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
U
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És temps de Carnestoltes!
Recomanacions per a la compra de disfresses, màscares i cosmètics
Per Carnaval No Tot S'hi Val – Campanya 2019 de l’Ajuntament de Roses

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci

Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes. La bretxa salarial a Catalunya és del 23,4%. Els homes guanyen una
mitjana de 6.000 euros més a l’any que les dones. Evolució de la bretxa salarial

Procés participatiu del Pla Europa: iniciativa impulsada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència que promou el debat al voltant de la Unió Europea

Nova convocatòria d’acreditació professional en centres educatius: s’avaluen competències professionals en l’àmbit de la
dependència i teleassistència i en el de condicionament físic i ioga. Preinscripció: del 26 de febrer al 12 de març.

Nou portal per facilitar l'aprenentatge de les terceres llengües als estudiants universitaris

“Univers Jove, descobreix la teva vocació”: serà el 5 de març, de 10 a 14h, al Pavelló Poliesportiu de Ripoll
Recull de més Salons i Fires d’ensenyament

Recordatori: Jornada informativa prèvia al Saló de l’Ensenyament, organitzada per Equip del Servei d'orientació educativa del
Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats del Departament d'Educació: “Acompanyament, èxit educatiu i educació al llarg de
la vida”. Tindrà lloc el dimarts dia 5 de març de 9.00 a 15:00 hores a l’Auditori de l'Edifici Vèrtex, al Campus Nord de la UPC

Recordatori: el 28 de febrer és el darrer dia d’inscripció a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys

Recordatori: Convocatòria ordinària per als Certificats d'idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Termini d’inscripció del 4
de març fins al 8 de març de 2019

Recordatori: El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya organitza el “Curs sobre
eines pràctiques per a la gestió i la prevenció de conflictes” a Sant Feliu de Llobregat, els dies 6, 13, 20 i 27 de març, al matí.
Places limitades. El termini d’inscripció finalitza el 27 de febrer de 2019

#Recordatori: #EdHackKreaGirona s’organitza des de l’Estació Espai Jove de Girona i la Fundació Jaume Bofill, els propers 22 i
23 de març, al Centre Cultural La Mercè. Tota la informació sobre el projecte, les activitats d’escalfament dels dies 28 de febrer i
7 de març, o les bases de participació es poden consultar a la web

Del 31 de maig al 2 de juny de 2019 se celebrarà el Festival Inund’Art - 14a Mostra d’Art Contemporani amb tots els sentits.
Actualment està oberta la convocatòria d’artistes per a participar-hi, i la data límit d’inscripció és el 15 de març
Menció especial d’Art Jove
Art Pertot 2019

15a edició dels Premis d’Educació en el Lleure de la Fundació Carulla, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya. El termini de presentació de propostes s’acaba 29 de març de 2019
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de febrer de 2019
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) organitza la 3a Jornada d'Oportunitats Laborals per oferir a les empreses amb necessitats de personal
l'oportunitat d'entrevistar persones candidates que compleixin amb els requisits definits, en un mateix espai i dia: el 7 de març de 2019, al Museu del Suro de
Palafrugell. Inscripcions fins al 24 de febrer de 2019
Noves beques per fer pràctiques al Departament de Cultura (béns culturals mobles, arxius, fons documentals, patrimoni arquitectònic, anàlisi i explotació de
dades de l'àmbit cultural, entre d'altres). El termini per presentar les sol·licituds és fins al 7 de març de 2019
12a edició del concurs "Joves i Mobilitat" organitzat pel Servei Català del Trànsit i el RACC, enguany sota el repte “Joves, mòbils i seguretat viària. Què
fem?”. El termini per presentar treballs finalitza el 30 d’abril de 2019.
La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual convoca el XI Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual. El Premi valora les bones pràctiques en el tractament de la
diversitat cultural i les migracions en els mitjans audiovisuals de Catalunya, que poden presentar els seus programes fins al 30 d'abril de 2019.
Premi Europeu de la Joventut 2019. Busca projectes digitals amb un fort impacte a la societat. A partir del mes de març ja es poden presentar els projectes, que
han d’estar a la base de dades de l’European Youth Awards (EYA) fins al 31 de juliol de 2019
Recordatori: Des del programa “Gironès, espai singular” a Salt, per a joves de 18 a 29 anys, de qualsevol municipi del Gironès, inscrits en a la Garantia Juvenil,
amb estudis superiors, amb o sense experiència laboral, s’ofereix la formació «Expert en xarxes socials», 70 hores per millorar l’accés al mercat de treball per
mitjà del coneixement de les noves tecnologies aplicades al lloc de treball. Inscripcions fins al 25 de febrer de 2018.
Recordatori: Convocatòria Erasmus+ per a la inclusió social i els valors comuns. S’emmarca en l’acció clau 3 del programa Erasmus+ (suport a la reforma de
polítiques). Es pretén donar suport a projectes de cooperació transnacional en els àmbits de l'educació i la formació. Data límit: 26 de febrer de 2019.
Recordatori: Premi Catalunya d'Ecodisseny 2019, convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El Premi es convoca cada dos anys i està adreçat a
persones que dissenyen o fabriquen productes, impulsores d’estratègies o estudiants. El guardó, amb una dotació total de 15.000 euros, disposa de tres
categories: producte, producte en desenvolupament i disseny jove. El formulari d'inscripció estarà disponible a partir del 15 de gener de 2019, i el termini de la
convocatòria finalitzarà el 28 de febrer de 2019.
Recordatori: La Unió Europea convoca un concurs de fotografia amb temàtica social per a joves: #MySocialEurope. Per participar només cal realitzar una
fotografia que mostri l’Europa social. Aquesta competició busca promoure: els drets socials entre el joves; augmentar el compromís social a través de la creativitat;
crear consciència sobre l’Europa social; involucrar als joves en temes de la Unió Europea abans de les eleccions europees del 2019. Data límit: 4 de març de 2019

