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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

L’OMS celebra el 14 de juny el Dia Mundial del Donant de Sang per homenatjar la donació altruista. Durant tota aquesta
setmana, els 12 grans hospitals amb banc de sang han celebrat aquest Dia Mundial, sota l’eslògan “La sang ens connecta
a tots”

La consellera Dolors Bassa presenta avui divendres, a la seu de Treball (C. Sepúlveda, 148-150. Barcelona), les novetats de
la programació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en polítiques actives d'ocupació i lluita contra l'atur

El proper 29 de juny, a les 18h30’, la consellera Dolors Bassa inaugurarà la 17a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat, a
la Sala d’Actes de la Casa del Mar de Barcelona (c/Albareda, 1).
Les formacions s’impartiran presencialment a Badalona, Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell, Tarragona i
Tortosa 2 dies del mes de juliol i 2 dies del mes de setembre. A la ciutat de Barcelona també es realitzen tallers per la tarda
del 30 de juny i del 15 de setembre. I també hi ha formacions online
Les places són limitades i cal formalitzar la inscripció online. En el cas dels cursos de juny i juliol el termini acaba el 20 de
juny i en el cas de setembre, la data límit és el 22 de juliol. Per als cursos en línia la data s’ha de consultar a cada curs

TransparENT, l'eina d'avaluació de transparència gratuïta per a entitats
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària organitza sessions formatives pel territori sobre la Plataforma
TransparEnt, que és una eina gratuïta 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.
El 22 de juny es realitza la primera a les comarques gironines, a l’Hotel d’Entitats de Girona (c/ Rutlla 20-22), de 15:30 a
18:30h. I més endavant també se’n faran a Olot (octubre) i a Figueres (novembre). Cal inscriure’s. Les places són limitades

Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Aprendre idiomes de forma presencial, online i a l'estranger”.
Divendres 8 de juliol, a la seu central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 11:30h. Inscripcions fins al 5 de juliol.
Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Estades a l'estranger per menors d'edat”. Divendres 8 de juliol, a la
seu central de la Direcció General de Joventut, de 12 a 13:30h. Inscripcions fins al 5 de juliol

Preinscripcions obertes en línia fins al 23 de juny a la 4a edició del Curs per a especialistes en polítiques de Joventut 2016

Obert el tercer període d'inscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2016-17 fins el 13 de juliol
Fins el 27 de juny encara es poden sol·licitar les beques UdG Santander que cobreixen el 100% de la matrícula, i el MIJS
disposa també de tres ajuts específics del 50% de la matrícula

Tria el teu estiu! – Recull de propostes a la Guia d’Activitats de Lleure Educatiu
Organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Prevenció en les activitats d'educació en el lleure
Publicació Anem preparats
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals

Portal d’Estudis Universitaris de Catalunya: dirigit a orientadors de secundària, futurs estudiants i les seves famílies
Preinscripció universitària fins a l’1 de juliol. Un cop s'ha assignat la plaça, l'estudiant ha de formalitzar la matrícula
universitària directament en el centre on ha estat assignat i en el termini establert.
Beques, ajuts i préstecs de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) adreçats a l’alumnat
universitari (De moment encara no s’han obert pel curs 2016-17)
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena juny 2016
"Refugiats, l'odissea cap a Europa" nova exposició del CeDRe de la Coordinadora d'ONG sobre la ruta que segueixen les persones refugiades, que es
posa a disposició d'entitats i ciutadania. La versió "roll up" s'ha fet en col·laboració i amb el suport de la Diputació de Girona.
STOP Accidentes, Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico convoca la VII Concurs de fotografia 2016 "Peatón, no
atravieses tu vida”, que és un concurs destinat a promoure a la ciutadania una reflexió visual sobre la mobilitat en l'àmbit urbà i interurbà, centrada
especialment en la figura del vianant. El termini de presentació de les fotografies acaba el 30 de juny de 2016
La smartCAT challenge és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per potenciar la creació de solucions innovadores que donin resposta a les principals
problemàtiques dels municipis catalans, connectant emprenedors, desenvolupadors, organitzacions i experts amb les necessitats dels ciutadans. Aquesta
iniciativa, es desenvolupa dins del marc del Smart City Hack, un projecte internacional impulsat des de Barcelona. Es realitzarà el 2 de juliol, de 9:30 a
17:30, a ESADE EGarage (Av. Torre Blanca, 59, Sant Cugat). La inscripció és gratuïta. Cal inscripció online. Hi ha diversos premis en joc.
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.
l Departament de Territori i Sostenibilitat, per la qual es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017.
Recordatori: L’Obra social ‘La Caixa’ ofereix ajuts a joves autònoms per a sufragar una part de la quota de cotització a la Seguretat Social en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos
Recordatori: L’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3
grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2016. El termini de presentació finalitza el 20 de juny de 2016.
Recordatori: El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al finançament de programes d'interès general, amb càrrec a
l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Termini de sol·licitud fins al 25 de juny de 2016

