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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El Govern i els ajuntaments reforcen les polítiques municipals de joventut en treball, gènere, inclusió social i internacional
d'ençà de la crisi. És una de les conclusions de l’Enquesta de Municipis i Comarques 2016-2017 (EMC) que ha publicat avui
l’Observatori Català de la Joventut (OCJ), organisme depenent de l’Agència Catalana de la Joventut
L’OCJ ha organitzat un cicle de presentacions de l’EMC a les cinc demarcacions catalanes durant aquest novembre i desembre.
A Girona serà dilluns 26 de novembre, de 12 a 14 h, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat

Cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany l'Institut Català
de les Dones posa en marxa la campanya de sensibilització "Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals,
#LliuresISensePor", en el marc de la commemoració
Materials de treball: Violència contra les dones
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!
“Unfollow a les violències masclistes”: projecte educatiu per prevenir i abordar les violències masclistes i les relacions
abusives que es donen entre adolescents i joves a través dels entorns digitals. És un projecte del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), elaborat amb la col·laboració de la Cooperativa Candela Acció comunitària i feminista i Educació
per a l’Acció Crítica (EdPAC), i que compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones

Palafrugell diu NO a la violència masclista: per quart any consecutiu, les Àrees de Joventut i Benestar Social de l’Ajuntament de
Palafrugell, amb la col·laboració d’Europe Direct, han creat un videoclip per sensibilitzar els joves de la violència masclista.
Cada any es promociona un artista jove de Palafrugell per tal que pugui mostrar la seva opinió contra la violència masclista
mitjançant una cançó
Vídeoclip 2018: el músic de trap Baba Flow, amb la cançó “Dones, no tinguem por”

La Direcció General de Joventut, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida i el Màster Interuniversitari
en Joventut i Societat, organitza el XX Fòrum d’estudis sobre la joventut 2018, “20 anys d’estudis i polítiques de joventut: del
passat al futur”, a Lleida, el 29 i 30 de novembre de 2018. El darrer dia d’inscripció serà el 27 de novembre

Demà dissabte 24 de novembre té lloc la celebració del Dia Internacional del Voluntariat

L’AcPpJ obra la convocatòria pel 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

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

Recordatori: 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.

Últimes setmanes d’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

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

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
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de novembre de 2018
Possibilitats de pràctiques en institucions, organismes i agències de la Unió Europea – Butlletí informatiu núm 49 (15 de novembre 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 59 (15 de novembre 2018)
Selecció de 15 “General Assistant” per a 5 McDonalds de Dublín (Irlanda). Cal tenir nacionalitat europea. No s’exigeix formació ni experiència prèvia, i només
un nivell mig d’anglès. La selecció serà a McDonalds d’Alacant o Madrid, el 12 i 13 de desembre de 2018. Recordeu que es poden sol·licitar ajudes econòmiques
per a costejar el desplaçament a les entrevistes!!. El termini per enviar el CV finalitza el 2 de desembre de 2018. Incorporació a principis de 2019
Selecció de 4 Trainee Manager a 5 McDonalds de Dublín (Irlanda). Es tracta de la feina de coordinador d’equip. Cal tenir nacionalitat europea. Requereixen una
formació en Marketing o Gestió empresarial, Hosteleria o similar, i es valora experiència en el sector del càtering o vendes. Cal un nivell mig d’anglès. Les
entrevistes es faran a McDonalds Alacant o Madrid, el 12 i 13 de desembre de 2018. Recordeu que es poden sol·licitar ajudes econòmiques per a costejar el
desplaçament a les entrevistes!!. El termini per enviar el CV finalitza el 2 de desembre de 2018. Hi haurà una segona fase d’entrevistes a Dublin. Incorporació a
principis de 2019
Selecció de treballadors socials /psicòlegs. Cpl Healthcare, en associació amb Dublín Simon Community, localitzat a Dublín (Irlanda), està buscant treballadors
Socials / psicòlegs. Ofereix contractes indefinits / temps complet, per incorporació a febrer 2019. Per treballar amb persones en risc d'exclusió social. Entrevistes a
Madrid els dies 12 i 13 de desembre de 2018. Recordeu que es poden sol·licitar ajudes econòmiques per a costejar el desplaçament a Madrid per a les
entrevistes!!
La Fundació de la Universitat de Cantàbria per a l'Estudi i la Investigació del Sector Financer convoca el programa Explorer 2019, amb l’objectiu de promocionar
el talent i l'esperit emprenedor entre els joves d'entre 18 i 31 anys. Les candidatures poden ser de projectes duts a terme per un sola persona o bé per equips, de
fins a un màxim de 5 persones. El programa Explorer dura 5 mesos, durant els quals es tindrà accés a formació especialitzada totalment gratuïta, una mentoria,
accés a una extensa xarxa d’emprenedors, viatges i premis, i finançament en metàl·lic. Es pot presentar candidatura fins el 12 de desembre de 2018 a les 14h
GMT.
Recordatori: Concurs Erasmus+ #EUniversity. Es tracta de penjar una foto de la universitat i seguir les indicacions que es troben a la web. El guanyador
s’emportarà un xec de viatge per valor de 200 euros. La data límit per a participar-hi és el 25 de novembre de 2018
Recordatori: Procés de selecció de personal d'hostaleria i restauració per a Alemanya: l’equip tècnic dels serveis públics d’ocupació alemanys (personal
EURES) especialitzat en els sectors d’Hostaleria i Gastronomia (HoGa) realitzarà les entrevistes de selecció a Barcelona els propers dies 12 i 13 de desembre de
2018. El termini d’admissió de currículums és fins al 5 de desembre de 2018
Recordatori: Oberta la convocatòria per donar suport a la reforma de les polítiques de cooperació de de la societat civil en l’àmbit de la joventut (Acció
clau 3 del programa Erasmus+). Data límit: 6 de desembre de 2018
Recordatori: El Servei de Salut i el Badiu Jove (Badalona) en conveni amb l'entitat ASAUPAM (Associació d’Intervenció Comunitària en Drogues) han obert la
convocatòria per participar al 3r Concurs de Cartells per a la prevenció del VIH/Sida 2019. La participació és gratuïta. Hi pot participar qualsevol persona amb
edat d'entre els 14 i els 30 anys. El termini per participar acaba el dia 25 de novembre de 2018, a les 15 hores.
Recordatori: 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.
Recordatori: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la Fundació Campus Arnau d’Escala, la Delegació a Girona del Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya i l’Ajuntament de Girona organitzen la 3a edició del Concurs de relats Marià Casadevall per promoure la sensibilització
envers temàtiques socials i donar visibilitat a l’acció social. Els relats han de tractar el tema de la soledat no volguda, han d’estar escrits en llengua catalana i es
poden enviar per correu electrònic fins el proper 30 de novembre de 2018

