NOTÍCIES DE L’OFICINA JOVE DE LA TERRA ALTA

INICI DEL CURS FÓRMULA JOVE A LA TERRA ALTA
L’Oficina Jove del Consell Comarcal
organitza un curs bàsic de cambrer dintre
del projecte Fórmula Jove. El curs pretèn
iniciar als joves en l’ofici de cambrer tot
aprenent les principals funcions que
precisa aquesta feina, una de les més
demandades en el conjunt comarcal
gràcies a l’auge del sector de la
restauració, beneficat per l’afluència
turística. Va adreçat a aquells joves entre
16 i 29 anys que es troben aturats o que
actualment no cursen cap formació
reglada. El període de formació
començarà a finals de setembre i
finalitzarà al mes de desembre. El curs, a
banda d’oferir la pertinent formació en
l’ofici de cambrer, també ofereix formació
i orientació laboral i acadèmica,
juntament amb un període de pràctiques
les quals es desenvoluparan en els
diferents restaurants de la comarca.
Els encarregats d’impartir el curs seran els
professionals de l’Escola d’Hoteleria i
Turisme Via Magna de Tortosa juntament
amb l’Escola Agrària de Gandesa. Els primers seran els qui ensenyaran la part pròpia de l’ofici abordant
conceptes d’atenció al client, servei de begudes, operacions de restaurant i serveis de restauració. En
canvi, les hores a l’Escola Agrària seran emprades per introduir als alumnes al món del tast dels
productes propis de la comarca, com són el vi i l’oli. El lloc on es realitzaran les classes serà a l’Hotel
Piqué de Gandesa.
Recordar que el curs és 100% gratuït i que les inscripcions finalitzen el proper 3 de setembre. Per tant,
jove, no t’ho pensis més, si t’interessa el món de la restauració i o t’agradaria iniciar-te en un nou ofici,
no dubtis en apuntar-te al Projecte Fórmula Jove. Per a més informació i inscripcions, vine a l’Oficina
Jove de la Terra Alta!
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CORBERA D’EBRE GESTA UNA NOVA ASSOCIACIÓ JUVENIL
Els joves de Corbera d’Ebre es troben en ple procés de formar una associació juvenil. El passat 11
d’agost es convocà als joves del municipi a una reunió informativa impulsada per la regidoria de
joventut del propi ajuntament de Corbera d’Ebre i impartida per un dels tècnics de l’Oficina Jove.
En aquesta reunió es tractaren diferents temes com quin és el procés per formar l’associació fins a
quines són les principals activitats que es poden dur a terme. Si més no, l’element més important de la
reunió va ser la voluntat dels joves de formar l’associació i de poder participar en aquelles activitats
adreçades al seu col·lectiu que es desenvolupen al municipi. L’èxit va ser palpable amb una gran
afluència de públic i on un bon nombre de joves es van pronunciar per tirar endavant el procés.
Des d’aleshores, els joves de Corbera d’Ebre han efectuat altres reunions per donar a conèixer les
seves inquietuds a la vegada que decideixen quins han de ser els objectius de l’associació. L’equip
tècnic de l’Oficina Jove els hi desitja molta sort en aquesta nova iniciativa, a la vegada que resta a la
seva disposició per oferir l’assessorament que sigui oportú.

CURSOS, JORNADES I TALLERS
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.

CONVOCATÒRIA DE PLACES GJ A L’IISPV

+INFO

L’ Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) obre una convocatòria per a seleccionar candidats
per poder cobrir places concedides dintre de la convocatòria de promoció a la ocupació e implantació
de la Garantia Juvenil en I+D+i contemplada al Subprograma Estatal d’Incorporació, del Programa
Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica
i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.
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CONVOCATÒRIA DE PLACES GJ A LA URV

+INFO

La URV ha obtingut ajuts del Ministeri d'Economia i Competitivitat per a la contractació de 29 persones
de suport a la recerca després de presentar diverses actuacions a la convocatòria d'ajuts per a la
promoció de l'ocupació juvenil i implantació de la Garantia Juvenil en I+D+I en el Subprograma Estatal
d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla
Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

