PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

05/08/2016

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
En període de vacances d’estiu el Puntual tindrà periodicitat mensual. El proper butlletí el rebreu el 2 de setembre de 2016

AVISOS
U

U

H

Contracte Programa 2016-2019: Treball, Afers Socials i Famílies dota Girona amb 19,2 milions per finançar serveis socials,
lluita contra la pobresa i foment de la cohesió social i la igualtat
Subvencions a ens locals de menys de 20.000 hab. per a projectes d’activitats adreçades a joves, convocades per la
Direcció General de Joventut. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 9 de setembre de 2016

Treball, Afers Socials i Famílies obre una línia de subvencions per fomentar la contractació de joves. Les convocatòries
estan destinades a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre. El criteri per atorgar les subvencions i
finançar els contractes laborals sol·licitats serà l’ordre d’entrada de la sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible. El
termini de sol·licitud finalitzarà el 15 de setembre.

Obertes les inscripcions a la formació de setembre de mobilitat internacional que organitza l’Agència Catalana de la
Joventut per als i les professionals de joventut, amb la col·laboració del Centre Europa Jove
En aquest enllaç es pot consultar la resta del calendari de formacions

Calendari de Tallers formatius de la Viqui Guia Jove. Independentment del territori al qual es treballi, es pot anar a
qualsevol dels tallers formatius que s’ofereixen arreu de Catalunya i escollir entre una de les dues temàtiques proposades.
Taller formatiu "16xU la Guia Jove de prop" a Celrà, el 29 de setembre, de 10 a 14h. Termini d’inscripció fins el 26 de
setembre
Taller 1: La gestió de l'equipament
Taller 2: La gestió del conflicte

Un any més, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut presenta les jornades de bones
pràctiques en l’àmbit de la joventut, que enguany proposen quatre temes clau: les polítiques socials, el treball emocional,
la cultura i el treball comunitari
Polítiques de joventut; polítiques de risc, a Tortosa, el 27 de setembre, 11:00h. Centre Cívic de Ferreries
El treball emocional amb els joves: a Olot: 4 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove de la Garrotxa
Es pot fer política de joventut sense fer cultura?: a Manresa: 25 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove del Bages
Com es fa treball comunitari en Joventut?: a Balaguer: 8 de novembre, 11:00h. Consell Comarcal de la Noguera

El Govern regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per adaptar-la a les noves
realitats socials. Entrarà en vigor l’1 de novembre de 2016
Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys. DOGC núm. 7157 de 07.07.2016.

Xarxanet.org engega una nova secció d'opinió amb l'objectiu de seguir debatent sobre l'associacionisme i el voluntariat

Congrés Internacional XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social. "Pedagogia social, joventut i transformacions
socials", organitzat per la Universitat de Girona, el 14, 15 i 16 de setembre de 2016, a l’Auditori-Palau de Congressos de
Girona

Seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional", el 14 i 15 de desembre a Barcelona, organitzat per l'Observatori
Català de la Joventut. Les inscripcions es podran realitzar del 15 de setembre al 15 d’octubre.

