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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
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ALTA AL BUTLLETÍ

AVISOS

U
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L’11 de febrer tindrà lloc a Barcelona l’Acte de presentació del “Cos Europeu de Solidaritat”, el nou programa de la Comissió
Europea que vol potenciar el voluntariat com a eina de transformació social. L’acte comptarà amb la participació del conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Hble Sr. Chakir El Homrani, i el comissari europeu d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi, el
Sr. Christos Stylianides. I a continuació s’hi organitza una taula rodona d’experiències. Inscripcions fins al 7 de febrer

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
En el marc de l’Inund’Art, la Coordinació Territorial de Joventut selecciona l’obra d’un/a artista jove resident a Girona i
participant en la modalitat d’arts visuals, i li atorga la “Menció especial d’Art Jove”
També en el marc de l’Inund’Art, l’Agència Catalana de la Joventut, l’Institut Balear de la Joventut i l’Associació Inund’ART
organitzen el certamen Art Pertot, que permet a un/a artista balear i un/a artista català exposar la seva obra en 3 espais (Girona,
Palma de Mallorca i Perpinyà) i percebre 4.500€ per honoraris i despeses de producció de les intervencions artístiques, i per a
totes les despeses relatives al desplaçament, allotjament i manutenció que impliqui la participació a les tres exposicions

Informe sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya (EPA 4t trim. 2018). Continua la creació neta d’ocupació
juvenil i la taxa d’ocupació se situa en el 48,7%

Avança el projecte EuroCohort per dissenyar una enquesta europea sobre el benestar infantil i juvenil

Fins al 13 de febrer està obert el termini per inscriure’s a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana

Dilluns 4 de febrer finalitza el termini per sol·licitar participar al concurs d’oposicions a 5.005 places de cossos docents
Divendres 8 de febrer finalitza el termini per sol·licitar participar al concurs d’oposicions de 750 places de Mosso d’Esquadra de
l'escala bàsica
Convocades oposicions a 250 places de Bombers de l’escala bàsica. El període d'inscripció finalitza el 22 de febrer

Dijous 7 de febrer és el darrer dia d’inscripció al programa “Obrim Via": Formació de l’Agència Catalana de la Joventut en
dinamització i participació juvenil, el vincle amb la gent jove. Es realitzarà al Casal de Joves de Sant Feliu de Llobregat, els dies
14, 21 i 28 de febrer de 2019. Places limitades. Inscripcions fins el 7 de febrer

Divendres vinent, 8 de febrer, finalitza el termini de sol·licitud de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de
les activitats i projectes culturals de les OJ, capitals de comarca i municipis > 15.000 habitants de comarques gironines

Dilluns 11 de febrer, a les 12h, finalitza el termini per a la preinscripció a la 1a convocatòria de Vacances en família 2019

Recordatori: el 14 de febrer, de 10 a 12h, DIXIT Girona organitza la conferència “Com prevenim les agressions sexuals en l’oci
nocturn? Treballem la perspectiva de gènere en les polítiques de joventut”. Places limitades. Cal inscripció prèvia

El Departament de Treball Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals
de Catalunya, ha posat en marxa la XARXA de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya. És un servei per a les persones
que pateixin discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, així com també vol ser
un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats

Crida des del Curs d'Agent Jove de Salut de l’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac: estan preparant un experiment social
sobre diversos temes que han tractat al llarg del curs i demanen participació

El 9è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove es
realitzarà del 14 de febrer al 20 de juny
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Programació 2019 del CIFO Salt
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de gener de 2019
L’Ajuntament de Figueres convoca la 13a edició del Premi 8 de març Rosa Maria Ymbert per a estudiants de secundària. El termini de presentació començarà el
15 de febrer a les 8.30 h i finalitzarà el 22 de febrer a les 14 h
Recordatori: Inscripcions obertes al programa Singular (G)Innova de GarantiaJuvenil, promogut per la UdG amb col·laboració amb Aenteg (Associació
d‘empreses de noves tecnologies de Girona) dirigit a 40 graduats i graduades universitaris de les comarques gironines en paritat de gènere.
Recordatori: Fundació Catalunya Voluntària disposa encara de vacants del TLN Mobilicat (programa internacional de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil)
per a realitzar pràctiques professionals a Amarante (Portugal) del 23 d’abril al 31 de juliol. Cal estar inscrit/a a Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació
(DONO) al SOC. Inscripcions obertes fins al 4 de febrer 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: El proper 7 de febrer finalitza el 1r termini de l’any per presentar sol·licituds de subvenció per el Cos Europeu de Solidaritat
Recordatori: Curs gratuït de conductors professionals (215h) a A.S.E. TRANS-GIRONA (Girona). Data d’inici el 4 de març de 2019. Cal concertar cita prèvia
per entrevista a Cambra de Comerç Girona

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La Mobile Week, que s’estén a tot Catalunya, tindrà lloc entre el 14 i el 23 de febrer
Trobada Estatal de Professionals de Joventut, el 16 i de 17 de febrer, a la Residència Universitària la Florida d’Alacant. Cal inscripció prèvia
El proper 20 de febrer a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha organitzat un Seminari professional de polítiques de joventut. Llei Orgànica de Protecció de Dades i
Garantia dels Drets Digitals de les persones joves, especialment per la seva incidència en l’àmbit de treball dels professionals dels ens locals.
El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés ofereix cursos de curta durada 100% subvencionats
Formació destacada en lleure educatiu: el Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés ofereix formació online i presencial per a entitats
Obertes les inscripcions per al 2n semestre del curs 2018-19 de l'Escola de Competències de la UdG
Activitats d'orientació professional organitzades per UdG Ocupació al gener 2019
Recordatori: 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: La Fundació Campus Arnau d’Escala i Support Fundacio Tutelar Girona organitzen una jornada per conèixer experiències on professionals i persones
amb discapacitat treballen conjuntament per dissenyar i implementar projectes: Jornada participació i discapacitat - Quan les persones lideren els seus
propis projectes (Jornada en anglès). Serà el 6 de febrer de 2019, 9h-13.30h. Cal inscripció prèvia
Recordatori: Proposta formativa de la Xixa Teatre per als professionals de joventut que treballen directament amb persones joves: EL ROL PROFESSIONAL,
INTERCULTURALITAT I RELACIONS AFECTIVES. Serà el dimarts 12 de febrer de 10 a 14h i de 15 a 18h, a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut (c/
Calàbria 147). La proposta consisteix en 7 hores de formació + 1 hora d’assessorament individualitzat per consolidar aprenentatges adquirits i afavorir l’aplicabilitat
al seu entorn professional. Cal inscripció prèvia
Recordatori: debat de la Fundació Bofill: “Com avançar cap a una secundària postobligatòria per a tothom?”. El 14 de febrer, de 18h a 20h, al Palau
Macaya, Obra Social "la Caixa" (Barcelona). Accés lliure i gratuït. Cal inscripció prèvia. Es podrà seguir en directe per streaming (cal inscripció), i també via Twitter
amb el hashtag #PerQueApostem
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 188
120 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Entorns d’oci sense violències sexuals: les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal podran ser penades
En marxa l'ApLab, un laboratori d’innovació per millorar els serveis públics digitals
Nou límit de velocitat a les carreteres. En carreteres convencionals, passem de 100 km/h a 90 km/h per a cotxes, motos i autobusos, i a 80 km/h per a
furgonetes, camions i autobusos sense cinturó
Índex de percepció mundial de la corrupció del sector públic 2018
Checklist interseccional que ha elaborat el Col·lectiu I+
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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
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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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