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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

9 de maig: Dia d'Europa
Acte institucional unitari a la demarcació de Girona de commemoració del Dia d’Europa: 9 de maig, a les 6 de la tarda, al Saló
de Descans del Teatre Municipal de Girona

Bassa: "L'escoltisme i la seva capacitat educadora i transformadora és un actiu molt important de compromís amb el país"
Més de 13.000 escoltes i guies de Catalunya van celebrar a Tàrrega la Jamborinada el cap de setmana passat
La Jamborinada en imatges

Oberta la inscripció als tallers de co-creació del Carnet Jove que es realitzaran durant les properes setmanes a les cinc
demarcacions. A Girona serà el divendres 19 de maig, de 18 a 21 h, a l’Hotel d’Entitats (c/ Rutlla, 22, 17002 Girona)

Informe de l’Observatori Català de la Joventut: Situació laboral de les persones joves a Catalunya, 1r trimestre: “Disminueix
l’atur juvenil en un context de creixement de l’ocupació i de l’activitat”

Recordatori: L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza com cada any la sessió formativa sobre novetats en temes
d’ensenyament, que aquest any inclou la perspectiva de gènere en l’orientació. Serà el 9 de maig, de 9:30 a 14h, a la Sala
d’actes de la Direcció General de Joventut a Barcelona. S’oferirà també en directe via streaming

La Sala d’Art Jove de la Direcció General de Joventut inaugura "La felicitat inconscient", projecte guanyador de la Menció Art
Jove en la passada edició d’Inund’Art. Es podrà veure del 4 al 19 de maig

El Govern amplia l'atenció del servei telefònic 'Infància Respon' per garantir una resposta àgil i eficaç en casos de bullying
escolar, ciberassetjament i abusos sexuals
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon

Nova convocatòria de la Secretaria de Transparència i Govern obert d'ajuts a les entitats per oferir suport tècnic i
assessorament personalitzat a projectes de participació interna. El termini de sol·licitud acaba el 16 de maig

Oberta la convocatòria del Departament de la Presidència per a desenvolupar projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer. El termini de sol·licitud acaba el 25 de maig

4rt Congrés Català de la Joventut: Els dies 13 i 14 de maig es celebrarà el Congrés Català de la Joventut, trobada que servirà
per plantejar col·lectivament el model de societat que volen els joves

6a Jornada "El procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert. L'avaluació participativa", el 16 de maig, tot el dia.
Cal inscripció.

Subvencions per al pagament de lloguer. Termini fins al 19 de juny de 2017

Feina Activa App: ha estat dissenyada per poder fer tota la gestió de la cerca de feina mitjançant el dispositiu mòbil

Cercador d’Expertes de l'Institut Català de les Dones per tal d’impulsar el talent femení en tots els àmbits professionals
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de maig de 2017
El 8è Concurs de Relats de Voluntariat Social, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, arriba a Girona i Tarragona. Després de l’èxit assolit a
la convocatòria de Lleida, és el torn que les persones de les províncies de Girona i Tarragona puguin explicar i compartir la seva experiència de voluntariat en el
marc d’una entitat social. La convocatòria de Girona comptarà amb dues modalitats. Per una banda, l'adreçada a majors de 20 anys i, per l'altra, la de joves d'entre
16 i 20 anys. Termini de presentació fins al 18 de maig de 2017.
El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i Catorze convoquen el 4t concurs de booktrailers per a joves de 14
a 18 anys. S’hi pot participar fins al 31 de maig de 2017.
Recordatori: L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria d'ajuts per a projectes solidaris realitzats per entitats gironines. La convocatòria consta de
dues línies d'ajuts -una per a projectes de cooperació al desenvolupament i una altra per a projectes d'educació al desenvolupament i sensibilització- i fixa com a
termini per a presentar les sol·licituds, el proper 12 de maig de 2017.
Recordatori: L’Espai Jove Cala Romana de l’Àrea de Joventut de Caldes de Malavella i els Joves Intrèpids (organitzadors de la Festa Major) tornen a organitzar el
concurs de Disseny de Samarreta i Got per la Festa Major del municipi. Es poden presentar dissenys fins el 12 de maig de 2017.
Recordatori: Ampliat el termini de la convocatòria Atípics fins al 14 de maig. Es tracta d’un programa d’emprenedoria finançat per la Garantia Juvenil, per a joves
a Catalunya que volen engegar idees amb impacte positiu. El programa està dissenyat perquè els 20 joves Atípics seleccionats posin en marxa els seus projectes
viables i beneficiosos per l’entorn. Les 12 trobades de formació i orientació dels 20 joves tindran lloc entre juny i desembre a l'Alberg de Cabrera de Mar
(XANASCAT).
Recordatori: El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència impulsa la convocatòria d'ajuts a la recerca en qualitat democràtica
(DEMOC) per tal d’impulsar la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, i contribuir a la millora del sistema democràtic. Es poden
presentar sol·licituds fina al 24 de maig de 2017,

