Pràcticum ODISSEU 2018
Els ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a
les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn
i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Els Ajuts Odisseu estan impulsats per la Direcció General de
Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

Dirigits a:
Candidats: estudiants universitaris matriculats en les universitats catalanes i especialment aquells originaris
dels territoris rurals o bé amb ganes d’instal·lar-s’hi.
Durada: mínim 300 hores durant el curs acadèmic (fins el 15 de setembre).
On: pràctiques universitàries en empreses i institucions situades en municipis rurals.
Ajut a l’estudi: mínim 5€ bruts per hora de pràctiques, del qual un mínim de 2,5€/hora serà cofinançat per
part de l’empresa.

OFERTES A LA TERRA ALTA:

ANY POMPEU FABRA 2018

L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra. Així ho va acordar el Govern de
Catalunya a l'agost passat cper celebrar els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català més
il·lustre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.
Durant l'any s'organitzen diverses activitats en memòria i reconeixement de qui fou un científic brillant, que va
codificar i modernitzar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La celebració fa especial
incidència en la seva aportació a la llengua, i també posa en valor el gran arrelament social de la seva figura i
obra arreu de Catalunya.
El proper dimecres 16 de maig a les 19:30 hores tindrà lloc una conferència commemorativa al Casal de
Joventut de Gandesa a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, professor de la Universitat Rovira i Virgili i membre
numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

HIGH QUALITY 2000

ACADÈMIA BRM TORTOSA
FORMACIÓ 2018: curs
seguretat social (30 hores).

de

nòmines i

INICI IMMEDIAT!
100% SUBVENCIONAT!
+INFO i inscripcions

BRM TORTOSA

Comerç electrònic i botiga virtual (45 hores).
INICI IMMEDIAT!
100% SUBVENCIONAT!
+INFO i inscripcions

HIGH QUALITY 2000

COLÒNIES OASIS 2018
Si vas nèixer entre el 2000 i el 2005 i t'identifiques com a gai, lesbiana, bisexual, trans o et trobes en
procés de qüestionament i cerca de la teva sexualitat o gènere, aquest juliol pots participar en les
colònies Oasis.
Si l’adolescència és una de les etapes on les persones són més vulnerables, ho és més encara per als
adolescents LGTB. La cerca de referents en positiu, la manca d’espais socials o els casos d’assetjament
escolar són algunes de les problemàtiques específiques que es donen en major grau en aquest col·lectiu.
Aquests dies de colònies podràs fer noves amistats amb
altres adolescents LGTB, compartir experiències i rebre eines
per afrontar millor les problemàtiques anteriorment
esmentades. Algunes de les activitats que es duran a terme,
sempre en un marc de lleure, són: tallers d’autoestima i
d’educació sexual i afectiva, un concert-espectacle d’artistes
LGBT, activitats esportives i de natura, una trobada amb
referents positius LGTB, un taller dirigit a les famílies dels i
les adolescents...
Els objectius principals d’aquestes colònies són els següents:
-

Acompanyar processos d’apoderament i positivització d’experiències d’adolescents que trenquen les
normes de gènere i sexualitat.
Donar a conèixer referents positius diversos de persones amb diversitats sexuals i de gènere, així com de
supervivents de l’assetjament trans-lesbo-homofòbic.
Crear un entorn de llibertat i seguretat on expressar altres formes de viure el gènere i la sexualitat

La trobada tindrà lloc del 9 al 14 de juliol a l'Escola de Camp de Ramió, una casa de colònies molt a prop del
poble de Fogars de la Selva.
Les inscripcions són obertes del 9 de abril al 25 de maig. Cal emplenar el formulari d'inscripció. El preu de le
colònies és de 250 euros.

INSCRIPCIÓ

Las colònies Oasis no compten amb un programa propi de beques, però tenen acords de col·laboració amb
altres institucions que poden facilitar-les. Per sol·licitar beca, posa't en contacte amb l'equip d'inscripcions a
través del correu oasislgtb@gmail.com.
L’equip humà que portarà a terme la trobada compta amb una àmplia trajectòria en el moviment LGBT i en el
camp de l’educació sexual i afectiva. El projecte està liderat per l’Associació Candela i compta amb la
col·laboració de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes (AMPGIL) i el Grup de Famílies de
Persones Trans (Trans Família).

Espeleocanyons  Horta de Sant Joan
4, 5 i 6 de maig
Horta acull la 6a Trobada d’espeologia i canyons 2018
de la mà de l’Associació d’Espeleòlegs i Barranquistes,
organitzat pel Centre Excursionista de Catalunya, enmig
d’un entorn natural i un patrimoni històric i cultural de
gran valor.

Caminada de DonesTerra Alta Via Verda
13 de maig

Des del SIAD s’organitza la 9a Caminada de Dones
Comarcal per la Via Verda i, en aquesta ocasió, el
recorregut serà des de l’estació de Bot fins a la
Fontcalda.

La Fontcalda  Gandesa
6 de maig
La Fontcalda comença el divendres a la nit amb
discomòbil organitzada per l’Associació Juvenil Nom
Calsigos. Finalment diumenge se celebrarà la romeria a
l’ermita de la Fontcalda i la baixada dels gegants per les
costes.
Teatre: La Plaça del Diamant  Gandesa
12 de maig

El grup de teatre La Farsa presenta d’obra de Mercè
Rodoreda “La Plaça del Diamant” a la Societat Unió
Gandesana.

Sortida les Plantes dels Ports Horta de Sant Joan
20 de maig

L’Associació Esportiva Cara Nord organitza una sortida
per descobrir les plantes i flors dels Ports durant el mes
de maig.
Litterarum Terres de l’Ebre
25, 26 i 27 de maig

La Fira del Llibre Ebrenc vol ser el punt de trobada de
totes aquelles persones que produeixen, editen,
promocionen, venen o llegeixen llibres fets per autors o
entitats de les terres ebrenques o que són de temàtica
ebrenca.

OFERTES A LA BORSA DEL TREBALL
TERRA ALTA

CAMBRER AMB TASQUES
PUNTUALS SUPORT A CUINA
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