PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

03/07/2015

AVISOS

El 23 de juny es va publicar al Tauler electrònic d’anuncis de la Generalitat la Proposta provisional de resolució de la
convocatòria ordinària d'entitats 2015 del Departament de Benestar Social i Família
Les entitats disposen de 10 dies hàbils per presentar la documentació requerida, al·legacions o, si escau, per reformular
el projecte i adaptar el pressupost presentat (veure condicions). La data exacte en què acaba el termini és el 6 de juliol
de 2015.

La Llei 19/2014 de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de desembre ha entrat en vigor l’1
de juliol de 2015

A partir de l’1 de setembre els centres educatius de secundària de Catalunya es podran inscriure al programa “Delegats i
Delegades en 3D”, impulsat des de la Direcció General de Joventut, per fomentar la participació entre joves

Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per al curs 2015-2016. Termini de presentació:
matrícules anuals i 1r semestre fins al 30 d'octubre de 2015; matrícules 2n semestre fins al 31 de març de 2016

“Has d’estudiar lluny de casa el curs que ve?”
La Xanascat disposa de 3 residències d’estudiants a Girona, Vic i Lleida. Obert el període d’inscripcions

Recordatori: organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Qüestions més freqüents sobre activitats amb menors d’edat
Recomanacions per als menús de campus esportius i casals d’estiu 2015
Recomanacions de la Generalitat a tenir en compte en les activitats de lleure educatiu en referència a la vacunació dels
participants

GUIA DE RECOMANACIONS sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals” i el DECÀLEG “10
Recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals

Estiu: consells i recomanacions per treure profit de l’estiu (activitats, seguretat, beques i ajuts, ...)