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Stop Mare Mortum organitza una manifestació de protesta el proper diumenge 19 de juny a les 18h: "Obriu Fronteres, volem acollir". La Plataforma
#GironaAcull organitza un autobús per a totes les persones que des de les comarques gironines hi vulguin participar
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos de juny i juliol de
2016 dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
Sessions informatives de Reempresa, programa que posa en contacte a empresaris que s’han de jubilar o que volen deixar el seu negoci amb persones
que els interessi re-emprendre’l. Es realitzaran 97 sessions informatives durant els mesos de juny i juliol, a les 10:00h. A la demarcació de Girona: 10 de juny OTG Palamós; 13 de juny - OTG Bisbal d'Empordà; 17 de juny - OTG Blanes; 28 de juny - OTG Figueres, 15 de juliol - OTG Girona; 20 de juliol OTG Olot i
26 de juliol - OTG Salt. Cal apuntar-s’hi.
Girona Empren organitza una Càpsula TIC: primers passos en eines per a crear i compartir presentacions en línia, que tindrà lloc el 21 de juny, de 9:30
a 13:30h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona Emprèn. Places limitades. Cal inscripció prèvia
Presentació a Girona dels festivals Visa Pour L’image i Off, que es fan a Perpinyà del 27 d’agost a l’11 de setembre. Estan considerats entre els més
importants del món a nivell de fotografia i apleguen més de 250.000 visitants. La presentació serà el dimecres 22 de juny, a les 11h, a l’Auditori Josep Irla de
l’Edifici de la Generalitat a Girona
Xerrada-taller presencial o online per a joves ‘Treballar a l’estiu a l’estranger’ organitzada des del Centre Europa Jove amb la col·laboració d'UNED
Barcelona. Es realitzarà el 27 de juny de 17:30 a 19 hores, i presencialment serà a la seu de la UNED a Barcelona. Cal inscripció prèvia
Curs d’introducció sobre la diversitat religiosa a Catalunya, del Pla de formació sobre diversitat religiosa impulsat per la Direcció General d’Afers
Religiosos, adreçat a professionals de l’àmbit social, prioritàriament educadors i educadores socials. S’impartirà l’11, 12 i 13 de juliol de 10 a 14h, al Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Barcelona). Inscripcions fins el 27 de juny
Recordatoi: “Benvinguts a pagès”: El cap de setmana del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes,
obradors…
Recordatori: Taller d’elaboració de ratafia artesanal. És un taller gratuït de l’Espai Jove “Ca la Romana” de Caldes de Malavella que realitzen el 18 de juny,
de 9h a 13h
Recordatori: La cursa de RAC1, el 19 de juny a Girona. Per a participar a la cursa és obligatori inscriure’s prèviament. El termini d’inscripcions finalitza el dia
14 de juny de 2016 a les 23:59 hores, o quan s’arribi a la xifra de 5.000 participants.
Recordatori: Enguany, l’European Social Network (ESN), xarxa social europea de la qual és membre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
organitza la 24a Conferència Europea de Serveis Socials (ESSC), en col·laboració amb la Presidència neerlandesa del Consell de la Unió Europea, del 20
al 22 de juny a la Haia..
Recordatori: Tallers de Formació per a Reemprenedors desocupats. A Girona és a càrrec de CP’AC, consultors del Centre de Reempresa de Catalunya, i
es realitza el 20, 22, 28, 30 de juny, de 10:00h a 14:00h. Cal inscripció prèvia
Recordatori: XI Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària: “L’assetjament entre iguals: arrels, tractament i prevenció”, dimarts 21 de juny de 2016,
de 10.45 a 14.15 h, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Jornada gratuïta. Inscripció online fins el 16 de juny.
Recordatori: 6a edició de les Jornades R+D+I TIC Salut Social 2016, El Repte de la Salut i el Benestar en la Societat Digital, els dies 29 i 30 de
setembre, a Vic (Osona). Fins el dia 25 de juny estarà obert el termini per la Presentació de Comunicacions sobre Projectes de Recerca, Models de Prototips i
Solucions Innovadores Implementades que donin resposta a "El Repte de la Salut i el Benestar en la Societat Digital"
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí E-Joventut 55: la prevenció del consum de drogues entre joves
Centre de Documentació Juvenil: Publicació dels dossiers de premsa “Prevenció del consum de drogues en joves”
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 154
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 126
Butlletí Europa Jove Juny 2016
Catalunya acull el comitè de govern de l'Agència Europea d'Informació Juvenil
El 2.449, número del sorteig del "Vacances en Família" pel període de setembre a febrer
Dolors Bassa: "Catalunya necessita eines d'Estat per augmentar el nombre de joves que es beneficiïn del Programa Garantia Juvenil"
El Govern amplia el protocol d'actuació per situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu
La consellera Bassa signa un conveni per a facilitar atenció logopèdica als infants i adolescents tutelats que ho necessitin
Bassa: "Cal promoure una cultura de l'acolliment a Catalunya i augmentar el suport a les famílies"
Ja està disponible el segon Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya
Nova directiva del Parlament Europeu i del Consell: Directiva 2016/801, d'11 de maig de 2016, relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de
països tercers amb finalitats d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair.
Ampliació del termini per presentar la justificació econòmica de les accions subvencionades l’any 2015 per la qual s’aproven les bases reguladores
de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any
2015.
El proper dia 20 de juny arrenca oficialment el Portal AppSalut, un projecte liderat per la Fundació TicSalut (Departament de Salut), amb la
col·laboració de diferents entitats implicades i en el qual s’hi ha estat treballant durant el darrer any.
Els alumnes de Cantàbria tindran una setmana de vacances cada dos mesos
Des de dilluns 13 de juny estan obertes les inscripcions a la Nova programació d’activitats Estiu jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Girona (juliol, agost i setembre de 2016)
Deures sí o no?
10è aniversari del Projecte Rossinyol

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
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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH

3/3

