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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

H

Avui 11 de novembre, de 19 a 22h, a la sala Razzmatazz de Barcelona, se celebra el concert de celebració dels 30 anys per
als titulars del Carnet Jove

El Gran Recapte d'aliments torna els propers 25 i 26 de novembre i calen 27.500 persones voluntàries per cobrir els més de
2.500 punts de recollida

La 25a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es farà el diumenge 18 de desembre i es dedicarà a l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques
Voluntariat de La Marató de TV3 2016: Inscripció oberta des del 8 de novembre i fins el 14 de novembre (a les 12:00 h)
Inscripció de les activitats populars per a La Marató 2016

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. Resten les següents sessions: avui a les 19h Alt Empordà (Sala de Plens del
Consell Comarcal); dilluns 14N, 19h Gironès (Edifici de la Generalitat); dimecres 16N, 19h Ripollès (Sala de Plens del
Consell Comarcal); dijous 17N, 19h Selva (Consell Comarcal); i divendres 18N, 19:30h Pla de l’Estany (Sala Cúpula)
Publicació Anem preparats 2016

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

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.

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

Convocatòria del Premi Voluntariat, que es crea amb la finalitat d'atorgar un reconeixement social i institucional i premiar i
impulsar les actuacions de les entitats que contribueixen a fer una societat més justa i solidària.: El termini per participar
és del 12 al 21 de novembre. La sol·licitud es pot fer per Internet o de manera presencial

Crònica de la jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves”, celebrada el
passat 2 de novembre, i organitzada pel CONCA i la Direcció General de Joventut

Prop de 20.000 persones inscrites a la Garantia Juvenil han trobat una feina amb un model propi dissenyat pel SOC

