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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
Darrer butlletí de l’any 2016. El proper butlletí i primer de l’any 2017 el rebreu el 20 de gener

U

AVISOS

U

H

Darrera enquesta de l’any!! La Coordinació Territorial de Joventut a Girona estem fent un estudi sobre les festes
nadalenques a les àrees de joventut de la demarcació. Agrairíem un cop més la vostra col·laboració responent la següent
enquesta, no més tard del dimecres 28 de desembre. Moltes gràcies per endavant

Nadal sostenible
Web de Nadal: Consells per gaudir de les festes de Nadal
Nadal Solidari 2016
Joguines per a tothom

Criteris reguladors per als Camps de Treball organitzats per la Direcció General de Joventut per l’any 2017. Presentació de
propostes de les entitats del 9 al 20 de gener

Sessió informativa a les entitats sobre la convocatòria ordinària de subvencions per a programes d’entitats 2017 del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 13 de gener de 2017, a les 10h, a l’ Auditori Josep Irla (Edifici
Generalitat de Catalunya a Girona). Cal inscripció

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove per desenvolupar
projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017. El termini per a la presentació de propostes finalitza el
dilluns 20 de febrer a les 14h. Es diferencien tres modalitats:
-

Premis Art Jove per la producció de projectes en les modalitats creació, investigació, edició, intervenció en l’àmbit de
la natura i el paisatge i intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial,

-

Beques Art Jove per a la mediació en residència i per la mediació en educació i les

-

Beques Art Jove d’intercanvi internacional.

S’han publicat les bases que regulen les activitats de suport a la recerca en matèria de joventut de l’Agència Catalana de la
Joventut. Es concreta en tres ajuts diferenciats: Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut; Premi
Joventut (premi a la millor tesi o treball de final de màster); i Ajuts a la recerca en matèria de joventut. Està previst que la
convocatòria es publiqui el proper 29 de desembre de 2016.

Les àrees de Joventut dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya estan participant en una enquesta electrònica
d’avaluació de les polítiques locals de Joventut que impulsa la Direcció General de Joventut a través de l’Observatori
Català de la Joventut

Campanya "I tu, jugues en català?" del CNL de Girona
Vídeo de la campanya del concurs "I tu, jugues en català?"
Nova xarxa de coordinació territorial per estendre el Voluntariat per la llengua entre els joves

Organitzacions i ciutadania engeguen una gran campanya unitària per impulsar l’acollida de persones refugiades a
Catalunya
Casa nostra, casa vostra - Anunci de campanya