S’amplia l’oferta formativa de l’Escola d’Estiu del Voluntariat del setembre!
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Nota informativa del Ministeri de Treball i Seguretat Social: Recol·lecció de fruita i campanya de la verema 2016
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: Convocatòries en termini
Places disponibles de l’Associació Mundus per a realitzar un Servei de Voluntariat Europeu a Romania, Itàlia, Txecoslovàquia, Bulgària, Croàcia,
Bèlgica o Portugal
Projectes de Servei Voluntari Europeu amb places disponibles i cursos de la Fundació Catalunya Voluntària
“Work and Holiday 462” és el nom d’un visat especial adreçat als joves que permetrà treballar, estudiar i viatjar per Austràlia durant un any.
Programa Div-A – Diversity Accelerator. Pretén impulsar projectes empresarials de joves periodistes que ja estan compromesos amb la diversitat i inclusió
social, tot utilitzant les noves eines i ofertes multimèdia, creant els seus propis models de negoci independents. Data límit d'inscripció: 26 d’agost de 2016
Diverses convocatòries obertes d’estades de pràctiques remunerades a les institucions europees entre els mesos de gener i juliol de 2017. Els terminis
de sol·licitud varien segons l’institució, i són entre el 31 d’agost i 31 d’octubre 2016
Beques de l’Agència Catalana de Turisme 2017 per realitzar una estada pràctica a l’estranger. Es tracta d'un programa de beques de suport a les
accions promocionals i a la comercialització de productes turístics, per tal de formar persones joves qualificades en aquests àmbits mitjançant la realització de
pràctiques als centres de promoció turística de Catalunya. El termini per sol·licitar la beca és fins al 15 de setembre de 2016.
Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2016. L'Institut del Teatre convoca una nova edició d'aquest premi amb l'objectiu de potenciar el treball dels joves
creadors i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l'exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral. Termini de presentació
de sol·licituds de l'1 al 15 de setembre de 2016,
III edició Premis de l'ARA. Premi Tatiana Sisquella a la contribució social. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre de 2016.
Convocatòria oberta de l’ ‘European Union Prize for Cultural Heritage’, que té l’objectiu de reconèixer els millors projectes en el camp del patrimoni cultural,
premiant diferents tipus de propostes, com els millors projectes de restauració, les investigacions més destacades, els/les professionals i el voluntariat del
patrimoni més dedicats, així com els millors programes educatius, formatius o de sensibilització. Data límit: 1 d’octubre de 2016
Nova convocatòria d’ajuts de l’Euroregió per a projectes culturals 2016, que busca posar en relleu la diversitat cultural dels territoris de l’Euroregió i fer-ne
un espai de referència en l’àmbit de la creació artística. Són elegibles entitats culturals de Catalunya, Illes Balears i Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, i el
termini de presentació del dossier de candidatura es el 17 d’octubre del 2016.
El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de
funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. Termini de presentació de
sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de subvenció al Programa Forma i Insereix 2016, 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. Termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre de 2016 (inclòs)
XXX edició dels Premis "Tiflos" de poesia, conte, novel·la i periodisme de la ONCE, per tal de promocionar la creació literària entre els escriptors de
qualsevol país, i en especial entre les persones amb ceguesa o deficiència visual greu. Els treballs s'han d'enviar abans del 31 octubre 2016
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.
El Departament de la Presidència convoca una nova edició del XXIX Premi Internacional Catalunya, amb la finalitat de reconèixer les persones que
contribueixen decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. El termini de presentació de
candidatures finalitza el 31 de desembre de 2016.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), obre una línia de préstecs amb garantia per al
finançament d'empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents: finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat
material i immaterial; capitalització d'empreses; necessitats de circulant; i compromisos de pagament per a contractes del sector públic. d'empreses
d'economia social. Termini: del 6 de juliol al 31 de desembre de 2017
Recordatori: Concurs de Facebook de fotografia #EUinmyregion. Sorteig d'un viatge a Brussel·les i d'un taller de fotografia. Finalitza el 28 d'agost a les
24.00 hores (hora central europea)
Recordatori: La Fundació SGAE i el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) convoquen una nova edició del XXVII Premi Joves Compositors Fundació
SGAE- CNDM 2016. Termini màxim de lliurament d'obres: 2 de setembre de 2016
Recordatori: Procés de selecció de la Xarxa Eures del sector social al Regne Unit, amb l’empresa britànica People in Action. Busquen professionals per
fer assistència domiciliària (Support Workers). Necessiten professionals amb FP o títols universitaris de les branques social/assistencial i sanitària: Treball
Social, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Infermeria..., amb un alt nivell d’anglès real. No cal experiència prèvia, sinó molta motivació. Es faran entrevistes a
Vigo, els dies 12 i 13 de setembre i Madrid, el dia 15 de setembre. Per tal d’optar-hi cal sol·licitar-ho no més tard del 5 de setembre de 2016.
Recordatori: Dins el cicle "A la carretera. Cicle sobre viatges" de les Biblioteques de Girona s’organitza el Concurs a Instagram: Els camins del teu
viatge, fins el 15 de setembre. Cal publicar a Instagram una fotografia de les carreteres, els camins, els corriols o els carrers per on viatgis aquest estiu amb
l'etiqueta #bibliotequesalacarretera. La fotografia guanyadora del concurs serà la imatge del cartell del Cicle "A la carretera" de l'any següent.
Recordatori: La Secció de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través d’ELS BUCS D’EL PUNTET, organitza la 1ª edició del concurs SONABUCS..
Podran participar al concurs bandes i solistes de qualsevol estil musical i de qualsevol municipi que no disposin d’un contracte discogràfic o d’una carrera dins
del marc de la indústria musical. El termini per fer arribar el material, conjuntament amb el full d’inscripció, acaba el 20 de setembre de 2016
Recordatori: Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2016) El termini de presentació de sol·licituds és fins el 22 de setembre
de 2016 inclòs per a tots els cursos.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Procés participatiu per a la Reforma Horària
Curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil de l’Escola Empordà, a Girona, a l’Espai CEESC (C/ Ibèria 4). Modalitat: Intensiu
d'agost 2016
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4t Cicle de Tallers de Mobilitat Internacional per a joves EL RODAMÓN, del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Girona. que començarà el 22 de
setembre i acabarà el 24 de novembre de 2016. Tots els tallers es realitzen a l’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove de Girona (C. Santa Eugènia
17), són gratuïts, i cal fer inscripció prèvia online.
Ésdansa 2016, del 23 al 28 d’agost: El Festival Internacional de música i dansa de les Preses organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular
Marboleny, arriba a la seva 34 edició mantenint dos itineraris formatius, a més dels espectacles de gran qualitat.
Menorca in(sight): activitat a Menorca per a joves de 18 a 29 anys, de l'1 a l'11 de setembre, organitzada per l'Associació Junior Crescit. La finalitat és crear
un espai de reflexió i anàlisis per descobrir patrons de conducta i automatismes, sanar vincles amb els pares, un espai de descoberta de les passions i
habilitats amagades, gestió de les emocions, etc. I ho han volgut fer recuperant l'esperit de compartir uns dies en comunitat, en plena natura i en una senzilla
casa de colònies
En el marc del cicle de monogràfics GESTIONA EL TEU TALENT EN LA RECERCA DE FEINA. organitzat pel Servei Municipal d'Ocupació de l’Ajuntament
de Girona sobre com potenciar el talent personal en la recerca de feina. Els dies 27, 28 i 29 de setembre, de 16 a 19h, es dur a terme la sessió POTENCIA
LA TEVA MARCA PERSONAL A L’ENTORN 2.0, a càrrec de Ferran González de Ferran Tucoach. El cicle es realitza al Centre Cívic Barri-Vell Mercadal. No
cal inscripció prèvia.
Curs virtual sobre participació interna a les entitats per als tècnics del món local 2016, del 28 de setembre al 9 de novembre, organitzat per l’Escola
de l’Administració Pública de Catalunya
DIXIT acull un cicle de conferències sobre la diversitat religiosa a Catalunya. La que tindrà lloc a Girona serà el 20 d’octubre, a les 17 h, a DIXIT Girona
Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall (c/ Bernat Boades, 68). Cal inscripció prèvia.

