PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
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La nit del dissabte a diumenge, 28 d'octubre, els rellotges s’endarrereixen una hora. A les 3 seran les 2!

El Govern aprova la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es crea la Secretaria d’Infància,
Adolescència i Joventut i la nova Direcció General de Serveis Socials

Fires de Sant Narcís de Girona. Del 26 d'octubre al 4 de novembre
La Taula de Salut Jove a Girona (Salutacció), constituïda per la Direcció General de Joventut, l’Ajuntament de Girona, Creu Roja
Joventut, Associació Comunitària Anti-Sida de Girona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, promocionarà un any més la
salut entre el jovent amb una barraca informativa a l'esplanada de la Copa en el marc de les Fires de Sant Narcís
L'Ajuntament de Girona instal·larà el primer punt lila del municipi durant les Fires de Sant Narcís
Bus Nit del Consell Comarcal de Joventut i els ajuntaments de la comarca del Gironès a les Fires de Sant Narcís de Girona
BusNit del Pla de l’Estany a les barraques de les Fires de Sant Narcís de Girona

El 31 d’octubre acaba el termini per la contractació en pràctiques de les persones joves amb titulació universitària, o cicles
formatius o certificat de professionalitat, inscrits a Garantia Juvenil, que busquen una primera experiència professional. Es
tracta de contractes per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

Es busquen voluntaris per al Gran Recapte d'Aliments dels dies 30 de novembre i 1 de desembre

La 27a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, aquest any dedicada al Càncer, tindrà lloc el diumenge 16 de desembre
Obert el període de preinscripcions per a ser voluntari/ària a La Marató de TV3. Fins al 31 d'octubre a les 10h

"L’aprenentatge servei, una manera d’innovar, aprendre coneixements i fer ciutadania", jornada organitzada per l’Agència
Catalana Joventut, el 8 de novembre, de 10 a 14h, a la seu (c.Calàbria -Barcelona). Termini d’inscripció fins el 5 de novembre

Cicle Mirades Creuades: El Consell Nacional de la Joventut, amb el suport de l’Institut Català de les Dones, organitza el cicle a
Girona, el 23, 24, i 30 de novembre i 1 de desembre (divendres tarda i dissabtes matí). Amb aquest cicle es vol contribuir a
sensibilitzar la població jove al voltant de la perspectiva feminista i interseccional amb la finalitat d’enfortir el moviment
associatiu juvenil des d’una òptica igualitària i crítica. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia fins al 9 de novembre

Nova edició del programa Escena 25: accés a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts als joves d’entre 18 i 25 anys, els
mesos d’octubre i novembre, a uns preus especials d’entre 3 i 10 euros. Hi ha temps fins al 30 de novembre

Curs bàsic d’Informació Juvenil (YINTRO). Intensiu els dies 14 i 15 de novembre a l’Alberg de Deltebre, i de matí i tarda els dies
20 i 29 de novembre a Valls i Lleida respectivament. A principis de 2019 es farà una nova edició a Girona

Practiq'EU TLN Mobilicat: Un any més, des de l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove acullen aquest programa de
pràctiques professionals a l’estranger gestionat per l’Asociación Mundus. A la província de Girona s’atorgaran 10 beques.
L’estada a l’estranger serà del 7 de març al 25 de juliol de 2019, a Polònia o Malta, però abans caldrà fer unes sessions de
preparació i capacitació, a Girona, del 3 de desembre 2018 al 5 de març 2019. Per a ser seleccionat cal inscripció i venir a la
sessió informativa del 21 de novembre (a les 10h o a les 17h)

Càpsula "Com treballar l’antiracisme des de les polítiques de joventut", organitzada per la Direcció General de Joventut, l’11 i el
18 de desembre, de 10 a 14h, a la Casa de Cultura de Girona. Cal inscripció prèvia