Recordatori: L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut té oberta la nova convocatòria per a la
recollida de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 31 de gener de 2017
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de desembre 2016
V Edició dels Premis Candi Villafañe. Té com a objectiu impulsar projectes i actuacions d'intervenció en el territori per tal de fomentar la igualtat
d'oportunitats i la no discriminació en diferents àmbits com la infància i l'adolescència. El termini de presentació de projectes finalitza el 30 de desembre de
2016, a les 14 h.
X Edició del Premi Jove Europeu Carlemany: El Parlament Europeu i la Fundació del Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà engega una nova edició
d'aquest Premi que distingeix projectes duts a terme per joves que promoguin models de convivència a Europa. Es concedeix un premi de 7.500 euros al
millor projecte, de 5 000 euros al segon i de 2 500 euros al tercer. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de gener de 2017.
L’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa convoca la seva XI distinció en participació. La Distinció “Bona Pràctica en Participació
Ciutadana” busca reconèixer les experiències innovadores en el camp de la democràcia participativa, coordinades pels governs locals, que puguin ser
susceptibles de rèplica. Es poden presentar candidatures fins el proper 31 de gener
La Fundació Barcelona Olímpica convoca el 6è concurs de vídeos per a la campanya promocional de la 8a edició del BCN Sports Film Festival. El
concurs té com a objectiu la producció d’un vídeo promocional original de vint segons. L’espot guanyador serà la imatge oficial de la campanya publicitària de
la propera edició del BCN Sports Film Festival, i serà dotat amb 1.000 € en metàl·lic. El termini d’inscripció finalitza el 15 de febrer de 2017.
Recordatori: El programa PlayStationGames Camp, de Sony Interactive Entertainment selecciona un estudi per a desenvolupar un videojoc per
PlayStation ® 4. La persona guanyadora rebrà un espai on poder treballar durant 10 mesos, kits de desenvolupament PS4 i una campanya de màrqueting en
mitjans propis de PlayStation valorada en més de 100.000 €. El termini per enviar la documentació dels projectes finalitza al 31 de desembre del 2016.
Recordatori: Programa de beques Pràctiques Fundació ONCE-CRUE a la Universitat de Girona per a estudiants universitaris amb discapacitat. L’objectiu
és promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes, facilitant el seu accés a una primera experiència laboral. El període d'inscripció finalitza el 31
de desembre del 2016.
Recordatori: 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.
Recordatori: Borsa oberta de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del
Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 8/2016). Presentació de
sol·licituds fins al 12 de gener de 2017
Recordatori: El Govern del Japó torna a posar en marxa el programa de Beques Vulcanus per a realitzar pràctiques professionals al Japó. Es cobreixen
les despeses de viatge, allotjament, manutenció i un curs intensiu de japonès. Cal ser estudiant universitari de la UE, a partir del quart any o de postgrau de la
branca d'enginyeria o ciències. El termini de sol·licitud acaba el 20 de gener de 2017.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cicle Connexions. Erasmus + Una oportunitat per emprendre, organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, adreçat a electes i
professionals de joventut de les administracions locals, altres professionals i persones interessades en temes de joventut. Serà el 27 de gener de 2017, al Pati
Manning (Barcelona). Cal inscripció prèvia
CURS online: Accessibilitat cultural. Projectes col·laboratius per la construcció d'una educació més inclusiva, organitzat pel Col·legi d'Educadores i
Educadors Socials de Catalunya (CEESC), de l'1 al 28 d’abril 2017, de 45h
Recordatori: 6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei organitzada per la Fundació Jaume Bofill. Serà a Barcelona el 20 de gener de
2017, de 16 a 20:30h. Inscripcions online a l’acte i al streaming
Recordatori: “Islam: prejudicis, perspectiva i praxi professional”: DIXIT Girona presenta aquest cicle de diàlegs sobre la mirada que els professionals
d’afers socials projecten envers l’Islam. Serà a DIXIT Girona (c/ Bernat Boades 68, Girona), el 18 i 25 gener, i 1 febrer 2017, de 10h a 12h. Places limitades a
15 persones. Inscripció online.
Recordatori: Taller de rima i rap amb en Pau Llonch, al Local Jove de Celrà, els dijous del 26 de gener al 23 de febrer de 2017, de 17.30 a 19 h
Recordatori: CURS online: Etnoeducació i artivisme: raça i polítiques de identitat en educació, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC), de l'1 al 28 de febrer, de 45h
Recordatori: CURS: Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC), a la seu de Girona (c/ Ibèria 4), els divendres 17 i 24 de febrer i 10 i 17 de març, de 9.30 a 14.30h.

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí E-Joventut 58: El foment de la participació cultural dels joves
Butlletí JOVE.CAT, núm. 204, desembre 2016
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 163
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 130
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 99
EURES & YOU 12 | 2016
Storify del Seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional", #rupturageneracional - Barcelona, 14 i 15 de desembre de 2016
"Marxar per tornar": recerca, publicada per la Direcció General de Joventut que fa una aproximació a la percepció que les persones joves i les empreses
catalanes tenen de les competències adquirides en els processos de mobilitat laboral internacional i a la valoració que en fan, per tal de donar pistes per a la
formulació de polítiques que n'incentivin i facilitin el retorn.
Presentació del projecte "Ma carriere transfrontaliere, la meva carrera transfronterera"
Els governs de Catalunya, Andorra i l'Ajuntament de La Seu d'Urgell acorden cooperar per facilitar l'ocupació de llocs de treball transfronterers
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El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) destina prop 70 milions d'euros a la formació ocupacional de 30.000 persones en atur ajustada a
les necessitats del mercat laboral
Llei de protecció del dret a l’habitatge
La terminologia de l'atenció integrada en un nou diccionari en línia elaborat pel PIAISS i el TERMCAT
Catalunya, referent internacional en coordinació interinstitucional per a l'actuació contra els delictes d'odi i discriminació
Els bots conversacionals, nou recurs per aprendre idiomes
Vídeo. 2a Trobada d'Adolescents LGTB a Barcelona
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Meteomuntanya, portal especialitzat en la meteorologia a la muntanya
PASTUREM.CAT: web dels pastors i pastores de Catalunya per difondre i revaloritzar l’ofici i la vida de les persones que es dediquen a l’ofici de
pastor
La tradició nadalenca a les escoles: un debat més enllà de la interculturalitat
La 25a edició de La Marató de TV3 aconsegueix 8.490.607 € per investigar l’ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Es podran continuar
fent donacions fins a finals de març

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

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
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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