PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

La coordinadora de joventut, Agnès Fàbregas, inaugura avui divendres 26 de maig, la nova Zona Jove de Vilajuïga

XVIII Setmana sense fum: aquest any la campanya tindrà lloc del 25 al 31 de maig, amb el lema “Menys fumar i més caminar”

Inund’Art 2017, 12a Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari, se celebrarà a Girona del 2 al 4 de juny de 2017
Vídeo de presentació d’Inund’Art 2017

Procés participatiu a Figueres sobre el civisme i la convivència, per als i les joves de la demarcació de Girona, el 3 de juny, de
11 a 13h, a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
Construïm un nou país amb valors

Preinscripció a la 2a convocatòria 2017 del programa ‘Vacances en família’. S'hi poden inscriure les famílies amb fills menors
de 18 anys, fins al 12 de juny (a les 12h del migdia)

Darreres places per la nova edició de l'OASIS!!! . Les III Colònies d'Estiu per a Adolescents LGTB tindran lloc de l'11 al 16 de
juliol del 2017 a Mura, província de Barcelona. Inscripcions obertes fins el dimecres 31 de maig

Dimecres vinent, 31 de maig, acaba el termini per a 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

Fins dimecres 31 de maig es pot fer la preinscripció als cicles formatius de grau superior

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

Presentació del llibre “L’emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals”, el proper 6 de juny, a les
18h, al Palau Macaya de Barcelona

Premis Extraordinaris de Batxillerat. Inscripció: del 30 de maig al 6 de juny de 2017

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

Consell Català de l’Esport: Preguntes freqüents i Nota interpretativa sobre el decret 267/2016, específicament sobre rutes
esportives, casals esportius i estades o campus esportius

Disponible al portal DIXIT el vídeo de la conferència realitzada el 23 de març: “L’ocupació dels joves: solucions des del tercer
sector social”, a càrrec de Paula Veciana

La Plataforma per la Llengua i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han presentat un programa pilot per crear
parelles lingüístiques als trens, perquè els viatgers aprofitin l'estona del trajecte per fer d'aprenents i d'ensenyants de català
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Gimoda busca persones voluntàries per col·laborar en diferents àrees durant la Setmana de la Moda de Girona, que serà del 9 als 12 de juny
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de maig de 2017
Brigades Joves 2017 a diversos municipis de la Selva. Cada municipi té les seves bases reguladores, els seus requisits i el seu termini de sol·licitud.
Dipsalut té obert el període de sol·licitud del "Sigues Tu", un programa d'educació per a la salut que utilitza, com a estratègia, l'entrenament de les habilitats per a
la vida d'infants i adolescents. Els ajuntaments han d'indicar la relació de centres interessats.
Recordatori: HP i la Fundación Universidad-Empresa llancen el programa “HP Academy 2017” que ofereix un contracte laboral de dos anys en HP a universitaris
acabats de titular i formació en un entorn internacional. Els interessats hauran de registrar la seva candidatura a la web oficial de "HP Academy 2017" fins al pròxim
30 de maig de 2017.
Recordatori: El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i Catorze convoquen el 4t concurs de booktrailers per a
joves de 14 a 18 anys. S’hi pot participar fins al 31 de maig de 2017.
Recordatori: 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

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Oferta de Cursos d’Estiu 2017 de l’Escola Catalana de l’Esport
Forma't en... fer el web de l'empresa amb Wordpress: curs de Gironaempren el 13 i 20 de juny, de 9.30 a 13.30 h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona Emprèn.
El curs és gratuït. Cal inscripció. Les places són limitades.
El 14 de juny, de 17 a 19 h, DIXIT Girona programa la jornada "L'avaluació dels projectes d'intervenció: la necessitat de mesurar i comunicar l'impacte
social i econòmic", on es reflexionarà sobre la necessitat de rendir comptes i de mesurar l'eficiència i el valor social que generen els programes, serveis i
projectes d'intervenció social. Durant l'acte es donaran a conèixer diverses eines d'avaluació, a través d'un exercici pràctic, en relació amb la metodologia del
Retorn Social de la Inversió, mitjançant la qual s'arriben a quantificar econòmicament els diferents impactes que genera la intervenció.
L’AcPpJ impulsa un grup professional sobre el treball emocional en joves. La primera reunió serà dijous 22 de juny a les 10:00h, a la seu social de l’entitat
Cursos d'estiu 2017 de l'Escola d'Escriptura. El període d'inscripció restarà obert fins al 22 de juny de 2017. Tots els cursos començaran a partir del dilluns dia
26 de juny de 2017. Descomptes per a les persones titulars del CARNET JOVE
Conferència Europea dels Serveis Socials, que portarà el títol “La innovació i la tecnologia al servei de la ciutadania”, tindrà lloc a La Valetta (Malta), del 26
al 28 de juny de 2017
4a edició del CAMPUS D’EMPRENEDORS, organitzat per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres i Fòrum Imagina, és un curs adreçat a
alumnes de 4rt d’ESO i fins a 23 anys, que tinguin la intenció de conèixer de prop el concepte d’emprenedoria, i quines han de ser les seves capacitats per portarlo a terme. És gratuït. Del 03/07/2017 al 14/07/2017, de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30
Recordatori: Curs gratuït “Adolescència, consum de drogues i prevenció” (3a edició) organitzat per la Subdirecció General de Drogodependències del
Departament de Salut, el 30 i 31 de maig de 2017. S’adreça a professionals dels àmbits socioeducatius i del lleure (tècnics de joventut, educadors, professors,
tècnics de serveis socials, ...) que vulguin incorporar al seu bagatge més eines i recursos de prevenció així com tècniques motivacionals per a l’abordatge del
consum de drogues entre els més joves. Cal inscripció online.
Recordatori: Europa After Work: L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona en col·laboració amb la Universitat de Girona i l’Europe Direct de Girona organitza
aquest diàleg el dijous 1 de juny, a les 19h, als Jardins de la Mercè (Pujada de la Mercè, 10, Girona), amb l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras i el periodista
Ricard Ustrell. Cal inscripció.
Recordatori: “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-La Rambla, Sala Fidel Aguilar de Girona.
Recordatori: Del 20 de maig al 9 de juny 2017 es podrà veure l’exposició “Inch’allah, una mirada al Senegal” a la Pl. Assumpció de Sant Narcís (Girona), dins
de La Cova, Transmet l’essència de la vida a Thille Boubacar, captada durant mesos de convivència amb la comunitat local, fruit de dos projectes de cooperació
realitzats per Terram i Cia Cap de Pardals.
Recordatori: Jornada de Prevenció sobre Drogues als Centres de Secundària, al Palau de la Generalitat (Accés C. Sant Sever), el 16 de juny de 2017. Cal
inscripció prèvia. Data límit el 6 de juny.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 134
043 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Més de 2.300 alumnes participen al programa Delegats i Delegades en 3D, que incentiva la participació juvenil als instituts de secundària
El Govern inverteix 870 milions d'euros en polítiques d'ocupació i suport al treball que beneficiaran 326.000 persones
La consellera Dolors Bassa presideix la reunió del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades
Els menors immigrants que arriben sols topen amb unes possibilitats formatives limitades
El nou número del ‘Debat Juvenil’, del Consell Nacional de la Joventut, denuncia les violències masclistes en diferents àmbits
Com són les persones joves a Catalunya? Nou informe Estat de la joventut 2016
Units canviarem el món, vídeo guanyador del 3r concurs Kabua
El Projecte Boscos de Muntanya i el Parc Natural de l'Alt Pirineu busquen 216 voluntaris per a aquest estiu
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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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