DiscoverEU!: 12.000 bitllets d’Interrail gratis per a joves de 18 anys
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena d’octubre de 2018
Possibilitats de pràctiques en institucions, organismes i agències de la Unió Europea – Butlletí informatiu núm 47 (15 d’octubre 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 57 (15 d’octubre 2018)
Les biblioteques públiques catalanes incorporen a la biblioteca digital eBiblioCat un nou recurs per a l’aprenentatge de l’anglès
Convocatòria extraordinària per als Certificats d'anglès dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Termini: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) al 23 de novembre
de 2018
TLN Mobilicat – IMPROVE YOURSELF: programa de pràctiques professionals al Regne Unit o França, gestionat per La Víbria Internacional. L’estada a l’estranger
serà del 4 de març al 25 de maig de 2019, però abans caldrà fer unes sessions de preparació i capacitació, del 8 de gener al 23 de febrer 2019. La data límit per
inscriure’s és el 25 de novembre de 2018
Recordatori: Nou bo social de descompte en la factura elèctrica per als consumidors més vulnerables. Pot ser del 25% o del 40% segons les especificitats
del consumidor. Si es disposava de l’antic bo social, caldrà tornar-lo a demanar abans del 31 de desembre. Així mateix, es prohibeix el tall de subministrament a
les llars acollides al bo social on visqui com a mínim: un menor de 16 anys; una persona amb un nivell de discapacitat del 33% o superior; o una persona en
situació de dependència de grau II i III.
Recordatori: La Coordinadora de ONG solidària posa a disposició de centres educatius i entitats juvenils un conjunt de tallers i materials per a commemorar el
70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans
Recordatori: Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del Programa de millora i
innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes. (MOBINT - MIF 2018). El termini de sol·licitud finalitza el 4 de novembre de 2018.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Nova sessió del 8è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, 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. Es tracta de la sessió SIMULACIÓ D’ENTREVISTA EN
ANGLÈS, el dimecres 7 de novembre, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec d’Alba Gómez, tècnica de recursos humans. Cal inscripció prèvia i
enviar el currículum com a mínim una setmana abans.
Dijous 8 de novembre, a les 10h, l’AcPpJ organitza una nova jornada de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2018, al Consell Comarcal de l’Urgell
(Tàrrega): EL TERRITORI I LES POSSIBILITATS D’OCUPACIÓ, amb la presentació de la bona pràctica Okup’Alt de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. Cal inscripció
prèvia
El dijous 8 de Novembre a les 20h, tindrà lloc a la Rosaleda-Jardí Degustació el segon sopar-tertúlia sota el títol “Fem prou la ciutadania per facilitar la vida
de les persones amb discapacitat?”, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la
Universitat de Girona (UdG). Els ponents principals seran el president de MIFAS, Albert Carbonell i el president de Multicapacitats, Isaac Padrós. Cal inscripció
prèvia
Recordatori: Nou període d'inscripció als cursos en línia de català del Parla.cat amb tutoria. Fins al 29 d'octubre es pot fer la inscripció
Recordatori: R-Tornar: 9a Jornada d’Orientació Professional organitzada per la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida, el Departament d’Ensenyament i el
d’Empresa i Coneixement, el proper 6 de novembre a la Universitat de Lleida. Es debatrà sobre com posar en valor les oportunitats de territoris rurals a l’hora de
fer orientació. Cal inscripció prèvia
Recordatori: UdGOcupació impulsa l’Escola de Competències. És un nou projecte amb l’objectiu de formar als estudiants i titulats amb aquelles competències
professionals que marquen la diferència entre candidats. S’ofereixen 10 càpsules totalment gratuïtes, que es repetiran cada semestre, per formar en 6
competències bàsiques: la comunicació, la motivació, el networking, el lideratge, la negociació i l’autoconfiança. Les càpsules d’aquest primer trimestre seran de
l’11 d’octubre al 22 de novembre.
Recordatori: Jornada de Formació per a Professionals "Feminicidis: Processos d'intervenció", en el marc de la Campanya contra les violències masclistes
d'enguany del servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc el proper 9 de novembre al Vapor Universitari de Terrassa. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Programa de xerrades "Tot el que fem educa" durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, proposat per l'àrea de joventut del Consell
Comarcal del Gironès.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 183
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 117 - setembre/octubre 2018
108 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El Govern crea el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
La Generalitat proposa a la Comissió Europea un gir en immigració cap a la inclusió i la interacció entre ciutadans d'orígens diferents
Josep Ginesta: "La taxa d'atur s'ha situat en el 10,6% a Catalunya i hauria de baixar fins aproximar-se als països desenvolupats de la Unió Europea"
El català, cada dia més present al món digitalitzat. Es treballa amb l'empresa Google en la integració de la veu en català
L'Ajuntament de Girona obre un nou espai al web municipal per donar visibilitat a les entitats de la ciutat
Dossier temàtic: GESTIÓ DE LES EMOCIONS
La cooperativa Col·lectivaT recull veus per completar un sistema de reconeixement automàtic de la parla obert i lliure en català
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya. Govern de la República
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
El Rodamón – Servei de Mobilitat Internacional de l’Ajuntament 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
Oficina Jove de la Selva

Aquest butlletí el rebràs tots els divendres, excepte si són festius o 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 que pugui ser de l'interès de les persones joves o dels professionals que treballen amb
o per als i les joves, perquè ho incloguem al Butlletí Puntual de Joventut, pots fer-nos-ho saber fins el dia abans escrivint a joventut.girona.tsf@gencat.cat
Com a persona interessada, per exercir el dret d’accés, rectificació o supressió de les dades (baixa del butlletí), i la limitació o oposició al tractament, cal
enviar un correu a joventut.girona.tsf@gencat.cat des de l'adreça que ens consta en la nostra base de dades i sol·licitar-ho.
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 entrant a l’enllaç ALTA AL BUTLLETÍ. Gràcies
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