NOTÍCIES DE L’OFICINA JOVE DE LA TERRA ALTA

1a TROBADA #JOVENTACTIU
El passat dissabte dia 18 de juliol va tenir lloc la 1a Trobada d’Associacions Juvenils, Entitats i Grups
Culturals de la Terra Alta #JovenTActiu a Gandesa, una festa de caràcter rotatiu que pretén convertirse en un referent a la Terra Alta.

Tot i les inclemències meteorològiques, la trobada va desenvolupar-se amb normalitat. Després dels
parlaments per part de les institucions organitzadores, va tenir lloc la cercavila (passada per aigua) i les
actuacions de lluïment de cada entitat participant a la Plaça del Comerç. Després d’una pausa per
sopar, amenitzada per un concert acústic de la Reina del Blackjack, van tenir lloc les actuacions dels
diferents grups de correfocs de la comarca per donar el punt i final a la trobada.
Durant la jornada es van servir còctels saludables a l’estand de l’Oficina Jove, un a base de sucs de
fruites (San Francisco) i un altre amb gust més tropical (Pinya Colada), per tal de potenciar l’oci
alternatiu i evitar conductes de risc entre els joves.
Agraïm a totes les entitats i als assistents la seva predisposició per participar de la 1a Trobada
#JovenTactiu i esperem poder tornar a trobar-nos l’any vinent. Visca la Terra Alta!
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TROBADA TÈCNICA DE JOVENTUT A LES TERRES DE L’EBRE
Durant el mes de juliol els tècnics de l’Oficina Jove vam assistir a la Trobada Tècnica de Joventut a les
Terres de l’Ebre a Tortosa, la qual portava per títol “Ampliant mirades, destapant violències de gènere:
reptes per a la prevenció”. Aquest tipus de trobades són un espai de reflexió i d’intercanvi de
professionals de la joventut, centrades en les temàtiques prioritàries recollides al Pla d’Actuació
Territorial de Joventut (PATJ-2016) i que es nodreixen del treball desenvolupat a través dels programes
de Gènere del PNJCat 2020.

CURSOS, JORNADES I TALLERS
CURS DE CAMBRER – FÓRMULA JOVE TERRA ALTA

+INFO

L’Oficina Jove de la Terra Alta organitza un curs bàsic de cambrer en el marc del projecte Fórmula
Jove des de finals de setembre fins a mitjans de novembre. La formació
està adreçada a joves entre 16
+INFO
i 24 anys que estan a l’atur o que actualment no estan estudiant i consta d’un total de 150 hores
teòriques impartides per l’Escola d’Hoteleria Via Magna de Tortosa a l’Hotel Piqué de Gandesa i 70 de
pràctiques a diferents restaurants de la comarca. Inscripcions fins al 3 de setembre.

CURS DE PEÓ AGRÍCOLA – FÓRMULA JOVE PRIORAT

+INFO

L’Oficina Jove del Priorat organitza un curs de formació en peó vitivinícola en el marc del projecte
Fórmula Jove. El curs està adreçat a joves entre 16 i 29 anys que estan a l’atur o que actualment no
estan estudiant des del 4 fins al 24 de setembre. Inscripcions fins al 25+INFO
d’agost.

CURSOS LÍNIA IDIOMES – GARANTIA JUVENIL

+INFO

Cursos d’anglès nivell A1 i nivell A2 i anglès professional per activitats comercials. Inici dels cursos al
mes de novembre a l’Acadèmica BRM de Móra d’Ebre.

+INFO

CURSOS LÍNIA TIC – GARANTIA JUVENIL

+INFO

Curs de publicació de pàgines web i curs d’implantació dels elements de la xarxa local. Inici dels cursos
al mes de novembre a l’Acadèmica BRM de Móra d’Ebre.

+INFO

CURSOS DE CATALÀ – CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

+INFO

El Servei Comarcal de Català de la Terra Alta ofereix diversos cursos de llengua catalana a partir del
mes de setembre: nivell superior (C2) presencial i a distància, parla.cat (B2 i C1) en línia
+INFO
semipresencial i Inicial (1) per a no catalanoparlants.

PROJECTES, PROGRAMES I FESTIVALS DE JOVENTUT
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

+INFO

Tens menys de 29 anys? La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per
garantir que tots els joves, tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una
oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4
mesos.

2

AGENDA D’ACTIVITATS TERRA ALTA
FESTES DE LA FATARELLA

+INFO

Dies: del 31 de juliol al 6 d’agost
Població: La Fatarella
Programa:

+INFO

La Fatarella celebra la seves Festes Majors d’Estiu amb diferents actes organitzats
des de l’Ajuntament i altres col·lectius de la població. No faltarà entre altres
activitats la tradicional cursa de rucs el dia dels fadrins i les ballades de sardanes i
jotes a càrrec de la Cobla Miranfont!

5a CURSA 10K MASSALUCA
Dia: 1 d’agost
Població: La Pobla de Massaluca
Organitza: Associació Esportiva Massaluca
Programa:

+INFO
+INFO

Cursa de 10km per asfalt que recorre els carrers de la població i els voltants.

