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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

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

Acte d'obertura de la 9a edició del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, el 7 d’octubre, a les 18h, a la Sala d’Actes
de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va inaugurar dimecres passat la primera trobada que
celebra l’European Youth Card Association (EYCA) a Catalunya. El seminari ha portat per títol L’acord parcial i el Carnet
Jove Europeu: 30 anys implementant polítiques de Joventut

Ampliat el termini de preinscripció a 4 d’octubre de la nova edició del programa “Delegats i Delegades en 3D”

Dimarts 4 d’octubre, a les 11h, l’AcPpJ presenta una jornada de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut a l’Oficina Jove
de la Garrotxa – l’Ideal: El treball emocional amb els joves

La Direcció General de Joventut organitza el 6 d’octubre, de 9;30 a 14h, la jornada “TIC i joves. Reptes per a la inclusió
educativa”, al centre de creació multimèdia Torre Barrina de l’Hospitalet de Llobregat. Inscripcions fins al 4 d’octubre.

UdG Voluntariat: Formació i Crèdits als estudiants del curs 2016-17. Es basa en la metodologia Aprenentatge Servei (APS).
Inscripcions totalment gratuïtes.
Destaquem el Pack de Formació (25h) + Activitat Solidària (25h) de SALUTACCIÓ (la Taula de Salut de Girona). Voluntariat
en promoció de la salut dels joves. El termini de sol·licitud finalitza el 3 d’octubre.

Activitats educatives al voltant de l’exposició “Ara fa 30 anys” organitzada per Europe Direct Girona, de l’1 al 31 d’octubre
a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, de dilluns a dissabte, de les 10h a 20h
La inauguració de l’Exposició tindrà lloc el proper dijous 6 d’octubre a les 12h. a la seu de la Biblioteca Carles Rahola

Seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional", el 14 i 15 de desembre a Barcelona, organitzat per l'Observatori
Català de la Joventut. Les inscripcions es poden realitzar fins al 15 d’octubre.

TransparENT, l'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
La Direcció Gral d’Acció Cívica i Comunitària re emprèn les sessions formatives sobre la Plataforma TransparEnt
Les properes sessions a la demarcació de Girona seran el 15 d’octubre al matí Olot i el 16 de novembre per la tarda a
Figueres. Cal inscriure’s. Les places són limitades

Jornada "Repensar la Cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves", organitzada pel CONCA i la
Direcció General de Joventut, el 2 de novembre de 2016, de 9 a 14 h, al CCCB de Barcelona

Dos anys de servei de Mobilitat Internacional a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany

