Obertura del Servei d’Atenció Integral per persones LGTBI
El passat dimecres dia 4 d’abril, el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, i la directora
general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, van signar l’acord pel qual a partir d’ara
s’oferirà un nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per a les persones del col·lectiu lesbià, gai, transsexual i
bisexual (LGTBI) a la comarca, amb l'objectiu de garantir els seus drets i convertir-se en un espai de
referència, tal com marca la Llei catalana 11/2014, així com eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
A l’acte hi van assistir també la directora territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Rosana Fatsini; la
persona de referència del SAI a les Terres de l’Ebre, Ex Zahra Ait Abou; el tècnic de l’Oficina Jove, que serà
l’encarregat d’oferir el servei a la Terra Alta, Marc Sampé, i membres del col·lectiu LGTeBRE, entre altres.
Aquest nou servei passa a formar part de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya, en
concret el de la Terra Alta és el 27è punt d’aquesta xarxa que es posa en marxa, i s'estructura en tres línies
d'actuació. La primera consisteix a informar sobre els recursos que poden disposar les persones LGTBI i
assessorar sobre activitats; la segona es destina a l'atenció d'incidències que es pot trobar el col·lectiu a l'hora
d'accedir a recursos o serveis, que no constitueixin delicte penal, infracció administrativa o tracte de
discriminació en l'àmbit laboral; i, finalment, la tercera línia gestiona i tramita les denúncies per possibles
discriminacions que puguin patir les persones LGTBI (agressions, amenaces, insults, denegació d'accés o
discriminacions dins les relacions laborals d'àmbit privat o públic).
Es tracta d’oferir un servei de proximitat al territori i de donar visibilitat al col·lectiu LGTBI entre la població
terraltina, fet que ja s’està treballant des de l’Oficina Jove durant els darrers anys amb els tallers “Anomenaho, existeix”, que es duen a terme amb l’alumnat de 1r d’ESO dels centres d’educació secundària de la
comarca, tant a l’IES Terra Alta com a l’Institut-Escola Mare de Déu del Portal.
Així mateix, des de l’Àrea de Serveis Socials es va organitzar un taller adreçat a personal dels ens locals a
finals del 2017 sobre estratègies d'intervenció per a garantir els drets de les persones LGBTI i contra la
discriminació: Llei 11/2014, del 10 d'octubre, al qual van assistir 14 professionals del Consell Comarcal.
Tal com va subratllar el president comarcal, Carles Luz, amb aquest nou servei el Consell podrà continuar
desplegant la Llei 11/2014 per evitar situacions de discriminació i violència, i assegurar així que a la comarca
es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Per concloure l’acte, la directora general
d'Igualtat va agrair la tasca impulsada des del Consell Comarcal de la Terra Alta i també la feina que s’està
fent des de l'entitat LGTeBre per garantir els drets de les persones LGTBI al territori, amb la qual es treballarà
de forma conjunta per celebrar el Dia de l’Orgull a la comarca el proper mes de juny.

SALÓ DE L’ENSENYAMENT A LES TERRES DE L’EBRE

El passat 15 de març, els tècnics de
l’Oficina Jove vàrem participar en el 3r saló
de
l’ensenyament
#FòrumJove18
d’Amposta. El saló pretén ser un espai de
trobada per a que els/les joves de les
Terres de l’Ebre puguin conèixer els
recursos educatius i ocupacionals que es
troben a les comarques del Montsià, Baix
Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
La nostra participació va anar encaminada
a informar sobre els serveis que existeixen
a les Oficines Joves alhora que el tècnic de Garantia Juvenil va oferir una xerrada informativa sobre els
avantatges del programa als joves que es trobaven durant aquell matí al saló. L’Escola Agrària de Gandesa
(EA) va ser l’única entitat educativa de la Terra Alta que hi va assistir.

BEQUES CARNET JOVE 2018!

Si tens entre 16 i 31 anys i ets titular del Carnet Jove pots sol·licitar les beques. Les persones seleccionades
obtindreu una beca de 5.000 € i realitzareu una estada d’aproximadament un any en empreses de referència,
a partir del setembre de 2018. Les tasques que desenvoluparàs estaran tutoritzades per un responsable de
l’empresa col·laboradora amb seguiment per part del Carnet Jove.
Aquestes són les beques a les quals pots optar i les empreses i institucions on col·laboraràs si n'obtens una:
-

Disseny (Programa Connecta't del Carnet Jove campanya 2019)
Lletres (El Punt Avui)
Ràdio (Flaix FM)
Còmic (El Jueves)
Fotografia (La Vanguardia)
Realització (TV3)
Caracterització (TV3)
Vestuari (TV3)
Ambientació (TV3)
Muntatge musical (TV3)
Acció social (Fundació Bancària "La Caixa")
Esport (Futbol Club Barcelona)

