PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

19/1/2018

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
La setmana vinent no publicarem el butlletí. Disculpeu les molèsties. El proper serà el Puntual del 2 de febrer
U

AVISOS

U

H

Recordatori: El proper dilluns 22 de gener és el darrer dia per a les entitats de presentació de propostes per als Camps de
Treball organitzats per la Direcció General de Joventut per l’estiu 2018

Recordatori: El 25 de gener és el darrer dia d’inscripció al PartiCamp de la demarcació de Girona, que celebrem el proper
dissabte 27 de gener al matí, a l’Ateneu Coma Cros de Salt
PartiCamps: Nova proposta de l’Àrea de Programes de Participació de l’Agència Catalana de la Joventut, que persegueix una
nova manera transformadora de crear aprenentatge entre iguals, per a joves i professionals que treballen amb i/o per a les
persones joves

Obert el període de preinscripció al programa VACANCES EN FAMÍLIA 2018 fins al 5 de febrer a les 12h

El 8 de febrer, DIXIT Girona programa una conferència per donar a conèixer diferents projectes de foment de la participació
juvenil en l'àmbit de l'educació formal així com experiències en primera persona (Delegats i delegades en 3D de l'Agència
Catalana de la Joventut, Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament). Places limitades. Cal inscripció prèvia

Catàleg de serveis de la XNEJ: recull de les definicions i construccions que s'han anat desplegant aquests anys amb les
oficines joves i els punts d'informació juvenil com a equipaments que presten serveis d'informació, orientació i assessorament
juvenil (SIOAJ)
Cartera de serveis per a la XNEJ: recursos formatius i de suport adreçats als i a les professionals d’Oficines Joves i Punts
d’Informació Juvenil de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ)

Recordatori: Ampliat el termini fins al 9 de febrer per a contestar l’enquesta que ERYICA (Agència Europea d'Informació i
Assessorament Juvenil) realitza adreçada als joves d’entre 15 a 29 anys, per tal de saber l’opinió dels serveis d’informació
juvenil

Us recordem l’exposició itinerant SEX O NO SEX: proposta per desenvolupar una acció educativa a l’entorn del VIH/Sida i
d’altres ITS i de la sexualitat en general. La cessió del material és gratuïta

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) fa un recull de formacions que recomana als i les
professionals de joventut, actualitzada de gener a abril de 2018, amb descomptes per sòcies i socis de l'AcPpJ

Recordatori: Obertes les inscripcions al 7è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove
del Gironès-Estació Espai Jove, per tal d’informar els i les joves interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per
treballar, estudiar o millorar els seus idiomes. El cicle es realitzarà del 31 de gener al 4 de juliol de 2018

Recordatori: Comença la campanya als Camps de Solidaritat de SETEM per l'estiu 2018. Sessions informatives obligatòries que
es realitzen a la demarcació de Girona: a l’Ideal-Oficina jove de la Garrotxa (Olot) el 9 de febrer a les 19 h; a l’Oficina Jove del
Gironès-Estació Espai Jove de Girona el 21 de febrer a les 19h; i a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà el 10 de març a les 18h

L’Oficina Jove del Pla de l’Estany estrena compte de Youtube

Un espot, encarregat pels Serveis d'Atenció a la Comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l’Oficina Jove de la
Garrotxa, visibilitza la diversitat de la població de la Garrotxa. Hi participen una trentena de joves d’entre 15 i 30 anys que
resideixen a la comarca

App de les entitats socials de Catalunya
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de gener de 2018
Premi_Erasmus+: Millor Erasmus+ del 2017. Les candidatures s’han d’enviar fins el 21 de gener. Les votacions al facebook tindran lloc del 22 al 31 de gener de
2018.
Convocatòria_Parlament Europeu: periodistes joves per cobrir l’esdeveniment europeu de la joventut (EYE2018) que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny de 2018
a Estrasburg (França). La data límit és el 21 de gener de 2018.
Projecte «La Meva Carrera Transfronterera»: El SOC participa en un projecte de la Universitat de Girona (UdG), conjuntament amb la UPVD (Universitat de
Perpinyà) i Pôle Emploi (Servei Públic d’Ocupació Francès) que té la intenció de donar a conèixer i aproximar a les persones demandants d’ocupació les
característiques del mercat laboral d’ambdues regions mitjançant tallers, trobades professionals amb potencials empreses i reclutadors, amb l’objectiu final que
aconsegueixin una feina a l’altra regió. El projecte es durà a terme entre gener i juliol de 2018. El primer esdeveniment està organitzat per la Universitat de
Perpinyà i tindrà lloc el proper 31 de gener de 2018.
Convocatòria_Comissió Europea: Concurs de vídeos per incrementar la conscienciació vers la violència sobre les dones. Termini fins al 10 de febrer de
2018
Obert un nou procés de selecció per a professionals qualificats per treballar a diferents sectors o perfils professionals, en el context del conveni de col·laboració
entre Catalunya i Baden-Württemberg. No és necessari tenir coneixements previs d'alemany La data límit per la rebuda de candidatures és el proper 18 de
febrer de 2018
Recordatori: XI edició del Premi Europeu Carlemany de la Joventut 2018, convocat pel Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany
d'Aquisgrà. Hi poden optar els joves de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea d’entre 16 i 30 anys. Els projectes es poden presentar de forma
individual o, preferiblement, en grup, fins al proper 29 de gener de 2018
Recordatori: L’Institut Català Internacional per la Pau convoca el II Concurs de Hip-hop per la Pau. Compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i de la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i està adreçat a estudiants d'ESO, FP i batxillerat i joves d'entre 12 i 25 anys que participin en una
entitat juvenil, cultural o cívica catalana. El termini per presentar els vídeos finalitzarà el 30 de gener de 2018
Recordatori: Convocatòria per l'INTRO 2018, el Concurs de Música Emergent de Girona. Les propostes es poden presentar fins al 31 de gener de 2018
Recordatori: L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) té oberta la convocatòria de la nova edició del Premi Solidaritat 2017, que vol reconèixer col·lectius i
entitats destacats en la lluita pels drets humans. Poden enviar-se candidatures fins els 31 de gener de 2018.
Recordatori: El proper dia 2 de febrer de 2018 (a les 12:00 hores del migdia) finalitza el termini per presentar sol·licituds de subvenció per projectes en el marc del
Programa Erasmus+/Joventut en Acció (Intercanvis de grups de joves, Servei Voluntari Europeu, Accions formatives i projectes de les claus KA2 (projectes
d’intercanvis bones pràctiques) i KA3).
Recordatori: “Ficcions”: Concurs literari en català adreçat a joves de tots els territoris de parla catalana, des de 3r i 4t de l’ESO fins a Batxillerat i cicles
formatius, organitzat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). Inscripcions fins al proper 6 de febrer de 2018

