NOTÍCIES DE L’OFICINA JOVE DE LA TERRA ALTA
NADAL A L’OFICINA JOVE
Per celebrar el Nadal des de l’Oficina Jove hem fet un arbre amb materials reciclats on han participat
cadascun dels treballadors/es ubicats al Centre de Serveis Terra Alta (Telecentre). Des d’aquí us volem
desitjar el millor de cara a aquest any que encetem i que tots els vostres projectes es facin realitat.
Feliç 2015!

GUANYADORES DEL CONCURS DE FACEBOOK DE LA FESTA DE L’OLI
Les guanyadores del Concurs de Facebook de la Festa de l’Oli de la Fatarella organitzat per la DOP Oli
de la Terra Alta i l’Oficina Jove van ser la Mercè Ferràs i la Monste Llop. El total de fotografies
participants van ser 12 i totes mostraven l’encant de les oliveres i del paisatge de la nostra comarca.
Enhorabona a totes dues!
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PROJECTE PACK INSTITUTS
Durant els dies 10 i 15 de desembre es van dur a terme els tallers de l’eix de salut del Projecte Pack
Instituts a l’IES Terra Alta. Els tallers estaven dedicats a la millora de l’autoestima per tal de prevenir
conductes de risc. N&S psicòlogues van realitzar els tallers a 1r d’ESO i la Fundació Imatge i Autoestima
van realitzar els tallers a 2n i 3r d’ESO. De cara al propers trimestres tindran lloc els dos eixos restants:
educació i treball.

TROBADA DE TÈCNICS DE JOVENTUT DE LES TERRES DE L’EBRE
El passat 18 de desembre va tenir lloc al Casal de Joventut de Gandesa la Trobada Territorial de
Tècnics de Joventut de les Terres de l’Ebre. La jornada va estar presidida per la Sra. Tere Marcelino i el
Sr. Carles Luz i es van tractar dos projectes de cabdal importància com Garantia Juvenil i la Comunitat
d’Aprenentatge sobre les polítiques locals de joventut en l’àmbit de l’educació.

PROJECTES, PROGRAMES I FESTIVALS DE JOVENTUT
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

+INFO

Tens menys de 25 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.

XD YOUNG FESTIVAL

+INFO

Deixa't sorprendre pel primer festival pensat especialment per a tu! Esports extrems, tecnologia,
música i tendències són els ingredients de l'XD Young Fest. Vine amb els teus amics i gaudeix de tot el
que t'agrada, en un únic espai.
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MEDIAKIDS

+INFO

Els adolescents, els joves i també els nens són els principals consumidors de continguts multimèdia
utilitzant diversos canals, però sobretot Internet. Al mateix temps, en tant que menors d’edat, són
especialment vulnerables i les principals víctimes d’accions que atempten contra la seva dignitat i
llibertat. I és per això que s’ha creat una aplicació mòbil que permet, de forma directa i molt senzilla,
denunciar qualsevol contingut multimèdia que sigui “inapropiat, il·legal o potencialment lesiu per als
drets i els interessos dels menors”.

CURSOS, JORNADES I TALLERS
CURS DE CATALÀ NIVELL C2

+INFO

EL Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre ofereix un curs de català de Nivell C2
+INFO
(antic nivell D) íntegrament en línia des de gener fins a juny amb servei
de tutoria personalitzada. Per
més informació contacteu mitjançant el correu electrònic pbes@cpnl.cat o al telèfon 977421659.

AGENDA D’ACTIVITATS TERRA ALTA
20 ANYS FENT TEATRE

+INFO
Dies: 3 i 4 de gener
Població: Vilalba dels Arcs
Organitza: Grup de Teatre Pirindola
Programa:

+INFO

Dissabte dia 3 a les 22:00h i diumenge dia 4 a les 18:00h es representarà l’obra
teatral “La Reina de Bellesa de Leenane” al Casal Cultural Rossinyol per celebrar
els 20 anys del grup.

20 anys
fent teatre
FIRES DE REIS

+INFO
Dia: 6, 7 i 8 de gener
Població: Batea
Organitza: Ajuntament de Batea
Programa:

+INFO

Per començar l’any Batea celebra la tradicional Fira de Reis amb sesions de ball a
la Germandat Sant Isidre!
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FESTES DE SANT ANTONI

+INFO
Dies: 17 i 18 de gener
+INFO
Població: Caseres
Programa:
Els veïns del carrer s'uneixen al voltant de fogueres per sopar tots junts i després
hi ha ball per a tot el poble al casal. L'endemà es fa una subhasta de productes
típics a la plaça del poble.
Dies: 17 de gener
Població: Gandesa
Programa:
Els principals actes són la recollida de la llenya pels diferents carrers de Gandesa
per part dels majorals i majorales, acompanyats pel “Baconet” de Sant Antoni,
les pubilles, pubilleta i hereu que fan la plega, els gralles i gegants de Gandesa i
dos ruquets que amb carro porten la imatge de Sant Antoni. Aquesta llenya
després es subhasta a la plaça juntament amb la coca i el rodot de Sant Antoni.
Un altre dels actes és la benedicció dels animals a la portalada romànica de
l’Arxiprestal. En acabar la rifa, es canten els “ditxos” de Sant Antoni.
Dies: 15, 16, 17 i 18 de gener
Població: La Pobla de Massaluca
Programa:
La Pobla de Massaluca celebra la seva Festa Major en honor a Sant Antoni Abad
amb un cartell carregat d’activitats: repic de campanes, encesa de la foguera,
benedicció dels animals, pregó de la Festa Major, concert-vermut, ballada de
jotes, concurs de coques i vi ranci, serenates… i moltes activitats més!

SANT SEBASTIÀ

+INFO
Dies: 23 i 24 de gener
Població: Vilalba dels Arcs
Organitza: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Programa:

+INFO

La Festa Major d’Hivern comença amb la presentació de la nova temporada de La
Passió de Vilalba amb un espectacle de foc i llums el divendres a la nit a la Plaça
de l’Església. Durant el dissabte tidnran lloc els tradicionals actes de Sant Sebastià
com la Missa Major, la processó, el concert-vermut i el ball de nit al Casal Cultural
Rossinyol.

CONCURSOS I PROGRAMES D’ENTITATS
CONCURS DE FOTOGRAFIA TERRES DE L’EBRE

+INFO

El Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar i l’Àrea de Turisme
+INFOde Deltebre organitzen el
15è Concurs de Fotografia Paisatgística de les Terres de l’Ebre. El termini per al lliurament de les
obres és el 16 de gener a les 14:00h.
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ALTRES ACTIVITATS DEL TERRITORI
FESTES DE SANT ANTONI A ASCÓ

+INFO
+INFO

SORTIM!
SURTDECASA

+INFO

VIULEBRE

+INFO

+INFO

TIME OUT BARCELONA

+INFO

+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!

TÈCNIC-COMERCIAL EN
FITOSANITARIS I ADOBS
E-615

TREBALLADOR/A FAMILIAR

PROFESSOR/A D’ANGLÈS

E-616

E-617

TERRA ALTA

RIBERA D’EBRE

TERRA ALTA, RIBERA D’EBRE
I PRIORAT

C. Povet de la Plana, s/n - 43782 - Gandesa
977 42 16 59 - joventut@joveterraalta.org
www.joveterraalta.org
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