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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Els Jocs Mediterranis van aparèixer 
per primera vegada oficialment a 
Alexandria, l’any 1951. Cada 4 anys 
s’organitza una edició, la darrera va 
ser a la ciutat turca de Mersin al 
2013, així que ja s’han celebrat 16 
edicions dels Jocs. La candidatura de 
Tarragona va ser l’escollida pel 
Comitè Internacional dels Jocs 
Mediterranis com a seu dels Jocs 
l’any 2017.  
 

Els Jocs Mediterranis són una 
competició de caràcter poliesportiu 
que s’organitza en el marc del 
m o v i m e n t  o l í m p i c ,  a m b  e l 
reconeixement del Comitè Olímpic 
Internacional (COI). 

 

Tarragona organitzarà uns jocs 
adaptats a la situació econòmica 
actual des del 30 de juny fins al 9 de 
juliol en 16 municipis del territori i hi 
participaran 36 disciplines diferents. 

  

Es pretén que els Jocs en els 10 dies 
de competició portin a Tarragona i 
comarques: 

− 4 . 0 0 0  e s p o r t i s t e s  d e  2 4 
nacionalitats diferents. 

− 1.000 jutges i representats de les 
Federacions internacionals i 
Comitè Internacional dels Jocs. 

− 1.000 periodistes d’arreu del món. 

− 3.500 voluntaris per cobrir les 
necessitats d’organització. 

− Més de 150.000 espectadors. 

L’estructura organitzativa tindrà una 
repercussió en l’àmbit laboral local: 

− Més de 3.000 llocs de treball 
indirectes 

− 70 – 80 professionals directes en 
l’estructura organitzativa dels Jocs. 

 

Gràcies al Jocs, el camp de 
Tarragona es pretén que gaudeixi de: 

 

− Més i mil lors instal·lacions 
esportives. 

− Millores en la xarxa de transport. 

− Augment de la capacitat hotelera. 

− Creació de llocs de treball. 

− Expansió de la pràctica esportiva. 

− Augment de les subvencions a la 
pràctica esportiva per part de les 
administracions públiques. 

− Augment de la inversió privada i el 
patrocini esportiu. 

− Mi l lo ra  de l  p os ic ionam en t 
internacional de Tarragona i el 
territori. 

− Impuls del turisme esportiu. 

− Dinamització cultural del territori. 

− Formació i consolidació d'una 
xarxa de voluntariat. 

 

Aquesta xarxa de voluntaris ja s’està 
creant i és més, l'equip de voluntaris 
de Tarragona 2017 és una de les 
peces fonamentals dels Jocs 
Mediterranis i la seva existència és 
imprescindible per tal d'organitzar uns 
Jocs d'èxit organitzatiu i participatiu. 

 

Ser voluntari dels Jocs Mediterranis 
és una oportunitat única que ofereix 
rebre una formació en diferents 
àmbits, adquirir experiència en 
p r i m e r a  p e r s o n a  e n  u n 
esdeveniment internacional d'alt 
nivell, conèixer gent, treballar en 
equip i fomentar un esperit de 
lleialtat i implicació amb el teu 
esport, el teu club i la teva ciutat. 

 

POT SER VOLUNTARI/A qualsevol 
persona major de 16 anys. No és 
necessari tenir un nivell educatiu 
concret ni tampoc experiència prèvia. 

 

SI ESTÀS INTERESSAT/ADA has 
d’omplir el formulari que trobaràs a la 
pàgina oficial de Tarragona 2017 
https://www.tarragona.cat/tarragona-
2017/ fes- te-voluntar i / vo luntar i -
tarragona-2017/fg_base_view_p3. 

  

Durant el procés d’inscripció la 
persona voluntària podrà escollir les 
seves preferències entre les 11 
grans àrees de voluntariat: atenció 
al públic, acreditacions, allotjament, 
tècnic esportiu, màrqueting i 
promoció, premsa i comunicació, 
protocol i cerimònies, serveis 
sanitaris, suport al voluntari, 
transports i tecnologia. 

  

El CALENDARI del pla de voluntariat 
c o n t e m p l a  d i v e r s e s  e t a p e s 
d’informació, captació i formació: 

 

- l’ any 2013. es va fer la primera 
tanda de captació de persones 
voluntàries. 

- de l’ any 2014 al 2016. S’afegirà 
una fase de formació a voluntaris que 
inclourà formació informativa, 
genèrica i complementària. Aquestes 
accions es complementaran amb una 
participació activa en esdeveniments 
a la ciutat i al territori. 

- l’any 2016. Es començaran a 
realitzar proves test. 

- l’any 2017. Formació molt més 
especifica i assignació dels llocs de 
participació definitius. 

 I per últim, del 30 de juny al 9 de 
juliol de 2017 es durà a terme la 

celebració dels Jocs Mediterranis 

Tarragona 2017● 

VOLS SER VOLUNTARI DE TARRAGONA 2017?VOLS SER VOLUNTARI DE TARRAGONA 2017?  
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFVC) 

és una proposta formativa adreçada al voluntariat de 

qualsevol àmbit d'intervenció i a les persones dirigents, 

impulsada des de la Generalitat de Catalunya i amb la 

participació d'escoles i entitats de formació. 

Aquest Pla està regulat està regulat per l'Ordre de 2 de 

juny de 1994 i queda recollit com una de les línies de 

treball estratègic, que estableix  l'apartat g de l'article 4 

del Decret 354/2004. 