U

NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 200, juliol-agost 2016
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 156
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 127
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 101
Butlletí A l'Abast, núm. 412
e-Butlletí Xarxa Europa Jove: Especial Campanya "Joves Solidaris" Juliol 2016
EURES & YOU 2016 | 7
Butlletí Eurodesk agost/2016
Informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 2n trimestre de 2016 de l’Enquesta de població
activa (EPA)
L’assetjament i els abusos sexuals en l’educació en el lleure
Atur del mes de juliol
Atur per comarques i municipis, juliol 2016
Atur del mes de juny
Atur per comarques i municipis, juny 2016
El Govern inverteix 300 milions d'euros en polítiques de joventut aquest 2016
El Govern regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per adaptar-la a les noves realitats socials
Joventut ja ha notificat 1.244 activitats de lleure per aquest estiu a les comarques gironines amb 59.691 infants i joves inscrits
Joventut i les 12 federacions de lleure signen un conveni per becar infants i joves vulnerables amb 600.000 euros per fer activitats d’estiu
El Govern destina 2,6 milions d'euros perquè infants i joves de famílies vulnerables participin de les activitats d'estiu
La directora general de Joventut participa en la presentació de l'estudi "La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015"
Treball, Afers Socials i Famílies obre una línia de subvencions per fomentar la contractació de joves
La consellera Dolors Bassa visita Figueres per reunir-se amb l'Ajuntament i conèixer diferents projectes de la Fundació Escola Sant Vicenç Paül
La Generalitat informa a la Comissió Europea de les dificultats que el Govern espanyol posa per implementar el programa de Garantia Juvenil
Josep Ginesta: "És positiva la baixada de l'atur, però encara queda el més difícil per fer: combatre l'atur de llarga durada"
Josep Ginesta: "En un mes de contractació rècord, el 90% de contractes temporals per un 10% d'indefinits no és justificable per l'estacionalitat"
El Govern signa un acord per gestionar 1.800 pisos de BBVA i destinar-los a lloguer social per a famílies vulnerables
El Govern congela els preus públics universitaris per quart curs consecutiu amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis
Ruiz assegura que el curs vinent no s'aplicaran les revàlides de final d'ESO i batxillerat: "A Catalunya continuarem fent les proves de competències
bàsiques"
L'idCAT Mòbil, una manera nova i més fàcil d'identificar-se davant l'Administració per fer tràmits en línia
Reforma Horària: Catalunya pot tenir un ritme quotidià més saludable
Els alts càrrecs de la Generalitat no podran acceptar regals o donacions
Els grups d’interès només es podran reunir amb els alts càrrecs si estan registrats amb aquesta condició
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L'Ajuntament de Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries han renovat el conveni per al manteniment del Centre de Recursos per la Pau i la
Solidaritat (CeDRe) i per reforçar el paper de la Coordinadora com a agent d'apoderament de les entitats solidàries a la ciutat

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

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
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
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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