Eleccions als consells escolars
Unitats didàctiques sobre el Consell Escolar

1/4

U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Convocatòria: Selecció de monitors i premonitors per a la realització del Jocs i Activitats de Nadal de Caldes de Malavella (JAN 2016), els propers 27,
28, 29 i 30 de desembre (un total de 25 hores). Cal presentar la documentació requerida en 10 dies hàbils.
En el marc de la convocatòria de l'Euroregió i Europa Creativa - Projectes de Cooperació, el projecte The Spur / ETACEC 16-18 de Bòlit, Centre d'Art
Contemporani. Girona, de l'Ajuntament de Girona, s’ofereixen 6 beques a 6 artistes en residència per a dur a terme treballs de recerca amb especial
èmfasi en la investigació i els processos creatius. La residència amb mentoratge expert tindrà una durada de dos mesos o vuit setmanes i es durà a terme en
un dels centres de la xarxa. El termini de recepció de projectes restarà obert fins el 15 de novembre de 2016
1a edició del concurs Jo al Món, emmarcat en la campanya De BCN al Món 2016. Està obert a joves de 18 a 35 anys que resideixin o hagin residit a
Catalunya, i visquin o hagin viscut a un país estranger realitzant una estada d'un mínim de tres mesos d'estudis, feina, pràctiques o voluntariat. Per participar
cal omplir el formulari d'inscripció abans del 20 de novembre.
Es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant el 2017.
El termini per sol·lcitar-les és fins el 28 de novembre de 2016 a les 14.00 h.
Fins al 30 de novembre està oberta la convocatòria 2017 dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGI), que reconeixen la trajectòria de joves d'entre
16 i 35 anys que hagin destacat per la seva capacitat emprenedora amb projectes innovadors.
El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca el XXII Concurs El Gust per la Lectura, adreçat a alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i
educació d’adults. L’objectiu és incentivar la lectura literària i desenvolupar un hàbit de lectura entre els més joves. La inscripció és fins al 22 de desembre de
2016 mitjançant el portal de centres.
1a Convocatòria del Premi Internacional Fundació Princesa de Girona (FPdGI), destinat a reconèixer la trajectòria d'entitats i organitzacions de la Unió
Europa que treballen a favor de joves d'entre 16 i 25 anys en l'àmbit del desenvolupament professional i la innovació educativa. Podran ser premiades
aquelles organitzacions privades europees que tinguin una antiguitat superior a cinc anys i que estiguin inscrites en un registre de fundacions o d'associacions
sense ànim de lucre. Termini obert fins al proper 30 de gener 2017
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.
Recordatori: #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.
Recordatori: 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.
Recordatori: STOP Accidentes engega la 3a edició del Concurs de curtmetratges de seguretat vial per tal de fomentar una participació activa i creativa en la
generació de continguts multimèdia que compleixin els objectius de sensibilització en matèria de prevenció d'accidents de tràfic. Els treballs es remetran per
email fins al dia 20 de novembre de 2016.
Recordatori: La Representació de la Comissió Europea a Barcelona busca “històries amb estrella” per seleccionar la 13ª de les #HistòriesUE.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Del 8 de novembre a l’1 de desembre 2016 se celebra la 4a edició del DE BCN AL MÓN amb la col·laboració d’ambaixades i consolats, experts i entitats de
reconegut prestigi a nivell internacional. El cicle s’imparteix en diferents espais i punts d’informació juvenil de la comarca del Barcelonès, i està organitzat per
tots els ajuntaments de la comarca i consell comarcal. A banda d’informar als i les joves sobre alternatives per fer estades a 10 països, la campanya mostra
opcions de mobilitat per a menors i en sectors específics, i celebra una jornada sobre voluntariat, amb la participació de reconegudes entitats.
Sessió informativa Vols treballar a Europa? EURES, el portal europeu de la mobilitat professional, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 16
de novembre, a les 12h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. A càrrec de l’Arnau Soy Massoni, assessor EURES. Cal
inscripció prèvia.
La 9a edició del Fòrum FemCAT (Fundació d’Empresaris de Catalunya): “L’atur juvenil: què podem fer?”, tindrà lloc el proper dimecres 16 de
novembre, de 10 h a 13 h, a l’Auditori Banc Sabadell de Barcelona. Inscripcions online .
En el marc del cicle “Gestiona el teu talent en la recerca de feina”, cicle de monogràfics organitzat per l’Àrea de Joventut i el Servei Municipal d'Ocupació
de l’Ajuntament de Girona sobre com potenciar el talent personal en la recerca de feina, s’organitza el “Taller de Tècnica mindfulness, joves professionals
generant positivisme”, el 17 de novembre, de 18 a 21h, al Servei Municipal d'Ocupació (SMO) (c/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43, 17005 Girona). Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Darrera sessió 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 17 de novembre, a les 19h, el Cinèforum de la pel·lícula “Samba”, a l’aula A de la Casa de Cultura de Girona
Jornada. Infants i adolescents estrangers no acompanyats: Una realitat. Un repte. Un debat, organitzades pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya. El dijous 17 de novembre, de 10 a 17:30h, al Convent de San Agustí, a Barcelona. Aforament de la sala complet. Inscripció online per a la llista
d'espera.
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’aquesta setmana s’organitza la Jornada "Fem Xarxa!. Amb l’Alcohol, menys és millor", el dia 18 de novembre, de
9:15 a 14:15, a la Sala d’actes de l’Edifici Salvany. Agència de Salut Pública de Catalunya (c/ Roc Boronat 81-95).
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Jornada: “Crisi i salut mental en infants i joves, causa o conseqüència?”. La Fundació Probitas i la Fundació Grífols organitzen aquesta jornada en la
qual es debatrà sobre com la crisi social i econòmica afecta la salut mental dels infants i joves. Serà el 21 de novembre, de 9:30 a 18:00 h, a la Casa de la
Convalescència (c/ Sant Antoni Mª Claret, 171, Barcelona). Cal inscripció.
DIXIT Girona programa la conferència “Referents comunitaris i xarxes relacionals naturals: construir coneixement des de les persones immigrades”,
a càrrec de Xavier Xarbau, el 24 de novembre, a les 17h, a DIXIT Girona (c/ Bernat Boades, 68, Girona). L’acte està adreçat als professionals de l’acció
social i socioeducativa, especialment a aquells relacionats amb la intervenció amb persones immigrades, però també a qualsevol persona interessada en la
matèria. Inscripció gratuïta, places limitades
X Jornades d’Infància i Educació Social. Infància i mediació, organitzades pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. El divendres 16 de
desembre, de 9 a 13:30h, al Convent de San Agustí, a Barcelona. Inscripcions online.
Recordatori: Des de l'11 de novembre estan obertes les inscripcions als monogràfics de l’Escola de Formació dels Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya
Recordatori: 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,
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, i d’un participant que hagi viscut una de les dues experiències. Taller gratuït. Cal
inscripció.
Recordatori: Jornada de formació: La violència masclista en l’àmbit laboral. Divendres 18 de novembre de 2016, de 9 a 14h, a Vapor Universitari de
Terrassa (c. Colom,114). Inscripcions online fins al 15 de novembre de 2016
Recordatori: El divendres dia 18 de novembre de 2016, a partir de les 19h, el Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Oficina Jove de la Garrotxa, Núria Social i
Resiliènce Earth, organitzen, la II Jornada Europea: Europe for you (E4U) al Núria Social (Carrer del Carme, 8, Olot), on els joves podran rebre informació
sobre les oportunitats de formació i voluntariat a Europa, i més concretament sobre Traning Courses i Servei de Voluntariat Europeu del programa Erasmus+.
Recordatori: La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza una Jornada Relig 2016. Joves i Religió: Escenaris de Futur,
Agents de Canvi, dirigida especialment a les persones que han de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses i
que treballen prioritàriament amb el col·lectiu de joves; professionals de l'àmbit d'intervenció social; personal investigador en matèria d'afers religiosos;
personal vinculat al teixit associatiu religiós. Serà a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c/ Girona 20, Barcelona), el 22 de novembre de 2016, de
9h a 14h. Inscripcions fins el 18 de novembre.
Recordatori: Cicle Immigració i Refugiades a Santa Cristina d'Aro durant el darrer trimestre de 2016, organitzat per l’Àrea de Joventut, l’Associació
Comunitària Anti-Sida 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.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí d'Inf@ncia, núm. 98
Storify: Jornada del CONCA i la Direcció General de Joventut celebrada el passat 2 de novembre a Barcelona: "Repensar la cultura. Com afavorir la
participació cultural de les persones joves"
Prop de 20.000 persones inscrites a la Garantia Juvenil han trobat una feina amb un model propi dissenyat pel SOC
Èxit de participació a les primeres jornades del Pla de difusió comarcal de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Bassa: "Els menors no acompanyats haurien de ser atesos el primer moment que arriben a l'Estat espanyol"
El Govern crea una Comissió que coordinarà les actuacions de la Generalitat en matèria LGBTI
Un total de 330 centres educatius d'arreu de Catalunya participen en la XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament
Més de 500 joves participen en l'elaboració del Pla Local de Joventut de Girona

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
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
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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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