Nova edició del Panoràmic: la macro-enquesta del món no lucratiu que vol generar coneixement útil per enfortir el sector
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Dilluns 3 d’octubre és el darrer dia per a sol·licitar les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris: 1r i 2n de BAT; CFGM i CGFS;,
Ensenyaments artístics professionals; Ensenyaments esportius; Ensenyaments artístics superiors; Estudis religiosos superiors; Estudis militars superiors;
Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància); Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la FP i cursos de
formació específics per a l'accés als CFGM i CFGS impartits en centres públics i en centres privats, i FP bàsica
ACCIÓ ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals a diferents àrees de la seva seu a Barcelona. Aquestes pràctiques no laborals estan dins
d’un conveni de col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya destinat a oferir experiència laboral a joves titulats.
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’octubre 2016
Ofertes d’Ocupació en Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea
El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels certificats B1, B2 i C1 de diversos idiomes. El
termini d’inscripció serà del 27 de febrer i fins al 3 de març de 2017 Les proves seran entre el maig i el juny de 2017.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya obre convocatòria del Concurs 1%, seguint les recomanacions de Nacions Unides i l’exemple del Fòrum
Europeu de la Joventut, que destina un 1% del seu pressupost anual a un projecte de transformació global. La dotació econòmica d’enguany equival a
4.212,03€. El termini per presentar la sol·licitud finalitza l’ 16 d’octubre del 2016.
Dilluns 17 d’octubre és el darrer dia per a sol·licitar les beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris universitaris
(GRAL)
La Direcció General de Traducció (DG Traducció) de la Comissió Europea organitza Juvenes Translatores 2016, concurs de traducció per a centres
d'ensenyament de la Unió Europea. La prova de traducció tindrà lloc el 24 de novembre del 2016. Per participar, els centres d'ensenyament secundari s'han
d'inscriure entre l'1 de setembre i el 20 d'octubre.
Ampliat el termini de presentació de candidatures al 21 d’octubre per la XXXIV edició dels Premis d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla. Premis que
volen donar a conèixer i distingir la tasca de persones que han actuat i actuen al servei de la identitat nacional en els diversos àmbits de la vida i de la relació
humana
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
Del 13 d’octubre al 17 de novembre, la Fundació SER.GI organitza el cicle “Siner[GI]es. Identitat, Diversitat i Inclusió”
Subvencions a ens públics de la Diputació de Girona: Suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva. Termini fins el 30 de
novembre de 2016
Recordatori: 4a Fira de Joves Creadors de Badalona Connect’Art. Convocatòria dirigida a joves d’entre 14 i 35 anys amb un perfil que integri la capacitat
creativa, la inquietud i la motivació per innovar i transformar el seu entorn. Fira oberta a diferents disciplines artístiques o artesanes: pintura, fotografia,
escultura, ceràmica, bijuteria, artesania, disseny de roba, arts escèniques o creacions audiovisuals. Les sol·licituds es podran presentar fins el 2 d’octubre de
2016
Recordatori: 1 plaça de tècnic de joventut a temps parcial a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Termini de sol·licitud fins el 3 d’octubre de
2016.
Recordatori: Disponibles, a la web de l’Agència Nacional Espanyola, els formularis per presentar projectes per a la tercera i última ronda de 2016 del
programa Erasmus+. El termini de presentació finalitza el 4 d’octubre a les 12.00 h (hora de Brussel·les).
Recordatori: La Fundació Pluralismo y Convivencia engega les Convocatòries 2017 d'ajuts per a les activitats de caràcter cultural, educatiu o
d'integració social que duguin a terme les entitats, comunitats religioses i llocs de culte de confessions minoritàries. El termini de sol·licitud finalitza el 10
d’octubre de 2016
Recordatori: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa
de projectes innovadors i experimentals. El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és fins al 10 d’octubre de 2016. El Pla d’execució
anual es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, i haurà de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2017.
Recordatori: Bòlit Centre d'Art Contemporani (Girona) - Convocatòria Oberta La Volta. L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció de
projectes i persones que formaran part d’una llista d’espera de places vacants del projecte La Volta de Sant Narcís que es beneficiarien de la utilització
d’espais compartits per a la incubació d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona (indústries creatives) i de l’ús de parades del mercat Art
Km0. Cada mes es valoraran les candidatures rebudes i es publicarà la llista d’espera vigent. Resolució el primer dia hàbil de cada mes
Recordatori: Programa 1Dia1Empresa, iniciativa del CINC Centre de Negocis i Assessoria, que neix de la necessitat de donar suport als emprenedors
residents a Catalunya amb l’objectiu d’augmentar la capacitat empresarial i fomentar la creació d’empreses. Ajuden a constituir una societat limitada
gratuïtament amb domicili social de franc, i durant 6 mesos ofereixen assessorament i acompanyament empresarial, sales de reunions de franc, formació
empresarial, ...