+INFO: #BEQUECJ

CURSOS 2017 DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL

ACADÈMIA BRM TORTOSA
FORMACIÓ 2018: curs de nòmines i
seguretat social (30 hores) i curs de
manipulador d’aliments (10 hores).
INICI IMMEDIAT!
100% SUBVENCIONAT!
+INFO i inscripcions

BRM TORTOSA

AULA 2000 TORTOSA
Curs de controlador d’accessos (60 hores).
Del 19/04 al 10/05 de 2018
100% SUBVENCIONAT!
+INFO i inscripcions

AULA 2000

CAMPS DE TREBALL 2018
Un any més, la Direcció General de Joventut continua organitzant camps de treball com a activitat idònia per
als i les joves -atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn
local-, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.
El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya,
els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Què són els camps de treball?
Els camps de treball són estades d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització
de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o
realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al
component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora
qualitativa dels projectes.
Quina durada tenen els camps de treball?
Els camps de treball que s'organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior,
depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada
camp hi trobareu aquests aspectes.
Quina quota tenen els camps de treball?
La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:
-

Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 193 euros.
Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional: 130 euros. Pot haver-hi camps de treball
internacionals que comportin una quota extra.

Inscripcions
El procés d’inscripció al programa de camps de treball es diferent en funció de la modalitat de camp desitjada:
Per al programa de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals, l’usuari haurà de contactar
directament amb COCAT: www.cocat.org.
Per als programes de camps de treball a Catalunya i d’intercanvi amb la resta de l’estat, les places
s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari.
Per a participar en el sorteig, els usuaris hauran de fer la preinscripció durant el període comprès del 9 d’abril
(a partir de les 12 h del migdia) al 17 d’abril (fins a les 12 h del migdia) per Internet. Els sistemes
emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del
procés.

Temps de romeries  Terra Alta
7 i 14 d’abril
Vilalba celebra la romeria més llarga de Catalunya el 1r
dissabte després de Pasqua amb un total de 44km de
recorregut fins a Berrús. És espectacular l’arribada al
poble amb una processó on tothom porta una canya a la
mà fins arribar a l’església.
El mateix dia la Fatarella celebra la romeria a Sant
Francisco amb l’elaboració dels tradicionals bordons que
guarniran els balcons del poble durant tot l’any.

Festes d’abril Horta de Sant Joan
20, 21 i 22 d’abril

El 3r cap de setmana d’abril Horta celebra les seves
festes de primavera amb la tradicional processó fins al
Convent de Sant Salvador. El diumenge té lloc el
Concurs de Pintura Ràpida al qual hi participen pintors
de gran qualitat i es balla la jota a la Plaça de l’Església.
Aquest any l’Associació de Joves “Passeu-me la bóta” ha
recuperat la baixada de cotxes bojos pel carrer Bonaire.

La Pobla celebra la romeria a Berrús el 2n dissabte
després de Pasqua. És típic l’esmorzar en cassoleta
quan s’arriba a l’ermita.
El mateix dia el Pinell de Brai peregrina a Santa
Magdalena i ho anuncia “ventant” la campana de
l’església. A l’arribada al poble té lloc una processó
solemne on participa tot el poble.

Garnatxes de Món  Terra Alta
12, 13, 14 i 15 d’abril

El concurs de Grenaches du Monde se celebra a la
nostra comarca amb diverses activitats obertes al públic
el dissabte dia 14 d’abril.
D'11h a 15h la Fira del Vi i de l'Art al centre històric de
Batea. I al vespre la Nit de Cloenda amb Estrelles a
l’església del Poble Vell de Corbera, un final perfecte per
quatre dies plens d'activitats al voltant de la garnatxa!

Sant Marc Corbera d’Ebre
29 d’abril

Corbera celebra Sant Marc amb la tradicional paella
popular a l’ermita de Santa Madrona. Durant el cap de
setmana també té lloc la tirada intercomarcal de bitlles i
jocs d’esbarjo per als més petits.

OFERTES A LA BORSA DEL TREBALL
TERRA ALTA

ENÒLEG/OGA

CAIXER/A – REPOSADOR/A

E-1012

E-1011

BATEA

GANDESA

SOCORRISTES I MONITORS/ES
DE NATACIÓ
E-1010
FALSET

ANIMADOR/A
E-1009
ARNES

PERSONAL PER A CUINA I
RESTAURANT
E-1008
VALL-DE-ROURES

TAULER VIRTUAL D’OFERTES
ENTRA!

CUINER/A FREDS
E-1007
ARNES