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Durant aquest mes de novembre i principis de desembre el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya presentarà arreu del territori la nova guia “Més enllà de
la compra i el lloguer: guia sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge”, editada conjuntament amb Celobert Cooperativa. La presentació a
Girona encara resta pendent de data
1r Congrés d'Emprenedoria Alta Mar - Calonge i Sant Antoni, dedicat a la PASSIÓ, el 29 i 30 novembre de 2018. Cal inscripció prèvia
Jornada temps lliure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat, organitzada per la Fundació Pere Tarrés, el 29 de novembre 2018, a les 14h, a
l’Aula Magna de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Recordatori: Conferència online gratuïta “Bullying: reconocerlo, prevenirlo y atajarlo”, impartida per Daniel Gabarró, el 26 de novembre, a les 18h. Cal
registrar-se.
Recordatori: Giving Tuesday CAT 2018. El 27 de novembre és #GivingTuesday. Dona temps, aliments, diners, roba, objectes de segona mà, sang... Un dia per
descobrir que la clau de la felicitat està en compartir amb els altres.
Recordatori: Webinar xarxanet: Bones pràctiques a les accions comunicatives de les entitats, el dimecres 28 de novembre a les 11h. Ponents: Ariadna
Rogero, Carla Liébana i Lara Costafreda. Cal subscripció per a poder participar de la conferència en directe.
Recordatori: Viquimarató: el dijous 29 de novembre tindrà lloc a Tarragona, Girona i Tortosa la V Nit de la Llengua al Món Digital, organitzada per la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura i la Fundació Amical Wikimedia,
Recordatori: 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
Recordatori: Young Life organitza una Esquiada als Alps del 5 al 9 de desembre 2018 per joves i adolescents de 15 a 25 anys.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 184
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 118 - Novembre 2018
Butlletí Família i Escola, núm. 28 - novembre 2018
112 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
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Ja està disponible al portal DIXIT el vídeo de la conferència de Sabel Gabaldón i Maria Rosa Almirall “Identitat trans*: variabilitat de gènere en la infància
i l’adolescència"
Arrels ha creat l’aplicació mòbil Arrels Localitzador que permet a la ciutadania avisar de la presència de persones dormint al carrer.
Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l’ocupació: Llibre digital número 36 de la Col·lecció Grana de l’ICPS. Coordinat per Maria de la Fuente i
compta amb contribucions d’Empar Aguado, Sara Berbel, Iolanda Fresnillo, Mònica Gelambí, Víctor Ginesta, Sara Moreno, Anna Pérez, Aida Ruiza i Anna Sabata.
Nova Guia de visualització de dades. Explica de manera senzilla com representar informació complexa de forma gràfica i eficient
Nou apartat sobre Recursos i serveis per a persones trans*

U

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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