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AVISOS

Article de Toni Reig, director general de joventut, a l’E-Joventut: El món local: la clau de les polítiques de joventut

Pla de Desenvolupament de Polítiques d’ocupació de Catalunya 2014-2016. (Aprovat pel Consell de direcció del SOC del
21 de maig de 2014)

Acredita’t 2014: s’obre convocatòria pública per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, per a l’any 2014.

Serveis de suport al territori de la DGJ/ACJ

Ahir va començar la 9a trobada i mostra d’art multidisciplinari Inund’Art 2014, que tindrà lloc fins el diumenge 8 de juny

Delegats/des en 3D. Jove.Cat. Generalitat de Catalunya

La sol·licitud per al carnet d'alberguista està disponible pel canal electrònic

Últimes places pels camps de treball de la Direcció General de Joventut. Es poden consultar online i es pot fer
directament la inscripció

L’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Territorial de polítiques de Joventut 2016 permet aplicar-lo al món local
Durant el mes de juny s’organitzaran sis trobades a les demarcacions catalanes en què es concretaran les línies de
treball en matèria de joventut a cadascun dels territoris. A Girona es farà el dijous 19 de juny a l’Auditori Josep Irla de
l’Edifici de la Generalitat

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) ha obert la preinscripció per al curs 2014-15. La preinscripció
s’ha de tramitar en línia mitjançant l’aplicació del web de la Universitat de Girona. L’acceptació de les peticions serà el 13
de juliol i la matrícula es formalitzarà abans d’acabar el mes.
"ATENCIÓ!: Beques d'estudi pels estudiants del MIJS"

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
X Assemblea General Ordinària 2014 de l'AcPpJ, demà dissabte 7 de juny de 2014, a les 10.30h en primera convocatòria i a les 11.00h en segona, al
Casal de Joves Palau Alòs de Barcelona.
El dimarts 10 de juny Girona Emprèn organitza un curs “Vull ser empresari/ària autònom: quins tràmits he de fer?”, de 9.30 a 13.30 h, al Centre
d'Iniciatives Locals de Girona. Sessió gratuïta. Cal inscripció prèvia.
DIXIT Girona organitza el proper 12 de juny, a les 17h, una Conferència sobre la prevenció de conflictes i la promoció d’intervencions entre iguals
en l'àmbit de les drogodependències. Incripcions online.
El 12, 13 i 14 de juny se celebra a Barcelona el Sónar 2014, Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia amb els millors grups i DJ
emergents del moment. L’alberg Pere Tarrés de la XANASCAT ofereix durant tres dies i tres nits una oferta aprofitant l’ocasió.
Ajuts socials de la Fundació Iberdrola 2014. Iberdrola engega una nova edició dels seus ajuts socials, que tenen com a objectiu donar suport a les
organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes que promouen les necessitats bàsiques, a projectes socioeducatius i a tots aquells projectes que
estiguin dirigits a promoure l'autonomia personal i la qualitat de vida. El termini acaba el 13 de juny.
7a edició del Concurs literari "Un mar de paraules", vol fomentar entre els joves la producció de contes i relats breus al voltant de diversos aspectes de
la realitat euromediterrània. L’edició actual està emmarcada dins la campanya "Young people combating hate speech online" del Consell d'Europa. El
termini acaba el diumenge 15 de juny.
L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya ha tret a convocatòria la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres
adscrits (ACA). El termini estarà obert fins el 16 de juny de 2014.
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany organitza el 17 de juny, a les 19h, a Cal Drac, un taller dirigit a dones joves emprenedores on s'informarà sobre quins
són els tres pilars bàsics per aconseguir l'èxit de qualsevol negoci. Cal inscripció online.
L'Institut Català de les Dones i les entitats de dones gironines oferiran tallers per fomentar els valors de la igualtat entre nens i nenes
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NOTÍCIES DESTACADES
Comptes de Twitter de Feina Activa
Dades d'atur registrat per comarques i municipis corresponents al maig de 2014
Dossier temàtic: Territorialització de les polítiques de joventut a Catalunya
El Govern aprova el contracte programa amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al període 2014-2017
La LRSAL: una afronta a l’autonomia local i a les polítiques de joventut en el territori
Claus per orientar-se en l'aventura dels projectes europeus
L’estratègia 2020 i els projectes europeus
Èxit de la IV Jornada de Monitors de “L’estiu és teu!”
Nou Cicle Inicial de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme que es farà el curs vinent l'Institut Illa de Rodes de Roses
Les millors apps dissenyades pels alumnes catalans
Ja es poden consultar online totes les activitats organitzades per la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona pels mesos de juliol, agost i
setembre de 2014. Inscripcions obertes a partir de dilluns 9 de juny
Estiu Jove a Celrà. Des del 25 de juny fins al 31 de juliol, el local jove serà un espai d’estudi i de lleure per al jovent d’entre 12 i 16 anys.
Campanya de seguretat i salut a les platges 2014
Revetlles amb precaució

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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. Actualment estem redissenyant el format.
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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