FESTES DE VILALBA DELS ARCS
Dies: del 31 de juliol al 12 d’agost
Població: Vilalba dels Arcs
Programa:

+INFO
+INFO

Vilalba dels Arcs celebra la seva Festa Major amb diversos actes organitzats tant
per l’ens local com per les múltiples associacions i grups culturals de la vila.
Representacions teatrals, exposicions, balls, actuacions de majorettes, batucada,
banda de música, sardanes… i la tradicional cercavila amb els canyissos plens de
coques!

FESTES DEL PINELL DE BRAI
Dies: del 7 a l’11 d’agost
Població: El Pinell de Brai
Programa:

+INFO
+INFO

Per Sant Llorenç, el Pinell de Brai celebra la seva Festa Major amb tota una
setmana dedicada a passar-ho d’allò més bé: balls d'estiu, gimcanes, nit
eivissenca, sopar popular i moltes més activitats!
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FESTES DE LA POBLA DE MASSALUCA
Dia: del 14 al 16 de’agost
Població: La Pobla de Massaluca
Programa:

+INFO
+INFO

Les Festes d’Estiu de la Pobla de Massaluca compten amb diversos actes:
correfocs, concert amb grup de versions, disco mòbils, sopar popular, ball,
actuacions al carrer, parc infantil amb inflables, festa de l'escuma, cinema... i molt
més!

FESTES DE CORBERA D’EBRE
Dies: del 14 al 19 d’agost
Població: Corbera d’Ebre
Programa:

+INFO
+INFO

Arriben les Festes Majors de Corbera d’Ebre carregades d’activitats: correfocs,
correbars, nit jove, campionat de guinyot, tasts de vins, ball de tarda i nit, jotes…
entre altres!

FESTES DE BOT

+INFO
Dia: del 14 al 16 d’agost
Població: Bot
Programa:

+INFO

Discomòbils, balls, àpats populars… i altres activitats tenen lloc durant les Festes
d’Estiu a Bot. A més, aquest any arriba la 2ª edició del concurs de paelles!

FESTES DE BATEA

+INFO
Dies: del 20 al 25 d’agost
Població: Batea
Programa:

+INFO

La Festa Major de Batea arriba amb moltes activitats per a grans i petits! A més,
tindrà lloc la VI Festa del Vi!

FESTES DE CASERES

+INFO
Dies: el cap de setmana més proper al 20 d’agost
+INFO
Població: Caseres
Programa:
Les Festes Majors de Caseres en honor a Sant Gil estan carregades d’activiats:
balls, dico-mòbils, jotes, trabucaires…
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FESTES DE PRAT

+INFO
Dia: 24 d’agost
Població: Prat de Comte
Programa:

+INFO

Prat de Comte organitza la seva Festa Major amb les tradicionals curses pedestres,
d’ous, de pedres i la més genuina, la de cresols!

2a FESTA DE L’AMETLLA

+INFO
Dia: 23 d’agost
+INFO
Població: La Pobla de Massaluca
Organitza: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Programa:
Fira artesanal amb estands repartits pel nucli antic del municipi, taller de
rebosteria de l'ametlla, visita guiada a la Cooperativa Agrícola CATERRA,
degustació de productes gastronòmics, actuacions pel carrer, concursos,
exposició de maquinària agrícola, altres exposicions...

CONCURSOS I PROGRAMES D’ENTITATS
COCNCURS #FESTESMAJORSTA

+INFO

Aquestes festes majors etiqueteu les vostres imatges amb els+INFO
hashtags #FestesMajorsTA i
#JovenTActiu i podreu aconseguir grans premis! Animeu-vos a fer les més originals a les vostres
poblacions!

RODALIES COMEBE

+INFO

Dintre del programa Rodalies, el COMEBE organitza cada cap de setmana
+INFOuna sortida a per conèixer
l’entorn dels seus centres d’interpretació situats a les poblacions de Batea, la Fatarella, el Pinell de Brai
i Vilalba dels Arcs.
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VI BIENNAL D’ART DE CORBERA D’EBRE

+INFO

Per la present edició s’han escollit els articles 19 i 27 de la Declaració +INFO
Universal dels Drets Humans de
l’any 1948, que fan referència a la Llibertat d’Expressió i a la Cultura. A més, aquesta biennal coincideix

A L’ESTIU ACTIVA’T A GANDESA

+INFO

Gandesa ha preparat un seguit d’activitats durant l’estiu que podeu trobar
+INFOal programa “Activa’t amb
nosaltres”.

BOT VIU L’ESTIU 2015

+INFO

Totes les activitats de Bot per aquests mesos d’estiu estan recollides al+INFO
programa “Bot viu l’estiu”.

AGENDA CULTURAL D’HORTA DE SANT JOAN

+INFO

Horta té preparada una agenda cultural plena d’activitats a diferents
indrets del poble. Fes-hi una
+INFO
ullada!

ALTRES ACTIVITATS DEL TERRITORI
FESTIVAL EBRE: MÚSICA & PATRIMONI

+INFO
+INFO

BORSA DE TREBALL TERRA ALTA
Últimes ofertes que han entrat a la Borsa de Treball de la Terra Alta! Si us interessen i voleu saber-ne
més entreu al Tauler Virtual d’Ofertes del nostre web!

AUXILIAR DE GERIATRIA O
INFERMERIA
E-661

CUINER/A

CAMBRERS/ES

E-660

E-659

FLIX

FLIX

CALACEIT
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