ENKOMARCA’T 2015, la festa del jovent del Ripollès, el 18 de juliol a Camprodon

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Pràctiques no laborals a l'estranger: possibilitat a joves menors de 26 anys de realitzar pràctiques a les Oficines exteriors de comerç i inversions de
Catalunya. Convocatòria oberta tot l’any. Cal consultar les vacants disponibles.
Acreditar-se com a assessors per als programes d'ACCIÓ. Termini de sol·licitud: del 20 de juny al 31 de desembre de 2015.
Curs per a joves a l’atur fins a 25 anys de “Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (420h)”
que es fa a Girona
Ajudes a joves autònoms: L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016 del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, amb la finalitat de col·laborar en la promoció de la creació d’ocupació mitjançant l’establiment de persones desocupades com autònoms.
Programa de mobilitat per a joves espanyols i australians El Programa de Mobilitat per a joves subscrit entre Espanya i Austràlia al setembre de 2014 ja
entrat en vigor aquest 1 de juliol. Tots dos països s'han compromès a emetre un mínim de 500 visats anuals, destinats a joves professionals, d'entre 18 i 39
anys, d'ambdues nacionalitats.
La Fundació Caixa d'Enginyers posa a disposició 20 beques per al Curs Superior Universitari en Emprenedoria amb l'objectiu de contribuir al
desenvolupament professional dels socis, en especial els que es troben en situació d'atur. Data límit d'inscripció: 6 de juliol de 2015.
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El SOC obre una línia de subvenció per compensar les despeses derivades les pràctiques no laborals amb compromís de contractació El termini de
presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta Ordre (2/7/2015).
Erasmus+ Call for proposals 2015: Es busquen ONGs, departaments de joventut o organismes públics (locals, regionals o nacionals) que siguin capaços
de crear cosorcios locals incloent organismes educatius, organitzacions de joventut i entitats educatives i amb interès a participar en un projecte d'educació
informal per a joves. El termini és fins el 15 de juliol 2015
Ofertes de feina del Consorci Ripollès Desenvolupament
OPEN CAMP, el primer parc del món dedicat a l’univers de l’esport, obrirà portes a tots els públics la primavera del 2016. Actualment estan reclutant 135
professionals especialitzats en diferents àmbits per incorporar-los en el seu equip
A Fisersa, empresa municipal de Figueres, fan selecció de paletes o encofradors, mecànics i electricistes industrials, i instal·ladors i operaris de
manteniment per la seva borsa de treball. El termini per presentar-se finalitza el dia 20 de juliol
Oferta de feina: cambrer per a treballar els caps de setmana als restaurants de Grup Tramuntana (La Jonquera i/o El Portús). Contracte de caràcter
temporal amb possibilitat de continuïtat segons vàlua del candidat/-a.
VI Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2015, convocats pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Termini de
presentació fins el 23 de juliol de 2015
Concurs mini relats: “Un país nou”, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana del Gironès. Categoria Juvenil i categoria Adult. El període d’admissió
d’originals finalitzarà a les 24 h del dia 24 de juliol de 2015
El Ministeri d'Educació Cultura i Esport ha publicat les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per el curs 2015/2016.
Termini per presentar les sol·licituds: de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2015
3a edició dels Premis Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de la Fundació Caixa d’Enginyers. La data límit de presentació de
projectes és el 30 de setembre del 2015.
Recordatori: Ajudes per a participar a l'Aula d'Estiu 'Ortega i Gasset' 2015 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Termini de presentació de
sol·licituds obert fins el 6 de juliol 2015.
Recordatori: Subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària convocades pel
Departament de Justícia. El termini acaba el 7 de juliol.
Recordatori: Convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa, un programa impulsat per l'Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de l'ACUP, que
romandrà oberta fins al dia 10 de juliol de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Capacitació en mobilitat internacional. Bloc II: Estudiar i fer voluntariat a l’estranger. Organitzat per la Direcció General de Joventut. Divendres 10 de
juliol, de 10 a 14h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 8 de juliol.
Bibliopiscines i biblioplatges 2015. Cada estiu les biblioteques públiques ofereixen als seus usuaris la possibilitat d'apropar-los els seus fons a diversos
emplaçaments fora de l'edifici de la biblioteca. Al web es poden trobar la relació de biblioteques que ofereixen aquests serveis als mesos d'estiu.
La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola amplia el seu horari d'obertura al públic. A partir del 29 de juny ha obert ininterrompudament de
dilluns a dissabte de 10 a 20 hores
Seminari gratuït sobre la creació d'una botiga en línia i les xarxes socials, organitzat per la Confederació de Comerç de Catalunya, Consell de Gremis
de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona i Botiguers del país, el 13 de juliol 2015, de 10 a 13h, al Cibernàrium, Barcelona Growth Center. Cal inscripció
prèvia.
Recordatori: Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional: persones que volen accedir a aquests ensenyaments però no tenen
el títol de batxillerat i que han superat un cicle de grau mitjà de la mateixa opció. Inscripció: des de les 9 h de l'1 de juliol fins al 7 de juliol de 2015
Recordatori: Festival 2015 - TARIMA. Plataforma per a promocionar a joves creadors/es. Es celebrarà els dies 11 i 12 de juliol, al Parc del Pinaret de
Cambrils, Tarragona.
Recordatori: Formació gratuïta en TIC per a joves en atur del Proyecto Universidad Empresa (PUE). Convocatòria de cursos oficials de formació
subvencionats en l’àmbit del desenvolupament web, administració de bases de dades i programació d’aplicacions mòbils dirigits a joves en situació d’atur.
Hi ha cursos dirigits a joves menors de 30 anys i uns altres dirigits a menors de 25 anys. Es realitzen entre els mesos de juny a setembre
Recordatori: Et convidem a mullar-te per l’esclerosi múltiple: El proper diumenge 12 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà la XII
edició del Mulla’t per l’esclerosi múltiple en més de 600 piscines arreu de Catalunya.

NOTÍCIES DESTACADES
L'associacionisme i el voluntariat a l'Alt Empordà
Butlletí de Novetats núm. 56 del Centre de Documentació Juvenil
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 137
Llum verda del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya a la reforma del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya
Catalunya celebrarà el 3r Congrés de l'Associacionisme i el Voluntariat la primavera de 2016
Atur del mes de juny de 2015: L'atur baixa en 20.952 aturats el juny i en 59.267 respecte el juny de 2014, i es completen ja 24 mesos de davallada
interanual
Vídeos treballcat de Garantia Juvenil
El Govern i la Fundació Balsells promouran un programa de beques per fer estudis de postgrau en ciències agrícoles a la University of California,
Davis
Càpsules de Pau: Persones d’arreu del món responen aquesta pregunta posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països en conflicte o amb el seu
compromís contra la guerra i per construir la pau
La campanya "I tu, jugues en català?" ja té 407 establiments adherits
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La Unió Europea (UE) ha aprovat finançar amb 14.500 euros el projecte presentat per l'Ajuntament de Campllong per fer possible i tirar endavant
diverses activitats en el marc de l'agermanament amb el municipi italià de San Valentino in Abruzzo Citeriore.
Drop'pin és un nou lloc web amb la finalitat d’ajudar els joves a trobar oportunitats per augmentar la seva ocupabilitat acostant-los a les
empreses o organitzacions que poden oferir-les

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.bsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.bsf@gencat.cat. Gràcies
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