AGENDA D’ACTIVITATS TERRA ALTA
FESTES DE GANDESA

+INFO
Dies: del 3 al 7 de setembre
Població: Gandesa
Programa:

+INFO

Gandesa celebra la seva Festa Major amb una varietat d’actes que no et deixaran
indiferent: sopar de truita gegant, espectacle de motor, el retorn del “fangutxeo”,
les carrosses, la festa dels 80’ i els actes tradicionals com el futbol, el ball, la
processió de la Mare de Déu de la Fontcalda o el tir al plat!! Tot això i molt més
t’espera durant les festes majors de la capital de la nostra comarca.

FESTES D’HORTA

+INFO
Dies: del 7 al 13 de setembre
Població: Horta de Sant Joan
Programa:

+INFO

Les festes d’Horta de Sant Joan conclouen el repertori de festes majors dels
pobles de la comarca. Dedicades a la Nativitat de la Verge Maria, no hi falten els
cercaviles matinals, les més que sonades tardes de bous i altres actes tradicionals
com les sessions de ball per les nits.

FESTES DE LA MISERICÒRDIA

+INFO
+INFO

Dies: del 6 al 10 de setembre
Població: La Fatarella
Programa:
Amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia (8 de setembre) se
celebren actes del 6 al 10 de setembre a la Fatarella. De diversa índole, els actes més
representatius es celebren el dia 8 amb el ball de jotes per part dels quintos que
compleixen 40 anys. També hi haurà un gran parc infantil per als més petits així com
el pase de revista a càrrec de Luis Pardos.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
+INFO
Dia: 11 de setembre
Població: Terra Alta
Programa:

+INFO

Moltes poblacions de la Terra Alta celebren la Diada Nacional de Catalunya amb
diferents actes com ballades de sardanes, lectura de manifestos, actes
institucionals...

FESTA DE LA COSTA

+INFO
Dia: 26 de setembre
Població: Horta de Sant Joan
Programa:

+INFO

Per la Mare de Déu de la Mercè a Horta de Sant Joan trobareu meitat població de
Festa Major! Ball de la jota i sardinada per a tots els assistents. A més, l’Associació
Juvenil “Passeu-me la bota” organitza un sopar popular a la Plaça de l’Església i un
concert a la Plaça de Sant Salvador!

CONCURSOS I PROGRAMES D’ENTITATS
COCNCURS #FESTESMAJORSTA
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.

VII JORNADES DEL CORDER A LA TERRA ALTA

+INFO

Setena edició de les Jornades Gastronòmiques del Corder de la Terra
Alta, amb més d'un mes per
+INFO
degustar els menús especials que 16 restaurants de la comarca han preparat amb la carn de corder
com a base principal del plat, a més d'altres productes agroalimentaris de qualitat produïts a la Terra
Alta, com ara el vi i l'oli, tots dos emparats per les respectives denominacions d'origen.

LLETRES I VINS 2015

+INFO

Torna a la Biblioteca Municipal de Gandesa la 2a edició de Biblioteques
+INFO amb DO amb diferents
activitats: concurs de fotografia, presentacions de llibres, tallers infantils... i moltes altres activitats!

EXPOSICIÓ “TINTA I VI” AL CELLER COOPERATIU DE GANDESA

+INFO

Marta Arañó, coneguda il·lustradora i pintora, ha deixat enrere les temperes
+INFO i la pintura a l’oli per
realitzar una obra diferent i captivadora, amb la que uneix cultura i vi.
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ALTRES ACTIVITATS DEL TERRITORI
FESTIVAL EBRE: MÚSICA & PATRIMONI

+INFO

FESTES DE LA CINTA 2015

+INFO

+INFO

EUFÒNIC. ARTS SONORES I VISUALS

+INFO

+INFO

6a FESTA DE LA JOTA DE LA RIBERA D’EBRE

+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!

FORMADOR/A TALLERS TIC
PER A GENT GRAN
E-670

COMERCIAL

PROFESSOR/A D’ANGLÈS

E-669

E-668

TERRA ALTA

GANDESA

GANDESA

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