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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

ALTA AL BUTLLETÍ
El proper butlletí, i primer de l’any 2019, el rebreu divendres 11 de gener
U

AVISOS

U

H

Des de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona us desitgem unes Bones Festes i Feliç i Millor 2019

Les persones trans* poden posar el seu nom sentit als carnets d’educació en el lleure

Criteris reguladors per als Camps de Treball organitzats per la Direcció General de Joventut per l’any 2019. Presentació de
propostes de les entitats del 7 al 21 de gener

La plataforma KABUA convoca el 5è concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot participar
en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la pàgina web del
concurs. El termini finalitza el 26 d’abril de 2019

L'Institut Català de les Dones inicia una campanya per superar els estereotips de gènere en l'educació als infants a través de les
joguines

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies revisarà el sistema de protecció dels infants amb la participació de totes les
parts. El 25 de gener de 2019 es presentarà l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents que migren sols
Quaranta menors no acompanyats tindran mentors que els ajudaran a crear vincles a Catalunya. La prova pilot és de 30 joves
de centres de Barcelona i rodalia i 10 més de Girona

Entra en vigor la nova “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018

L’AcPpJ té oberta la convocatòria de 2019 per recollir noves propostes i projectes interessants d’arreu de Catalunya i
susceptibles de ser considerats com a bones pràctiques del treball amb joves. Es poden presentar propostes fins a finals d’any
Avaluació Jornades de Bones Pràctiques en Joventut 2018

Arriba el primer Edcamp sobre associacionisme i voluntariat! Tindrà lloc el 2 de febrer en horari matinal a Torre Jussana
(Barcelona) i està dirigit tant a persones associades i voluntàries, com a equips tècnics que formen part d’entitats i
organitzacions d’aquest sector

Devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat. Està disponible el formulari per a les prestacions percebudes
el 2014 i 2015. A partir del gener es podrà sol·licitar la devolució de les prestacions percebudes al 2016 i 2017

#SempreEnPeuDePau: Recomanacions útils per a les mobilitzacions elaborades per Drets.Cat i En Peu de Pau
Decàlegs d’en Peu de Pau per estendre i promoure la resistència civil pacífica i no-violenta

'Casa nostra, casa vostra' reivindica cavalcades amb persones negres i no pintades
Vídeo #BaltasarDeVeritat: per demanar a l’ajuntament que aquest any vingui el Rei Baltasar

Web de Nadal
‘Regals solidaris que multipliquen somriures’, la nova campanya de Nadal d’El Mercat Social
Si vols organitzar una QUINA has d’informar obligatòriament l’Administració (i no cal autorització administrativa)
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes de treball de caràcter temporal al Departament d’Educació: places vacants per al personal d'administració i serveis
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de desembre de 2018
Butlletí informatiu quinzenal sobre PROGRAMES DE PRÀCTIQUES a les institucions europees – Butlletí núm 50 (3 de desembre 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 60 (3 de desembre 2018)
Art&Paraula, l'espai de formació en mediació literària promogut per Tantàgora, engega la 4a edició del programa REL, adreçat a joves artistes, creadors/ores o
gestors/ores culturals d’entre 19 i 29 anys que tinguin un projecte o iniciativa de cultura al qual li vulguin donar una dimensió digital. La proposta millor valorada
obtindrà 1.000 euros per invertir en el projecte. El programa consta de 30 hores lectives i 15 hores de tutoria, s’inicia el 17 de gener de 2019, i s’allarga fins al 8 de
març. La inscripció estarà oberta fins a l'11 de gener.
Nous ajuts per convertir els sostres i terrats en fonts d'energia solar. El termini per fer la sol·licitud acaba el 15 de gener de 2019. El màxim és de 5.000 euros
per instal·lació. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica o les comunitats de propietaris.
Premi de la Unió Europea (UE) per a dones innovadores 2019. Reconeix les dones empresàries que hagin creat una empresa d'èxit i hagin desenvolupat i
posat en el mercat una innovació destacada. Les candidatures es poden presentar de manera 'online' fins al 16 de gener de 2019.
Recordatori: Premi Europeu Carlemany de Joventut: El Parlament Europeu i la Fundació del Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà engega una nova edició
d'aquest Premi que distingeix projectes duts a terme per joves que promoguin el desenvolupament de la UE, la integració i les qüestions relacionades amb la
identitat europea. Es concedeix un premi de 7.500 euros al millor projecte, de 5 000 euros al segon i de 2 500 euros al tercer. El termini de sol·licitud finalitza el 28
de gener de 2019.
Recordatori: Oberta la convocatòria de les beques i ajuts de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern a projectes de recerca sobre l'organització territorial del
poder. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de febrer de 2019.
Recordatori: Convocatòria 2019 de propostes en el marc del Cos Europeu de Solidaritat. Ja podeu consultar els terminis de les diferents línies

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Programació d’hivern d’activitats als espais joves de la ciutat de Girona. Les inscripcions ja estan obertes.
Recordatori: Campanya informativa de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar la participació de les persones estrangeres amb dret a vot a les properes
eleccions municipals. Alerta: els ciutadans de fora UE que podrien votar tenen termini fins al 15 de gener!!
Massive Open Online Course (MOOC) “Digital transformation of youth organizations” ("La transformació digital de les organitzacions juvenils"). Curs virtual
que pretén animar les organitzacions juvenils a utilitzar diferents eines digitals per a la seva gestió, comunicació, activitats educatives i accions d'activisme. Tindrà
lloc del 21 de gener al 8 de febrer de 2019. Hi ha un total de 300 places. El termini d’inscripció finalitza el 16 de gener de 2019
Master Class gratuïta. Lideratge i participació interna a les Organitzacions Socials, a càrrec de Carles Descalzi, el 17 de gener de 2019, a les 17h, al carrer
Santaló 37 de Barcelona. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: El CNL ha obert les inscripcions per als cursos de català del primer trimestre 2019. L’oferta està centrada prioritàriament en els nivells inicials i
bàsics, que són els que sobretot s’adrecen a la població immigrada, però també inclou la resta de nivells i cursos específics, en modalitat presencial i en línia.
Inscripcions directament al centre fins a finals de desembre
Recordatori: La FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) organitzen la Sessió informativa sobre la
Convocatòria de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes per a l’ocupabilitat juvenil (dotació de 80 milions d’euros), on s’informarà
sobre els aspectes bàsics del procediment de sol·licitud i gestió d’aquests ajuts, la convocatòria dels quals està prevista per al pròxim dia 7 de gener de 2019.
Comptarà amb la presència de representants del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. La sessió serà el 17 de gener de 2019, d'11.30 a 12.30 h, a la
FMC.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 120 - Desembre 2018
Butlletí Família i Escola, núm. 29 - desembre 2018
116 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Presentada la "Guia jurídica sobre l'ús d'una comunicació no sexista en l'àmbit de les administracions locals"
El Govern celebra el Dia Internacional de les Persones Migrants
El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament d'Educació, que dona més rellevància a la innovació i a la transformació educativa
Actualització de l’escola catalana. Educació i les entitats municipalistes promouran xarxes d'actualització educativa a partir del programa Escola Nova
21
Bargalló anuncia que el Govern aprovarà dijous posar en marxa la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals
Nova guia de visualització de dades de la Generalitat
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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
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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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