PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
AVISOS
U
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Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Creació i denominació del nou Departament de Treball, Afers Social i Famílies

Avui i fins el 22 de gener comença la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya. Es pot donar sang amb reserva de dia
i hora a través d’internet

Fins al 22 de gener es poden presentar propostes per als Camps de Treball promoguts per la Direcció General de
Joventut per a l’estiu 2016

Vacances en família 2016: inici del període de preinscripcions

Inscripcions obertes al Pla de Formació 2016 de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a l'administració local
EAPC Girona

Inund’Art 2016, 11a Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari, se celebrarà a Girona del 3 al 5 de juny de 2016
Oberta la convocatòria d’artistes. Data límit d’inscripció: dilluns 8 de febrer 2016

Del 14 al 16 de setembre 2016 la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari
de Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que tindrà lloc a l’auditori Palau de
congressos de Girona
Obert el període de presentació de Contribucions fins al 20 de febrer de 2016

Entitats: Novetats fiscals per a l'any que arrenca!

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut obra una nova convocatòria per a la recollida de
bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 29 de febrer.

Viquillibre Guia Jove: caixa d'eines per als i les professionals que treballen amb gent jove per fomentar la participació a
través de la dinamització juvenil
Toni Reig: Una guia col·laborativa de dinamització juvenil

L’Oficina Jove de l’Alt Empordà acull l'exposició fotogràfica que recull els 15 anys del concurs musical Sona 9, que té el
suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es podrà visitar de l’11 al 28 de gener.

Guanyem-hi tots! Nou web d'intercanvi per a ONG impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Obertes les inscripcions als cursos subvencionats de la Fundació Paco Puerto dirigit a treballadors ocupats/des i aturats/des.
Inscripcions a la Borsa de treball de personal docent del 18 de gener al 8 de febrer
Erasmus+ : Convocatòries obertes del Pla de Formació i Cooperació de l’Agència Nacional Espanyola
El SOC mitjançant la Xarxa EURES informa d’un nou procés de selecció de joves per treballar a en una empresa d’envasat d’aliments a Holanda,
adreçat a persones aturades de llarga durada i persones demandants de primera ocupació, que tinguin un nivell d’anglès mitjà per treballar durant almenys
6 mesos. Data límit de presentació de candidatures 22 de gener de 2016.
Des del Servei EURES del Servei d’Ocupació de Catalunya informen de la nova selecció a partir de gener 2016 de noves places del programa de
Formació Professional DUAL a Alemanya
IX edició del Premi Jove Europeu Carlemany: El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany convoquen una nova edició d'aquest
premi que reconeix les millors idees d'integració europea, presentades per joves. Es concedeix un premi de 5.000 euros al millor projecte, de 3 000 euros al
segon i de 2 000 euros al tercer. El termini de sol·licitud finalitza el 25 de gener.
Concurs INTRO 2016. El Concurs de Música Emergent de Girona té obert el termini de presentació de propostes fins el 30 de gener.
L'Obra Social "La Caixa" convoca 140 beques internacionals i nacionals per cursar estudis de postgrau a l'Estat Espanyol, Europa, Amèrica del Nord i
la zona Àsia - Pacífic. Inscripcions fins el 4 d'abril
Línia Emprèn. Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.
Termini de sol·licitud fins al 26 de febrer de 2016.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Sessió Formativa sobre Tests Psicotècnics organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 19, 21 o 22 de gener al Campus Montilivi, de 12 a 14h, Cal
inscripció prèvia.
Jornada informativa sobre la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, organitzada per Acció Cívia de la
Generalitat, que tindrà lloc el proper 4 de febrer a les 17:00 h., a la Sala Carles Rahola, de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Les places són limitades i cal
inscripció no més tard del 22 de gener, escrivint al correu electrònic dt_girona.benestar@ gencat.cat
Jornada “EL LOCAL es fa gran”: experiències de gestió d'equipaments juvenils, organitzada per la Diputació de Barcelona el proper 27 de gener de
2016, de 9:00h a 14:00h, a la Sala polivalent del Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
3r 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. Es realitzarà del 28 de gener al 18 de maig.
Sessions “El Rodamón” (tallers de mobilitat internacional) per a entitats: el 28 de gener de 19 a 20:30h, i el 4 de febrer de 19 a 21.30h. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
“La Llei de protecció de dades: tot el que cal saber i requisits a complir”. Sessió adreçada a membres de juntes directives, especialment els i les
secretàries d’entitats, organitzada per Torre Jussana, el 28 de gener, de 17 a 20 h, al Casal de Barri de Cal Travi de Barcelona. Inscripcions fins al 20 de
gener.
Estades als Estats Units per a joves i adolescents de Young Life. Es farà una reunió informativa del programa el dia 19 de febrer al Centre juvenil El
Garatge de Banyoles, a les 20:30h.
Projecte AVANÇA de la Fundació de la UdG: Innovació i Formació: ofereix gratuïtament atenció i orientació personalitzada, formació i intermediació per
aconseguir la inserció laboral. El termini d’inscripció és fins el dia 1 de març de 2016.
Recordatori: El CNJC organitza una formació sobre les violències masclistes des d’una perspectiva juvenil i associativa, impartida per la Sílvia
Migueiz, tècnica d’inclusió i gènere de l’Agència Catalana de la Joventut (Direcció General de Joventut). Serà el dimarts 19 de gener de 2016, de 18.00h21.00h, a la seu del CNJC.

NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 95
Requisits per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors
El Consell Comarcal i les àrees de joventut dels municipis de l’Alt Empordà a punt de començar l’edició 2016 del projecte Okup’Alt, que tindrà
lloc del 18 de gener al 15 d’abril.
L’Ajuntament de Girona ha creat la nova targeta Bus 25, una tarja personalitzada per a les persones empadronades a la ciutat que tinguin entre
19 i 25 anys
Pòlissa d’Accidents i de Responsabilitat Civil que subscriu la FCVS per tal que totes les persones voluntàries de les entitats quedin assegurades.
El 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació, aquest any sota el lema “Per una societat millor, mediació”.
1a ronda de votacions dels Premis Enderrock 2016, Premis de la Música Catalana
Dolors Aleu Riera, la primera metgessa catalana i la primera dona que es va llicenciar a l’Estat espanyol, és la protagonista del sisè joc de la col·lecció
educativa multimèdia «Personatges en joc».
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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
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.bsf@gencat.cat
HU

U

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.bsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH
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