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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

1r Networking Professional d'Ocupació Girona #coacgi2016 - 31 d’octubre, de 10.30 a 15 h. Fira de Mostres de Girona

Fires de Sant Narcís de Girona: del 28 d’octubre al 6 de novembre
Salutacció, la Taula Jove de Salut de Girona, promocionarà novament la salut entre els joves des de la barraca informativa,
ubicada a la Copa. Durà a terme diverses accions per prevenir conductes de risc durant les Fires i Festes de Sant Narcís.
Bus Nit Rodalies durant les Fires
9ª edició del Bus Tornabé #TerBrugent, el bus nit per anar a #barraques des de Selva Ter Brugent

Divendres 4 de novembre, a ls 18h, el director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, Josep Puigbert, i la
coordinadora territorial de joventut a Girona, Agnès Fàbregas, inauguraran l'exposició Immersa de l'artista Anna Fando,
guanyadora de la menció d’art jove d’Inund’ART 2015. L'exposició es podrà veure fins el 29 de novembre.

La Direcció General de Joventut, amb la col·laboració dels consells comarcals de Joventut, organitza una sèrie de
sessions formatives amb l’objectiu de donar a conèixer els canvis que genera el nou Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les
activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

La Direcció General de Joventut, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida i el Màster
Interuniversitari en Joventut i Societat, organitza el XIX Fòrum d’Estudis sobre la Joventut “Joves emigrants: costos i
oportunitats socials” que tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a Lleida. Inscripcions fins al 21 de novembre.

"Construïm un nou país amb valors" és un procés d’anàlisi i reflexió del civisme a Catalunya organitzat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Té com a primera fase un
procés de participació per donar veu a la ciutadania sobre els hàbits i comportaments positius que inspiren la convivència
a Catalunya. A la demarcació de Girona seran a Girona el 2 de novembre, a Blanes el 2 de novembre, a Olot el 3 de
novembre, a Figueres el 4 de novembre, i a Puigcerdà el 10 de novembre.

Procés participatiu per a la Reforma Horària: el Govern, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i
juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, impulsen un procés participatiu perquè la ciutadania pugui expressar
la seva opinió sobre com fer-la efectiva. A Girona serà l’11 i el 17 de novembre

Procés de participació per a redactar el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020, que gestionarà el fet migratori
durant els propers quatre anys. El procés estarà obert fins a l’1 de desembre de 2016 i es pot participar online o assistir a
alguna de les jornades de treball. A Girona serà el 23 novembre, a l’Edifici de la Generalitat

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comença un
“Pla de difusió comarcal de presentació del catàleg de serveis i recursos que la DGACC posa a l’abast de les entitats sense
ànim de lucre de les persones voluntàries”. Aquest es durà a terme a totes les comarques des de finals de 2016 i durant
2017, mitjançant sessions de tarda, de 17:30 a 19:30.
A la demarcació de Girona es comença la difusió a la comarca del Gironès (Girona) el 9 de novembre, i se segueix a la
Selva (Blanes) el 13 de desembre. La inscripció és gratuïta, si bé per a poder participar cal inscriure’s online.

Treball, Afers Socials i Famílies convoca els Premis de Civisme 2016. Candidatures fins el 7 de novembre