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
“Fiesta del Cine” els dies 24, 25 i 26 d’octubre, per tan sols 2,90 € cada entrada.
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.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que aquest any porta per lema "La prevenció, la clau de l'equilibri", La Fundació
Drissa realitza un acte el dimarts 4 d'octubre, a les 9:30 hores a Pimec Girona.
Tercera sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: TROBAR FEINA A EUROPA – RECURSOS DE LA XARXA EURES. Cicle
organitzat per l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove de Girona, per tal d’informar als i les joves interessats/ades en viure una experiència a
l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, Aquesta sessió serà el proper dijous 6 d’octubre, de de 19 a 21 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió
a càrrec d’Arnau Soy, assessor de la Xarxa EURES del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona. Taller gratuït. Cal inscripció.
Trobada Triangle Jove: el cap de setmana del 14, 15, 16 d’octubre tindrà lloc a Gandia la 18a edició de la trobada del TRIANGLE JOVE, organitzada pel
CNJC, CJCV i CJI. L’eix que vertebrarà la trobada i el seu contingut és l’ètica associativa, és a dir, els nous reptes als quals l’associacionisme juvenil
s’enfronta per tal de ser un agent transformador. El lema de la trobada d’enguany és “NOVES PERSPECTIVES, NOUS REPTES”, amb el hahstag
#AmbCoherència.
"Joves i violència masclista: Que no t’emboliquin amb la violència!": 34a Jornada de Polítiques Locals de Joventut, organitzada conjuntament per
l'Oficina de les Dones i LGTBI i l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, el 20 d’octubre de 2016, de 9 a 17:30h. Cal fer preinscripció prèvia.
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Gestiona el teu talent en la recerca de feina. Cicle de monogràfics organitzat per l’Àrea de Joventut i el Servei Municipal d'Ocupació de l’Ajuntament de
Girona sobre com potenciar el talent personal en la recerca de feina. Es durà a terme a l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove i al Sereu Municipal
d’Ocupació. Estan previstes 4 sessions, la primera de les quals començarà el 24 d’octubre i la darrera el 13 de desembre. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: 5a edició de la Jornada "La salut mental la fem entre tots: influència de l’ambient en la salut mental”, organitzada per l’Associació Salut
Mental Sabadell, conjuntament amb el centre de Salut Mental del Parc Taulí. Se celebrarà a l’auditori Taulí Nou de Sabadell, el 4 d’octubre, de 8:30 a 17h.
Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Jornada gratuïta: “El cànnabis en clau sociocultural”: La Plataforma Regulación Responsable amb la col·laboració de la Unitat de Polítiques
de Drogues de la UAB, organitza la jornada que es celebrarà a Barcelona el proper 6 d’octubre, de 9 a 14:15h, i abordarà les noves tendències de la
regulació del consum de cànnabis, les dificultats socioculturals per reforma les polítiques de drogues, les implicacions educatives i sanitàries del seu consum,
així com, una reflexió en clau de gènere. Cal inscriure’s.
Recordatori: La Direcció d’Igualtat d’Oportunitats organitza el seminari: ‘‘Protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe” a
Girona, adreçat principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau per a la consolidació i el creixement d’una organització
des de la perspectiva de la igualtat i la qualitat en el treball. Serà el 6 d'octubre de 2016, a l’aula 2 de l’Edifici de la Generalitat, de 10:30 a 13:30 h. Places
limitades. Inscripcions online.
3a edició del Curs online de 30h “Les claus de les polítiques de joventut” organitzat per l’Escola de Formació de l’ACELLEC, del 17 d'octubre al 27 de
novembre 2016. Curs de pagament.
Recordatori: XX Curs d’Atenció Específica a l’Adolescència organitzat pel Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) els dies 17, 19 ,21, 24, 26 i 28
d’octubre a la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). És un curs de 30h reconegut d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut
(IES). El curs és de pagament, amb places limitades. Cal fer la inscripció online.
Recordatori: Curs gratuït “Adolescència, consum de drogues i prevenció” organitzat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament
de Salut, el 25 i 26 d’octubre de 2016. S’adreça exclusivament 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. La inscripció al curs s’ha de realitzar online. La data límit d’inscripció finalitza el 17 d’octubre de 2016
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 201, setembre 2016
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 97
Butlletí Eurodesk setembre 2016
‘Persones refugiades, persones benvingudes’. Nova campanya de sensibilització sobre persones refugiades que apel·la a la vocació d'acollida del
poble català
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies crea la Xarxa d'Ateneus Cooperatius per enfortir l'economia social i cooperativa
La consellera Dolors Bassa diu en el Ple del Consell General de Serveis Socials que cal impulsar més la participació
Dolors Bassa: "El Carnet Jove és una eina d'èxit i un referent a Europa"
Nou web per al procés de redacció del Pla Local de Joventut 2016-2020 de l’Ajuntament de Girona

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
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
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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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