del treball de menors de 16 anys per participar en espectacles públics. Ja es poden tramitar telemàticament La
sol·licitud de l’autorització i la sol·licitud de l’autorització complementària per modificació
El Govern potenciarà el 116 111 Infància Respon per ampliar l'atenció als casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista
en adolescents i abusos sexuals
Consellera Bassa: "El somni d'una societat justa i igual passa per incorporar una mirada femenina"
El Govern analitza l'Informe sobre l'Estat dels Serveis Socials a Catalunya 2016, que constata una reducció del 88,2% de l'aportació de l'Estat a
programes socials
L’Ajuntament de Girona posa en marxa la Sala de Lectura Girona Centre, ubicada a l’espai de l’antiga Biblioteca Pública de Girona a la Casa de
Cultura. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres, de les 17 a les 20 h.
L'Ajuntament de Girona contractarà 46 joves en pràctiques amb estudis universitaris i de formació professional durant sis mesos
Un projecte pioner en inserció laboral a l’espai formatiu de La Rosaleda (Devesa Girona). Liderat per la Fundació Ramon Noguera i que compta amb
l'acompanyament de la Fundació Drissa i ECOSOL. S'oferiran esmorzars i dinars de dimarts a diumenge i sopars els divendres i dissabtes
Cafès Pendents Girona és un projecte solidari que pretén que qualsevol persona sense recursos pugi esmorzar cada dia un cafè o entrepà calent.
Spot Girona Ciutat Solidària i Cooperant

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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
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
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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