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
MobileWeek Girona: diferents conferències i taules rodones que es faran a Girona, en el marc del Mobile Congrés de Barcelona, del 22 al 25 de febrer
L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2019 tindrà lloc el 10 de juliol a Girona
La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), proposen una oferta de
cursos sobre les possibilitats, aspectes clau i eines de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert, per a la millora de les polítiques
locals i la relació amb la ciutadania
DIXIT Girona programa la jornada “Postveritat, discursos de l’odi i instrumentalització de la immigració”, l’1 de març de 2019, de 10 a 13h, a l’Aula A de la
Casa de Cultura. Plaça de l'Hospital, 6. Girona. Cal inscripció prèvia.
Taula rodona a Rubí contra el suïcidi juvenil, organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí. Tindrà
lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí), el 5 de març, a partir de les 18h.
La propera sessió del 9è 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. serà la sessió AUSTRÀLIA: TREBALLAR,
ESTUDIAR O VIATJAR, el dijous 7 de març, de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de Marta Moreno, de l'agència GoStudy Austràlia. Activitat
gratuïta, cal inscripció prèvia
Recordatori: En el marc de la #EdHackKreaGirona que tindrà lloc el 22 i 23 de març s’organitza l’activitat d’escalfament “Com l’educació pot ser un procés
artístic i com l’art pot ser un procés educatiu”, el dijous 28 de febrer d’11.30 a 13 h, a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. A càrrec
de María Acaso. No cal inscripció prèvia
Recordatori: En el marc de la #EdHackKreaGirona que tindrà lloc el 22 i 23 de març s’organitza l’activitat d’escalfament “Creativitat radical per a resoldre
reptes socials”, el dijous 28 de febrer de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove de Girona. A càrrec d’Oriol Ripoll. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Recordatori: Oberta la convocatòria artística de la 22a Fira Mediterrània de Manresa, que se celebra del 10 al 13 d'octubre de 2019. Data límit de presentació:
dilluns 4 de març de 2019 a les 15h
Recordatori: Curs «La gestió eficient de la comunicació en la participació ciutadana», organitzat per la Secretaria de Transparència i Govern Obert i Escola
d’Administració Pública de Catalunya, dins l’itinerari formatiu en participació ciutadana per al món local 2019. Serà els dies 5, 12 i 26 de març de 10 a 14 hores, a
l’aulari de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Cal inscripció prèvia
Recordatori: En el marc de la #EdHackKreaGirona que tindrà lloc el 22 i 23 de març s’organitza l’activitat d’escalfament “Prototipatge per a fer reals les idees
més transformadores”, el dijous 7 de març de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove de Girona. A càrrec d’Oriol Ripoll. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Recordatori: La 3a. Tertúlia Social, organitzades per la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG i la Federació Catalana de Voluntariat Social,
serà el proper dijous 7 de març de 2019, a les 19.30 h, al Restaurant La Rosaleda-Jardí Degustació de Girona. El tema a tractar serà els Matrimonis forçats, i hi
participarà com a ponent-convidada, la Sra. Carme Vinyoles, periodista i secretària de “Valentes i Acompanyades”, i conduirà l’acte la Sra. Sònia Cervià,
responsable de comunicació de la Coordinadora d’ONGs. El preu del sopar és de 10€ .L’aforament és limitat i cal confirmar assistència.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 460
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 189
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 122 - Febrer 2018
123 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil amplia l’oferta de la Cartera de serveis
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'Peixos d'aigua dolça'. Un documental produït per la Federació Catalana d'Autisme (FECA)
Treball, Afers Socials i Famílies i Cocarmi signen un acord per impulsar un pla de xoc per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat
Treball, Afers Socials i Famílies destina més de 865.000 euros a combatre la desigualtat de gènere en el mercat de treball
Balanç en matèria d'estrangeria i refugi durant l'any 2018
Atur per comarques i municipis del mes de gener 2019
La Generalitat preveu formar més de 13.000 persones per lluitar contra les violències sexuals en entorns d'oci
Un informe del CAC sobre la publicitat de joguines a la televisió mostra que augmenten notablement els estereotips femenins
Un 21,8% de les trucades al 900900120 les realitzen persones properes a les dones que travessen situacions de violències masclistes
Les titulacions universitàries catalanes incorporaran la perspectiva de gènere de manera pionera a tot Europa a partir del curs 2020-2021
El Govern aprova la normativa per sancionar l'apologia de l'anorèxia i la bulímia a pàgines web, blocs d'internet i xarxes socials
Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Les empreses, les persones jurídiques i els professionals estan obligats a tramitar electrònicament
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya
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
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya
Carnet Jove
Garantia Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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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