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AVISOS

U

Aquest passat 4 de maig, la Sra. Agnès Fàbregas Badosa ha pres possessió del càrrec de coordinadora territorial de
Joventut a Girona
Dimarts 10 de maig la directora general de joventut, la Sra. Marta Vilalta, en farà la presentació oficial a l’Edifici de la
Generalitat a Girona.
H

Dilluns és el Dia d’Europa. Se celebra l’aniversari de la “Declaració Schuman” (9/5/1950)
Acte institucional unitari de commemoració del Dia d'Europa, a les 13h, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona

Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines, el 26 de maig de 2016, de 10 a
14h, a la Casa de Cultura de Girona, sota el títol "Eines per a la participació i la dinamització juvenil. La Viqui Guia Jove de
prop". Inscripcions fins el 23 de maig.

Dilluns 9 de maig s’obre el termini de presentació de sol·licitud de la convocatòria de subvencions del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats que realitzen projectes i activitats en l’àmbit de la joventut. El termini
finalitzarà el 28 de maig

El 10 de maig acaba el termini d’inscripció al #3CCAV, que tindrà lloc el 20 de maig a Barcelona. Les places són limitades.

Informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 1r trimestre de 2016 de
l’Enquesta de població activa (EPA)
Dades de l’atur del mes d’abril de 2016

Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Comença la tercera edició del Curs per a especialistes en polítiques de joventut
Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i societat 2016-17

Demà dissabte 7 de maig, de 10 a 13 h, i dimecres 11 de maig, de 18 a 20 h, se celebra una Jornada de Portes Obertes de
Escola d’Art i Superior de Disseny d'Olot
Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona per a les famílies i el públic en general, el 14 de maig
14 de maig, Jornada de Portes Obertes a les instal·lacions de l'ERAM

Centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles el curs 2015-2016

Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius del 5 al 19 de maig

Recordatori: Cursos d’Estiu 2016 de l’EOI. Preinscripció de l’11 de maig a les 9.00 h al 17 de maig a les 23:59 h

Recordatori: Inscripció reduïda fins al 30 de maig al Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia
Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials (UdG , setembre 2016, Girona)

#GironaAcull busca figurants voluntaris per a l’acció de sensibilització davant la situació de persones en busca de refugi
que es farà el dia 15 de maig
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 1a quinzena maig 2016
“Fiesta del Cine” els dies 9, 10 i 11 de maig, per tan sols 2,90 € cada entrada.
Ampliat el termini de la convocatòria fins al 9 de maig per als per als grups que vulguin tocar a Girona el Dia de la Música (21 de juny): Viu21Música
El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, convoca el Concurs Experiència Fotogràfica Internacional dels
Monuments, que en aquesta edició se centra en les xarxes socials, concretament a Instagram. Està adreçat a joves de 12 a 20 anys estudiants de qualsevol
centre educatiu de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya. El termini de publicació de les fotografies finalitza el 31 de maig
La Fundació máshumano, en col·laboració amb l’Injuve, llança la XI edició del Premi Joves máshumano i convoca a joves de 14 a 30 anys amb idees o
projectes empresarials ja en marxa, a participar en la transformació social y empresarial impulsada per l’organització. Les inscripcions es poden fer fins el 31
de maig de 2016 i, conclosa aquesta primera fase, tindrà lloc una trobada entre els joves i les entitats col·laboradores, per conèixer de prop les seves
necessitats, compartir la visió dels joves sobre les empreses del futur i treballar conjuntament en el desenvolupament de les seves propostes.
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca el Premi Estatal d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2016 per tal de reconèixer la tasca
d'una persona o entitat en l'àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny de 2016.
II CONGRÉS DE FOTÒNICA PER A JOVES. Congrés adreçat a estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin fet algun projecte relacionat
directament o indirectament amb la llum i les tecnologies basades amb la llum. És una iniciativa de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i tindrà lloc el 30 de
setembre, però els treballs es poden presentar fins al 30 de juny.
Recordatori: Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i
la música 2016. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 9 de maig de 2016.
Recordatori: X(P)RIMENTA 2016. Concurs adreçat a professors i alumnes de Primària, ESO, batxillerat i cicles formatius que vulguin fer experiments
interessants i que els filmin en vídeo. Els millors treballs s’incorporaran al portal “Recerca en acció” i hi haurà premis tant per als alumnes com per al
professorat. El termini per presentar els vídeos acaba el 10 de maig.
Recordatori: L’Espai Jove Cala Romana de l’Àrea de Joventut de Caldes de Malavella i els Joves Intrèpids (organitzadors de la Festa Major) organitzen un
nou concurs, de Disseny de Samarreta i Got per la Festa Major del municipi. Es poden presentar dissenys fins el 13 de maig i hi ha premis pels tres
primers classificats. S’hi pot presentar tothom sense distinció d’edat.
Recordatori: Càsting de models per participar a la 2a edició de la setmana de la moda de Girona, GiModa. GIRONA: Centre Cultural La Mercè. Dissabte,
30 d’Abril d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. OLOT: Museu de la Garrotxa. Dissabte, 7 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. I TORROELLA DE
MONTGRÍ: Can Quintana. Dissabte, 14 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. Cal consultar els requisits de participació
Recordatori: Artsy, la plataforma de projectes culturals de Movistar, llança un nou format per a grups que vulguin produir el seu disc i donar-se a
conèixer. Es premiarà al guanyador amb la producció del seu disc i donant-li suport en la seva promoció. A més, gràcies a la col·laboració del Festival Cruïlla,
el primer guanyador d’aquest nou format tocarà en viu a l’edició 2016 que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juliol al Fòrum de Barcelona. El jurat d’Artsy es
reunirà el 15 de maig .
Recordatori: L'European Youth Card Association (EYCA), en col·laboració amb la Comissió Europea, ha convocat la segona edició dels Premis Carnet Jove
Europeu SVE (European Youth Card EVS Awards) com a reconeixement a la tasca que desenvolupen les persones que realitzen un servei voluntari europeu
(SVE) en el marc del programa Erasmus +: Joventut en Acció. Consisteix en filmar un vídeo de 60’ sobre l’experiència de SVE i pujar-lo a la pàgina web dels
Premis. Les quatre històries més votades fins a 15 de maig de 2016 seran les guanyadores.
Recordatori: Beques Robert Schuman: Convocatòria de 300 pràctiques al Parlament Europeu per a graduats universitaris Termini de candidatures
obert fins el 15 de maig.
Recordatori: L’Associació PDS (Promoción y Desarrollo Social) convoca el 5è Concurs Universitari de Clipmetratges de Prevenció de
Drogodependències: DROGAS: TU PUNTO DE MIRA. El termini per inscriure’s finalitza el 16 de maig de 2016