Torna la campanya “Escena 25”: espectacles d’arts escèniques o música en viu durant els mesos d’octubre i novembre,
amb uns preus especials, d’entre 3 i 10 euros. Per a joves catalans entre 18 i 25 anys. Cal inscriure-s’hi
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena d’octubre 2016
La Representació de la Comissió Europea a Barcelona busca “històries amb estrella” per seleccionar la 13ª de les #HistòriesUE.
El Departament d'Ensenyament convoca les proves per obtenir títols de formació professional per tal que les persones que s'han format al llarg de la vida
dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:
CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència (LOE) i Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE); i CFGS d’ Educació infantil (LOE) i Integració social
(LOE) Terminis d’inscripció: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
Demà 29 d’octubre, i fins el 12 de novembre, estarà oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes SINGULARS, que promou
el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. Aquestes iniciatives de caràcter singular donen resposta a les
especificitats del territori, i no tenen cabuda en cap altra convocatòria.
Concurs adreçat a joves #jodicprou de la Diputació de Barcelona. Concurs audiovisual i fotogràfic a través del seu canal de Facebook i d'Instagram. Convida
els participants a realitzar fotografies o vídeos de no més de 20 segons, on els joves de 16 a 30 anys expressin el rebuig cap a la violència masclista envers
les noies joves en les relacions de parella, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva opinió i fer-la visible. El termini finalitzarà el 14 de novembre. El premi
serà una càmera GoPro.
Ampliat el termini fins al 15 de novembre de la convocatòria de subvenció al Programa Forma i Insereix 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, per a la realització d'accions de formació amb la modalitat de compromís de contractació dins del Programa Forma i Insereix 2016, que s'emmarca
en la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei Públic
L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir fins a 2 ajudes a grups novells per a
l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals
vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà. Presentació de candidatures de l’1 al 30 de novembre
L’Ajuntament de Roses contractarà en pràctiques a 7 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil amb titulació de CFGM, CFGS
o diplomatura/grau universitari
Els Joves dins la Garantia Juvenil del Gironès podran optar a la contractació en pràctiques (6 mesos) a 12 municipis de la comarca
Ofertes de Treball per contractació en pràctiques (6 mesos) per joves del Programa de Garantia Juvenil a l’Ajuntament de Girona
El Consell Comarcal del Ripollès ofereix pràctiques remunerades a joves del Programa Garantia Juvenil amb estudis qualificats
Llocs de treball per a joves qualificats al Consell Comarcal de la Cerdanya
L'Ajuntament de Palafrugell vol contractar en pràctiques, durant un període de 6 mesos, 10 joves titulats a jornada completa.
Estada de pràctiques per a estudiants universitaris, al #FonsUECat, de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE del Departament d'Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència
Recordatori: Concurs de Microrelats Digitals organitzat per Europe Direct Girona. S’emmarca en la celebració dels 30 anys de Catalunya a la Unió
Europea, i cal fer-hi constar #arafa30anys. El concurs resta obert fins el 31 d’octubre.
Recordatori: EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats
universitaris, o de cicles formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha
dues modalitats de contracte en funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 s’obriran quatre períodes d’inscripció i incorporació. El
segon període d’inscripció comença el 12 de setembre i finalitza el 31 d’octubre de 2016
Recordatori: Subvencions a ens públics de la Diputació de Girona: Subvencions als ajuntaments en l'àmbit de la participació ciutadana. Termini fins
el 31 d’octubre de 2016
Recordatori: Diverses convocatòries obertes d’estades de pràctiques remunerades a les institucions europees entre els mesos de gener i juliol de 2017.
Els terminis de sol·licitud varien segons l’institució, i són entre el 31 d’agost i 31 d’octubre 2016
Recordatori: IV Premis al Voluntariat Universitari: La Fundació Mútua Madrilenya ha obert el termini perquè els i les estudiants universitàries que participin
en projectes de voluntariat els presentin a la IV edició del concurs. La iniciativa guanyadora pot endur-se fins a 10.000€. El termini per a la presentació de
candidatures estarà obert fins les 14:00 hores del 31 octubre 2016
Recordatori: XXX edició dels Premis "Tiflos" de poesia, conte, novel·la i periodisme de la ONCE, per tal de promocionar la creació literària entre els
escriptors de qualsevol país, i en especial entre les persones amb ceguesa o deficiència visual greu. Els treballs s'han d'enviar abans del 31 octubre 2016
Recordatori: La Xarxa Eures del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació de Suècia, organitza un
nou procés de selecció de xefs i cuiners/es per a hotels i restaurants suecs. Les entrevistes seran a Tarragona el 8 de novembre, a Barcelona el 9 de
novembre, i a Girona el 10 de novembre de 2016, aquestes darreres amb la col·laboració de l’Oficina Jove – Estació Espai Jove de Girona. El procés estarà