Com a tal estableix una proposta formativa per a totes 

les persones voluntàries de Catalunya, en qualsevol ni-

vell d'intervenció (tant per a les que desenvolupen la tas-

ca directa en els programes de l'entitat -cursos de sec-

tors- com de les persones voluntàries que fan tasques 

de gestió de l'entitat -cursos de gestió-) i tots els àmbits 

d'actuació (ambiental, comunitari, cultural, internacional i 

social). També permet definir itineraris ideals de forma-

ció, establir espais de trobada i de coneixement mutu 

d'entitats i voluntaris que actuen en un mateix territori i 

realitat, i donar rendibilitat a la formació, evitant la dupli-

citat  d'esforços i afavorint l’optimització de recursos. 

El Pla reconeix a les escoles formacions en línia i dispo-

sa també d’una aula virtual per fer possible aquest accés 

a la formació des dels diversos territoris i atenent els cri-

teris de conciliació horària de la vida associativa. 

Els cursos del PFVC es classifiquen segons dos criteris 

diferents (nivell d’intervenció i temàtica) amb l’objectiu de 

facilitar a les entitats i les associacions la seva identifica-

ció d’acord amb els itineraris formatius que preveuen per 

al voluntariat i altres membres de l’entitat. 

Els temes que actualment preveu el PFVC són: 

• Ambiental 

• Comunitari 

• Cultura 

• Drets humans 

• Discapacitats 

• Drogodependències 

• Economia 

• Emergència i socors 

• Europa 

• General: aspectes generals del món del voluntariat 

• Gent gran 

• Immigració, refugiats i minories ètniques 

• Infància 

• Lleure 

• Malalties 

• Situació de risc social 

• Recursos humans 

• Tecnologia informàtica i comunicació 

• Solidaritat i desenvolupament 

• Marc legal i fiscal de les associacions 

Pots trobar el catàleg virtual a : www.voluntariat.org 

I la relació d’escoles a: http://voluntariat.org/

Escoles.aspx● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

VOLUNTARI/VOLUNTÀRIA 
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CONSELL COMARCAL DEL  

TARRAGONÈS 

Els òrgans de govern del Consell Comar-

cal del Tarragonès han aprovat la 

sol·licitud d’una convocatòria pública 

posada en marxa per part del Departa-

ment d’Empresa i Ocupació i co-

finançada pel Servei d’Ocupació de Ca-

talunya i pel Fons Social Europeu, per tal 

de fomentar l’ocupació a la comarca del 

Tarragonès. En cas de concedir-se l’ajut, 

es procedirà a la contractació de 6 perso-

nes que estaran contractades a jornada 

completa durant un període de 6 mesos. 

Les persones destinatàries són  aturades  

perceptores de Renda Mínima d’Inserció 

(RMI) residents a municipis del Tarrago-

nès.  Les tasques a realitzar s’acordaran 

amb cada municipi● 

Una de les escoles amb seu a 

Tarragona està al C/ de Les 

Coques 1C, 1r de Tarragona 

Tel. 977 24 99 27 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

RSS (Really Simple Syndication) 

és una forma senzilla per rebre 

directament a l’ordinador o a través 

d’una pàgina web, informació 

actualitzada sobre les pàgines web 

favorites, sense haver de visitar-les 

una a una. D’aquesta manera, la 

possibilitat d’afegir cada pàgina a 

“marcadores” o “mis favoritos” 

queda obsoleta, ja que a través del 

lector de RSS (sempre que la 

pàgina tingui disponible aquest  

servei RSS), la informació 

s’actualitza automàticament, 

sense haver de fer res. 

   

Si t ’ interessa seguir 

diferents pàgines que van 

actualitzant els continguts i 

necessites estar informat, 

un lector RSS t’estalvia molt 

de temps. No s’ha de visitar 

pàgina a pàgina sense 

saber si ha actualitzat la 

informació, sinó que només 

cal consultar la pàgina si ha 

actualitzat informació considerada 

d’interès.  

Els sistemes RSS tenen molts 

avantatges, ja que aglutinen blogs 

o pàgines webs “favorites” per 

estar al dia. 

En aquesta línia el Netvibes és una 

eina molt interessant i útil per 

agrupar blogs o pàgines webs que 

ens interessen i estar al dia de les 

seves actualitzacions. A més a més 

permet sintetitzar/ordenar en un 

escriptori diverses webs o blogs 

temàticament. 

 

L’Oficina Jove del Tarragonès 
mitjançant la web Netvibes ha creat 

un escriptori RSS per tal de resumir 

diferents borses de treball de 

pàgines web en una pàgina que 

permet actualitzacions constants.  

Així, a través del link http://

w w w . n e t v i b e s . c o m /

treballoj t#Infoempleo  podràs 

consultar les ofertes de treball 

de diverses pàgines en un 

sola pantalla. 

 

No obstant això, també et pots 

crear la teva pròpia pàgina 

amb els continguts que més 

visites o que necessites per al 

teu treball diari, i també pots 

incloure-hi imatges, enllaços, 

recursos HTML, etc. 

Podeu obtenir més informació 

a http://www.rss.nom.es/

tutorial-netvibes-lector-rss-

web/● 

     ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  
PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 
www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

        

ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: NETVIBES DE L’OFICINA JOVE DEL 

TARRAGONÈS 
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