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
“Fiesta del Cine” els dies 8, 9 i 10 de maig, per tan sols 2,90 € cada entrada.
Sessions informatives sobre els Cursos de monitor/a i director/a de lleure totalment subvencionats, organitzats per la Fundació Pere Tarrés. Curs de
director/a de lleure mitjançant el Certificat de Professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure infantil i juvenil; i Curs de monitor/a de lleure
mitjançant el Certificat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure infantil i juvenil. Les sessions informatives es fan durant el mes de maig.
Des del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya organitzen una jornada tècnica en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica pel proper 9 de maig de 2017, a
l'Escola Agrària del Pirineu -Servei de Formació Agrària DARP: Jornada PATT sobre Joventut i desenvolupament rural per a presentar els resultats de la
Diagnosi d’incorporacions de joves al sector agrari de Catalunya, dut a terme dins el projecte Odisseu. Cal inscripció prèvia
Let's Clean up Europe: Els dies 12, 13 i 14 de maig se celebra aquesta campanya, que consisteix en l'organització de jornades populars de neteja als espais
naturals. Consulta l’Agenda d’Accions.
Del 19 d'abril al 17 de maig la Biblioteca del Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) acull l'exposició "Contra Vent i Marea" sobre persones
refugiades.
Recordatori: Curs sobre estratègies i recursos de comunicació 2.0. per als projectes Erasmus+. Es tracta d’un “Massive Open on-line Course (MOOC)” que
tindrà lloc del 22 al 26 de maig, online. El termini per a la preinscripció finalitza el 7 de maig de 2017.
Recordatori: La nova 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 ESTADES A IRLANDA, el proper
dilluns 8 de maig, de 19h a 21h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de Steven Byrne, jove irlandès que està fent un doctorat de sociolingüística entre la
University of Limerick i la Universitat de Girona i que, a més, és dinamitzador dels grups de conversa en anglès. També hi participarà Mercè Miró, jove graduada en
Biologia que va fer una estada de dos mesos a l’estiu a Irlanda, a través d’un voluntariat. Preu: activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Preinscripció a l’Escola Municipal de Música de Girona per al curs 2017-18. Termini fins el dia 10 de maig a les 20h
Recordatori: Dins del 1r Cicle d’Orientació Formativa de Girona CAMINS, organitzat per l’Oficina Jove del Gironès amb l’objectiu de donar eines per afrontar
amb garanties aquells moment en què hem de prendre decisions transcendents per al nostre futur formatiu i professional, el dijous 11 de maig, de 18 a 20h,
s’organitza la sessió ELS ESTUDIS DELS MEUS FILLS: CONEIXES EL SISTEMA EDUCATIU ACTUAL?, dirigida a mares, pares i tutors d’alumnes de 3r i 4t
d’ESO. Serà a l’Estació Espai Jove de Girona, a càrrec de tècnics de la mateixa Estació. Activitat gratuïta,
Recordatori: #DerechosEnMovimiento. El dia 11 de Maig, centres educatius de tot l'estat espanyol, s'uniran en una acció simbòlica en suport a les persones
migrants i refugiades. Aquesta és una acció impulsada per Amnistia Internacional i Oxfam Intermón i consisteix en enderrocar un mur de “tetrabriks” en el qual
cada centre hi penjarà tots els missatges de denúncia que vulguin llançar al món. Cal inscripció i accedir al material.
Recordatori: Garantia Juvenil Garrotxa realitza 1r Cicle de Xerrades Informatives de Garantia Juvenil a 6 pobles de la comarca: Besalú el 25 d’abril a les 11h;
Les Planes d’Hostoles el 3 de maig a les 20h; Olot el 4 de maig a les 18h; Sant Joan les Fonts el 9 de maig; Sant Jaume de Llierca el 16 de maig; i La Vall d’en Bas
el 23 de maig. Cal inscripció!.

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 429
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 104
040 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Dades d'atur per comarques i municipis - abril 2017
Dolors Bassa: 'El programa de Garantia Juvenil és una eina indispensable per lluitar i reduir l'atur entre els joves a Catalunya'
La UE proposa una associació reforçada amb Àfrica per a la pau i la seguretat i per a la creació d'ocupació juvenil
Els joves de l’Insitut de Santa Coloma de Farners i el Pla Local de Joventut
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Dimecres 3 de maig es van presentar els 18 projectes del Projecte Toni a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles. Es tracta de la 4a edició del projecte, impulsat per la
regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i els instituts d’educació secundària de la ciutat. S’emmarca en el treball sobre emprenedoria que impulsen els
instituts, des d’una metodologia d’aprenentatge – servei, on es pretén que els nois i noies, partint de l’observació de la ciutat o de les necessitats detectades per
diferents agents, projectin idees sobre com resoldre-les i les converteixin en un projecte emprenedor.
Codi ètic per als alts càrrecs dels ens locals

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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