obert fins a 2 de novembre de 2016.
Recordatori: Selecció d’un tècnic de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per la Garrotxa. El termini per a presentar la candidatura finalitza el 4 de
novembre
Recordatori: Concurs (RE)Imagina’t organitzat per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, adreçat a grups de nois i noies d’entre 14 i 18
anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure. Pretén impulsar la creació participativa dels nois i les noies tot incentivant la seva
implicació en la construcció de nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual. Hi ha dues modalitats. Per participar-hi cal enviar la
inscripció abans del dia 11 de novembre de 2016.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Curs per a tècnics de joventut: Dinamització dels joves en entorns virtuals: community manager, organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2016
La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «Programes de retorn de la Generalitat de Catalunya», el
9 de novembre, de 10 a 12h, a l’aulari de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Cal inscripció prèvia.
La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «L’abordatge dels rumors i de la prevenció de la
xenofòbia amb el personal de les administracions públiques», el 10 de novembre, de 10 a 14, a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (c/ del Teatre Vell, 8,
Bisbal d'Empordà). Cal inscripció prèvia.
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La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.de la Generalitat de Catalunya organitza el taller «L’abordatge dels rumors i de la prevenció de la
xenofòbia amb el personal de les administracions públiques», l’11 de novembre, de 10 a 14, a Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners (c/Sant
Sebastià, 91). Cal inscripció prèvia.
El divendres dia 18 de novembre de 2016, a partir de les 19h, el Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Oficina Jove de la Garrotxa, Núria Social i Resiliènce
Earth, organitzen, la II Jornada Europea: Europe for you (E4U) al Núria Social (Carrer del Carme, 8, Olot), on els joves podran rebre informació sobre les
oportunitats de formació i voluntariat a Europa, i més concretament sobre Traning Courses i Servei de Voluntariat Europeu del programa Erasmus+.
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza una Jornada Relig 2016. Joves i Religió: Escenaris de Futur, Agents de
Canvi, dirigida especialment a les persones que han de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses i que treballen
prioritàriament amb el col·lectiu de joves; professionals de l'àmbit d'intervenció social; personal investigador en matèria d'afers religiosos; personal vinculat al
teixit associatiu religiós. Serà a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c/ Girona 20, Barcelona), el 22 de novembre de 2016, de 9h a 14h. Inscripcions
fins el 18 de novembre.
Recordatori: Jornada Joves amb creativitat, idees i empenta. Dissabte 5 de novembre de 2016, de 9 a 13:30. Jornada gratuïta, inscripcions on-line fins el 3
de novembre de 2016
Recordatori: Sessions informatives sobre el Servei de Voluntariat Europeu, Formacions i Intercanvis Juvenils organitzades per la Fundació Catalunya
Voluntària. Dirigides a joves. Cada dimecres a les 17h, Són gratuïtes i tenen lloc a la Casa del Mar (C/Albareda 1-13, Barcelona).
Recordatori: Time to Move 2016: campanya de la Xarxa Eurodesk. Durant el mes d’octubre es realitzaran cents d’activitats en 20 països europeus, informant
als i les joves sobre les oportunitats per viure, estudiar, fer un voluntariat o treballar a l'estranger.
Recordatori: Programa de formació gratuït de Dipsalut del segon semestre del 2016. Dirigit a professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la
promoció de la salut. El període d’inscripcions comença el dia 20 de setembre de 2016 fins a cobrir les places.
Recordatori: Del 13 d’octubre al 17 de novembre, la Fundació SER.GI organitza el cicle “Siner[GI]es. Identitat, Diversitat i Inclusió”
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 202, octubre 2016
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 160
016 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
L'ICAA inicia sessions grupals de suport a joves adoptats
Ensenyament atorga a un total de 55 alumnes els Premis Extraordinaris de Batxillerat
Cures auxiliars d'infermeria, Educació infantil i Il·lustració, els cicles formatius més demanats per aquest curs
Meritxell Ruiz: "És positiu que es tirin enrere les revàlides, però és greu que no s'hagi fet abans"
Dolors Bassa: "Les polítiques socials no poden obviar la cultura com a garant de la igualtat d'oportunitats"
Salut presenta un nou model d'atenció que deixa de considerar la transsexualitat una malaltia
Treball, Afers Socials i Famílies agilitza el procés per presentar una denúncia per lgtbifòbia
Josep Ginesta: "Catalunya vol i pot tenir un codi del treball propi per tenir més llocs de treball, estables i de qualitat"
Treball, Afers Socials i Famílies ofereix assessorament i formació clau amb el programa Consolida't que beneficiarà 650 persones treballadores
autònomes

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
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
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
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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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