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
4a. Marxa Solidària de Palau ACAPS-Girona amb el Sàhara Occidental, el diumenge 8 de maig
5a Escola d'Estiu de Glosa 2016. La glosa com a recurs pedagògic i lúdic, del 5 al 9 de juliol de 2016 a Espolla (Alt Empordà). Inscripcions obertes del 2 de
maig al 28 de juny.
Del 9 al 27 de maig es podrà visitar als Químics Espai Jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona l’Exposició Beca Carnet Jove Connecta't al
Disseny de 2015
Jornada - Crisi dels refugiats, crisi d’Europa? 19 de maig de 2016, 12 hores Lloc: Auditori Josep Irla, Generalitat a Girona. Assistència lliure amb aforament
limitat
4a edició de “La fam no fa vacances”, campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin
ajuda alimentària durant l’estiu.
Recordatori: Deslimita’m 2016, trobada de teatre social per a joves. La Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure organitza la IX mostra de Teatre
Social per a Joves, que tindrà lloc el proper dissabte 7 de maig, al teatre BARTS de Barcelona, on pots col·laborar assistint gratuïtament.
Recordatori: Amb motiu del 20è aniversari del Servei de Voluntariat Europeu, el dilluns 9 de maig, Dia d'Europa, a partir de les 18:00 hores, se celebrarà una
trobada digital sobre el SVE en el qual una experta explicarà en què consisteix, alhora que dos voluntaris compartiran les seves respectives experiències
amb l'objectiu de donar a conèixer més el programa així com de respondre als dubtes que els joves plantegen.
Recordatori: Curs a Girona: "Refugiades: Origen i causes de l'exili sirià i d'altres refugiades oblidades" organitzat per la Coordinadora de ONGs
solidàries. Serà els els dimecres 11, 18, 25 de maig i 1 i 8 de juny, de 16.30 a 20.30h a l'Espai de Solidaritat. La inscripció cal fer-la abans del 9 de maig
Recordatori: La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Seminari internacional "Èxit, fracàs i
abandonament escolar: factors polítics, institucionals i subjectius", el 12 i 13 maig de 2016.
Recordatori: Curs "Cartells i tríptics: com ha de ser la comunicació gràfica adreçada als joves" organitzat per l’ Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el 19 i 27 de maig, de 9.30 a 14 h, al Consell Comarcal de l'Anoia (Igualada). Inscripcions fins l’11 de maig
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NOTÍCIES DESTACADES
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En motiu del Dia Internacional de les Famílies, des dels albergs de la Xanascat, s’ofereixen diverses propostes especials
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 125
Butlletí Europa Jove - Maig 2016
Butlletí Eurodesk - maig 2016
EURES & YOU 4 | 2016
Butlletí Família i Escola - Departament d'Ensenyament- Abril 2016 #4
Preinscripció a les llars d'infants. El termini per presentar la sol·licitud és del 2 al 13 de maig.
Baixen les tarifes del 'roaming'
La redacció del nou Pla Local de Joventut 2016-2019 de Girona estarà llesta el mes de juliol
Setmana de l’alimentació saludable a Girona, del 9 al 13 de maig
14 de maig - Festa del Comerç Just i la Banca Ètica: "Desconnecta’t del capitalisme, instal·la't les alternatives"
Una quinzena de joves europeus participen en un projecte Erasmus a la Garrotxa de formació pel canvi social comunitari
El Servei de Jovenut del Consell Comarcal connecta els joves amb Europa a través dels programes Eurodesk i Hi Connect
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

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
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Treballar a Europa. XARXA EURES
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
Oficina Jove de la Garrotxa – L’Ideal
Garrotxa Jove
Oficina Jove del Gironès. L'Estació Jove
Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac
Oficina Jove Ripollès
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva

Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que tinguem una nova interfície autoritzada pel Puntual de Joventut, excepte en període de vacances, que
pot canviar la seva periodicitat (juliol-agost, setmana santa o Nadal).
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.tsf@gencat.cat
HU

U

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.tsf@gencat.cat . Gràcies
HU

UH
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