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Avui divendres 19 de gener de 2018 s’inaugura l’Exposició Commemorativa del Centenari del Primer Casal d’Estiu, a les 18:30h, a la Casa de Cultura de
Girona. La iniciativa és de Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Món. L’exposició es podrà veure fins al 2 de febrer.
La FOEG, juntament amb CINC, ha organitzat una taula rodona per presentar-vos la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, el dijous 25 de
gener, a les 18:00h, a la FOEG, Carrer Bonastruc de Porta 15, 17001 Girona. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia
Del 25 al 28 de gener tindrà lloc a Barcelona el Fòrum d’Educació i Cultura Popular on es presentaran els primers resultats d’un procés de reflexió que ha tingut
lloc en els darrers mesos. L’educació en el lleure, emmarcada en un concepte ampli de l’educació, també tindrà cabuda en el Fòrum.
Sessió formativa “El què, el com i el quan del teu CV”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dilluns 29 de gener, de 9 a 11h, i el dimecres 31 de
gener de 12 a 14h, al Campus Montilivi – Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Sessió formativa sobre “Tests Psicotècnics”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimarts 30 de gener, de 16 a 18h, al Campus Montilivi –
Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Sessió formativa “Com superar una entrevista de treball”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dijous 1 de febrer, de 12 a 14h, al Campus Montilivi
– Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Sessions informatives durant el mes de febrer sobre les estades als Estats Units organitzades per Young Life del 28 de juny al 25 de juliol, per a joves i
adolescents. Hi haurà una sessió informativa a Banyoles el proper 16 de febrer, a les 20:30, al Centre Juvenil Young Life de Banyoles.
Nus Teatre i Acció Social organitzen la 4a edició de la formació JO MAI MAI (edició juny) per a professionals que treballen amb joves, i tota persona interessada
en adquirir eines de teatre social per desenvolupar accions de sensibilització, presa de consciència i prevenció de les violències de gènere. Els 8, 9 i 10 de juny de
2018 (taller residencial), de 17 a 21h el divendres, de 10h a 14h i 15:30h a 19:30h el dissabte, i de 9h a 13h el diumenge. A Can Bordoi (Llinars del Vallès)
Recordatori: Festa de presentació de la 26a edició de Mostrar't de l’Estació Espai Jove de Girona (OJ Gironès), el 26 de gener a les 20h
Recordatori: La final de l’INTRO 2017, que es va suspendre el 2 de novembre passat juntament amb tots els actes de Fires d’aquell dia per protestar contra
l’empresonament dels consellers, tindrà lloc el proper 26 de gener al Yeah!, local de concerts del centre de Girona, amb les actuacions de Person Person i Roko
Banana, els finalistes. Els concerts començaran a les 23.00h i l’entrada és gratuïta.
Recordatori: Jornada #StartupGirona el proper 1 de febrer, al Auditori Palau de Congressos de Girona. La jornada és un punt de trobada entre les empreses
emergents i els inversors mitjançant activitats de speedmeeting i jornades tècniques amb l’objectiu de facilitar la creació de noves relacions empresarials i impulsar
la cooperació i els fluxos comercials dels agents del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus. Inscripció gratuïta. Aquesta jornada s’havia de celebrar el 8
de novembre!!
Recordatori: Curs en clau d’humor: L’adolescència: una mirada positiva, organitzat pel CEESC - Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Els
dijous 8, 15 i 22 de febrer, de 10 a 14h, al Centre Cívic La Mariola. Artur Mor, 1. Lleida.
Recordatori: ACTIC: certificat acreditatiu de la competència digital que avalua els coneixements i les habilitats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Només cal tenir més de 16 anys i es pot presentar la sol·licitud en qualsevol moment
Recordatori: Noves formacions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per al món local a partir de gener. A més de la formació presencial,
prop de 150 propostes distribuïdes per tot el territori, l’EAPC també inclou 36 formacions virtuals.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí Família i Escola, núm. 20 - gener 2018
Butlletí Eurodesk gener 2018
072 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
L’Agència Catalana de la Joventut participa en el projecte europeu de desenvolupament de formació en línia per a informadors juvenils
El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha elaborat un mapa interactiu, que permet saber, país a país, la relació entre comerç d'armes i els fluxos de les
persones refugiades.
L'èxit de la resistència no violenta per Erica Chenoweth. En aquesta xerrada es demostra estadísticament i amb molt fonament l'èxit de la resistència no
violenta.

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
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
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
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
Eurodesk
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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