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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Nova secció al Jove.Cat: Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2017-2020 (PAPJ 2017-2020)
Vídeos del Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2017-2020

Tabú, tu tries què t’hi jugues: joc per parlar sobre escenes quotidianes de violències sexuals que trobem a les aules, als
equipaments juvenils i al nostre dia a dia. Tres recorreguts virtuals que s’hauran de resoldre mitjançant una app del mòbil
Vídeo Tabú. Tu tries què t'hi jugues!

Enquesta de població activa (EPA) del 3r trimestre de 2018: La millora de l’ocupació encara no es tradueix en una millora de
l’emancipació

Presentacions territorials de l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat que han elaborat conjuntament la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Observatori del Tercer Sector, amb la
col·laboració de les entitats A Girona serà el 28 de novembre, de 17:30 a 19:30, a l’Hotel d’Entitats (Rutlla, 22, Girona). Cal
inscripció prèvia

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

Divendres 9 de novembre és el darrer dia d’inscripció al Curs bàsic d’Informació Juvenil (certificat YINTRO d’ERYICA) que
organitza l’Agència Catalana de la Joventut, en format intensiu, els dies 14 i 15 de novembre (a l’Alberg de Deltebre), i de matí i
tarda els dies 20 (a Valls) i 29 de novembre (a Lleida). A principis de 2019 es farà una nova edició a Girona, i es demana a les
persones interessades que utilitzin aquest mateix formulari per fer reserva pel curs a Girona, indicant-ho a les observacions

Divendres 9 de novembre és el darrer dia d’inscripció al Cicle Mirades Creuades que el Consell Nacional de la Joventut, amb el
suport de l’Institut Català de les Dones, organitza el 23, 24, i 30 de novembre i 1 de desembre (divendres tarda i dissabtes matí)
a Girona. 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

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

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

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

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)

23a Setmana de la Ciència a Catalunya. Del 9 al 18 de novembre

La Comissió Europea ha publicat les convocatòries del programa Erasmus+ per l’any 2019 amb un increment del pressupost de
300 M (10%) respecte el 2018
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Badalona ha obert la convocatòria per participar a CONNECT'ART 6a Fira de Joves Creadors de Badalona,
dirigida als joves artistes d'entre 14 i 35 anys residents a Catalunya. La fira se celebra l'1 de desembre al Passeig Marítim de Badalona, en l'entorn de la
inauguració de la fira Hola Nadal! a Badalona. La convocatòria està oberta a diferents disciplines (pintura, fotografia, ceràmica, escultura, bijuteria, artesania,
disseny de roba, arts escèniques o creacions audiovisuals). La data límit per enviar les propostes és l’11 de novembre.
Concurs Jo al món, convocat per l’Assessoria de Mobilitat internacional de l’Ajuntament de Barcelona. Per a joves entre 18 i 35 anys que resideixin o hagin residit
a l'estranger un mínim de tres mesos per estudiar, treballar, fer pràctiques o voluntariat, Es tracta de crear un vídeo o un escrit acompanyat d’una imatge, que
respongui a la pregunta del concurs: “Més enllà de l’aprenentatge d’idiomes, quines són les competències que has adquirit gràcies a la teva experiència a
l’estranger? Com les poses en valor?”. Cal inscripció i adjuntar el vídeo o text abans del 26 de novembre del 2018, a les 00h.
Nova edició de 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). El primer pas és registrar-se a la pàgina web de Ficcions, no més tard del 5 de febrer de
2019. En segon lloc, cal triar una de les opcions d’inici de novel·la que ofereix el concurs.
Recordatori: 10ª Edició del concurs (RE)IMAGINA’T Creacions audiovisuals no sexistes, curs 2018/19. El és una iniciativa de l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació, adreçada 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 dels municipis que
formen part d’aquest Observatori. Inscripcions fins al 9 de novembre de 2018
Recordatori: 29ens Premis Ateneus. La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) convoca els 29ens Premis Ateneus que volen reconèixer projectes
d'associacions culturals en els àmbits de la comunicació associativa, la creativitat artística, la capacitat d’innovació, el foment de la participació, el ‘Jove, Proposa!’ i
el treball en xarxa. El termini de presentació de candidatures finalitza l’11 de novembre de 2018.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Young Life organitza una Esquiada als Alps del 5 al 9 de desembre 2018 per joves i adolescents de 15 a 25 anys.
Campanya Associacionisme Juvenil: durant els mesos de novembre i desembre, l’Oficina de Pla Jove de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, estan organitzant unes sessions informatives de la campanya de foment de l’associacionisme juvenil adreçades a
professionals
Del 6 al 29 de novembre tindrà lloc una nova edició del cicle De BCN al món i Del món a BCN, de l’Assessoria de Mobilitat internacional de l’Ajuntament de
Barcelona. Una campanya sobre mobilitat internacional, que també ofereix informació pràctica per al retorn, com per exemple, sobre els tràmits a realitzar per
l’homologació dels estudis fets a l’estranger o la recerca d’una nova feina. Dimarts 6 de novembre, de 10_30 a 14h, s’estrena amb la sessió MOBILI.TV:
ESPECIAL "ESTUDIS SUPERIORS A EUROPA", al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs (Sants-Montjuïc). Cal inscripció prèvia
Sessió formativa “Storytelling: Crea històries per vendre la teva idea i connecta emocionalment amb el teu client”, organitzada per UdGOcupació Universitat de Giron, el dijous 8 de novembre 2018, de 12 a 15h, al Campus Montilivi - Aula M22-001. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades
Sessió formativa “Treu el màxim rendiment del LinkedIn”, organitzada per UdGOcupació - Universitat de Girona, el dimarts 13 de novembre 2018, de 16 a
18h, al Campus Montilivi - Aula M22-001. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades
Càpsula de competències emprenedores: L'exigència d'eficiència i qualitat, organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut, el 5 de desembre 2018, de
9:30 a 14:30h, a l’Hotel d'Entitats de Girona (La Rutlla, 20-22). S’aportarà la metodologia de treball del programa Compe10ncias Led, promogut per Youth Business
Spain i la Fundació Endesa per treballar competències personals entre les persones joves, en format taller.
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: 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.
Recordatori: 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
Recordatori: 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: 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: 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: 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
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Castanyada, Halloween o Castaween, com ho celebres?
Butlletí JOVE.CAT, núm. 217, octubre 2018
Butlletí A l'Abast, núm. 454
Butlletí d'Infància, núm. 108
109 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
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Treball, Afers Socials i Famílies impulsa taules territorials per abordar l'atenció dels joves i adolescents migrats sense referents familiars
Adhereix-te a la Reforma Horària. La Generalitat ha reprès l’impuls per a la racionalització horària. Objectiu 2025: una nova cultura del temps en benefici de
tothom.
La Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut lideren un projecte de cooperació descentralitzada que cerca sensibilitzar els
governs regionals mediterranis de la necessitat de promoure l’economia social i solidària (ESS) protagonitzada per dones joves.
El Govern aprova el projecte de llei per regular el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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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