PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

12/05/2017

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

AVISOS

U
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15 de maig, Dia Internacional de les Famílies
Un any més, la Xanascat es suma a la celebració del Dia Internacional de les Famílies i proposa experiències per a compartirles amb la família durant dos caps de setmana, del 12 al 14 de maig i del 19 al 21 de maig

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)

Aquest cap de setmana se celebrarà el 4t Congrés Català de la Joventut, el punt àlgid del procés d’elaboració de la 4a Carta
Catalana de la Joventut #FemCarta, que servirà per plantejar col·lectivament el model de societat que volen els joves

A partir del dimarts 16 de maig i fins al 31 de maig, es pot fer la reserva directa de les places disponibles dels Camps de
Treball organitzats per la Direcció General de Joventut per als i les joves de 14 a 29 anys

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

Fins al 19 de maig es pot veure "La felicitat inconscient" de Carles Palacios, a Sala d’Art Jove de la Direcció General de
Joventut. És el projecte guanyador de la Menció Art Jove en la passada edició d’Inund’Art

Preinscripció als ensenyaments postobligatoris: del 16 al 24 de maig, preinscripció batxillerat i cicles de grau mitjà; del 25 al
31 de maig, preinscripció cicles formatius de grau superior

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

El 23 de maig, de 17:30 a 19:30h, nova sessió territorial per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària, al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Espai La Cúpula. Cal inscripció prèvia

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

Fins a l’1 de juny estan obertes les inscripcions al Pràcticum Odisseu de pràctiques remunerades en empreses del món rural

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

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

Tria el teu estiu! – La Guia d’Activitats de Lleure Educatiu, com cada any, recull les propostes que caus, esplais, casals de
joves i empreses d’educació en el lleure organitzen a l’estiu

Catalunya necessita socorristes
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Materials presentacions i vídeos de la sessió formativa ‘Temes d’Ensenyament. Novetats’ organitzada per la XCSIJ, el passat 9 de maig de 2017
(Projecte Odisseu / Orientació amb perspectiva de gener / Accés i admissió a la universitat)
Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o política euromediterrània, que en el futur
contribueixin a posicionar internacionalment Catalunya, Diplocat compta amb un programa de beques per realitzar estudis de postgrau a l’estranger.
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de maig de 2017
Subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana 2017: l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de promoure actuacions
específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2017
Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament 2017 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Aquesta convocatòria té per objectiu concedir subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a
la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels objectius estratègics i específics
del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza l’1 de juny de 2017
L'Institut Català Internacional per la Pau L’ICIP ha convocat la setena edició del Premi ICIP Constructors de Pau, amb l’objectiu de guardonar i reconèixer
públicament persones, entitats o institucions que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de la pau. El període
de presentació de candidatures per optar al guardó és fins al proper dijous 6 de juliol de 2017.
Oportunitats laborals per treballar a Baden Württenberg (Alemanya). Cal enviar el CV i i carta de presentació (format Europass) al correu electrònic indicat
abans del proper 16 de juliol 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 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.
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,
Recordatori: 10a edició del concurs "Un Mar de Paraules", organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània. Concurs literari juvenil euromediterrani organitzat
conjuntament amb la Fundació Anna Lindh des de 2008. Es premia contes curts i relats sobre les realitats de la regió euromediterrània escrits pels joves. Adreçat a
joves d'entre 18 i 30 anys, ciutadans d'un dels 43 països de la Unió per la Mediterrània. Aquest any amb el lema "Els joves, els estereotips i la radicalització".
Termini fins el 24 de maig 2017

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
El CEI International Affairs, en col·laboració amb la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Afers Exteriors i
de Cooperació, organitzen la conferència de cloenda del XXXIX Curs sobre la Unió Europea, amb el títol "Manual de supervivència d’un europeista en
temps de crisi", a càrrec del Sr. Amadeu Altafaj, Representant del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea. Serà el dilluns 15 de maig, a
les 18h, al Palau Centelles de Barcelona (Baixada de Sant Miquel 8)
La darrera sessió del 1r cicle d’orientació formativa de Girona CAMINS, organitzat per l’Oficina Jove del Gironès- Estació Espai Jove, serà la sessió ELS
MODELS D'ORIENTACIÓ PER LA PRESA DE DECISIONS VOCACIONALS I PROFESSIONALS, el dimarts 16 de maig a les 18h, a la UdG FACULTAT
D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA (Pl. Sant Domènec 9 de Girona). Activitat dirigida a professorat, professionals de l'orientació, educadors i estudiants universitaris.
Sessió a càrrec de la doctora Maria Lluïsa Rodríguez Moreno, catedràtica sènior de la Universitat de Barcelona i experta en orientació. Gratuïta.
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 SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN
ANGLÈS, el proper dimecres 24 de maig, de 18h a 20h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Places: 6. Preu: activitat
gratuïta, Cal inscripció prèvia.
La Diputació de Girona, des del Programa de formació en Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 2017, organitzen el curs “Com parlar en públic i
predisposar a que t'escoltin”, els divendres 26 de maig i 2 de juny, de 9 a 13h, a l’aula B de la Casa de Cultura de Girona.
“Wireless: f(r)iccions d’adolescència” és el resultat expositiu del programa Bòlit Mentor, fet en col·laboració amb tres instituts de secundària en una aposta per
la creativitat en l’àmbit educatiu. Les artistes s’han introduït als centres i han treballat amb grups d’estudiants en un projecte compartit i acompanyat per la
comissària i mentora Alicia Kopf. Amb obres de Laura Llaneli, Laura Torres i Irena Visa. Fins al 4 de juny al Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar de Girona.
6a Escola d’Estiu de Glosa, de l’11 al 15 de juliol de 2017 a Espolla (Alt Empordà)
Recordatori: 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.
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!.
Recordatori: Barcelona GovJam, del 16 al 18 de maig de 2017 #BCNGovJam #GGovJam: We Question Our Project i l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya posen en marxa la 5a edició de la Barcelona GovJam, esdeveniment sobre la innovació als serveis públics que se celebra simultàniament a diverses
ciutats d’arreu del món, en el marc de la Global GovJam.
Recordatori: 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: Els dies 18 i 25 de maig, de 17 a 19h, DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall acollirà la 7a edició de les
Converses d’ètica aplicada que portaran per títol “La gestió de la diversitat religiosa en els serveis d’atenció a les persones. Oportunitats i reptes”. Es farà
a la Casa de Cultura de Girona (aula B). Cal inscripció prèvia.
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e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Maig 2017
041 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
EURES & YOU 04 | 2017
El Carnet Jove inicia l'última fase de l'acció participativa per definir el nou carnet amb tallers arreu del territori
Més de 250 joves participaran al 4t Congrés Català de la Joventut per "repensar-ho tot"
45 cicles de formació professional de nova implantació per atendre la demanda sectorial i territorial
Socioeco.org és un portal Internet de referència de recursos documentals sobre l'Economia Social i Solidària (ESS). El web conté més de 5000 documents
d'anàlisi i estudis de casos, més de 1500 publicacions identificades i prop de 245 formacions universitàries sobre ESS.
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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
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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