PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

08/05/2015

AVISOS

La Comissió Interinstitucional de Polítiques de Joventut fa balanç de la feina feta

Camps de Treball 2015: Ja es poden consultar les places lliures de les adjudicacions per sorteig. A partir de dilluns, 11
de maig, a les 12h del migdia, totes les persones que estan en llista d’espera podran fer la seva inscripció a les places
que han quedat lliures.

#DesactivaElControl: vídeo que pretén ajudar a identificar als i les adolescents, especialment a les noies, les situacions
de control abusives. Emmarcat en el programa "Estimar no fa mal" de l'Institut Català de les Dones.
Nous materials d’“Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de violència”

Setmana europea de la joventut: centenars d'activitats desenvolupades en 33 països europeus, del 27 d'abril al 10 de
maig.
Dia d’Europa – 9 de maig

Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona: dissabte 16 de maig, de 9.30 h i fins a les 14 h. Adreçada als
estudiants de secundària i a les seves famílies, i a tothom que hi estigui interessat.

Jornades de Portes Obertes de l’Escola d’Art d’Olot, el dimecres 13 de maig, de 18 a 20 h, i dissabte 16 de maig, de 10 a
13 h

TORNA EL SHOPP OUT!: Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera del 6 al 10 de maig. Reuneix més de 30 marques a
Girona en la més gran iniciativa de shopping social de l’Estat

Recordatori: XXII Premi Voluntariat convocat pel Departament de Benestar Social i Família. El termini per presentar les
sol·licituds s’acaba el 25 de maig.

Recordatori: fins el 27 de maig està obert el termini per a sol·licitar les deu beques d’inserció professional del Carnet
Jove

Recordatori: Clic’15 de Fotoperiodisme Jove. El termini per presentar els projectes finalitza el 28 de maig

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
UdG: S'ha obert el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts específics al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS). A banda d'aquests
ajuts, es pot consultar també la informació general sobre beques per tots els màsters.
Votar la candidatura guanyadora de la modalitat "Iniciatives en l’àmbit temàtic del medi ambient i el turisme" dels Premis Medi Ambient 2015.
Fins el 22 de maig.
Premi Ruralapps: Premi a l’aplicació mòbil destinada a aportar solucions a ciutadans i professionals en l’àmbit agrari, alimentari i rural. Es poden presentar
candidatures fins el 25 de juny
El Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i el suport d’EuropeDirect Barcelona i de les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, convoquen la Sisena Edició dels Premis ‘Contes Breus sobre Europa 2015’. Categoria joves (entre 12 i 17 anys) i categoria
adults (a partir de 18 anys). El termini de presentació de les obres acaba el 30 de juny de 2015 a les 14.00 hores.
Recordatori: subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques
de dones. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de maig de 2015
Recordatori: Becas Robert Schuman 2015: estada de pràctiques de 5 mesos al Parlament Europeu, de l’1 de octubre de 2015 al 29 de febrer de 2016.

1/2

Sol·licitud fins el 15 de maig de 2015.
Recordatori: el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, convoquen la 4ª edició del Concurs de Joves
Creatius, que compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social Fundació “La Caixa”, JC Decaux i Nouvolodesign. La data límit
d’entrega de la campanya és el 15 de maig
Recordatori: convocatòria d'Ajudes Injuve per a la Creació Jove 2015. Termini de presentació fins el 18 de maig 2015.
Recordatori: Mans Unides convoca les noves edicions dels seus premis 2015 en quatre diferents modalitats: Premi de Cartells adults i Cartells per a
Centres Educatius, "Planta-li cara a la fam: sembra" (termini obert fins al 9 de maig), i Premi de Premsa impresa i digital, i Premi de Relats per a Nens i
Joves "Lluitem contra la pobresa, t'apuntes?" (termini obert fins al 14 de maig)

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Enquesta de l’Escola de Formació de l’ACELLEC per conèixer les necessitats formatives de professionals en l’àmbit de la joventut
T'agradaria anar a treballar a l'estranger? Càpsula de l’Espai Municipal d’Ocupació de Salt, el dilluns 11 de maig, de 9:30 a 12:30h. Cal inscripció
BUS NIT al Pla de l’Estany per a la Festa Major de Porqueres del 16 de maig. Per només 1€.
Conferència “Entendre's amb adolescents” - El 21 de maig, a les 17h, al Departament de Benestar Social i Família (Pg. del Taulat, 266-270. Aula de
formació 1. Planta 2a. Barcelona). El psicòleg i professor Pau López oferirà claus i tècniques per establir una bona comunicació amb els i les adolescents
des de la vessant professional (educadors/es, integradors/es, professionals dels serveis socials...). Cal inscripció prèvia.
Capacitació en mobilitat internacional. Bloc I: Treballar i pràctiques a l’estranger. Organitzat per la Direcció General de Joventut. Dimecres 27 de
maig, de 10 a 14h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 22 de maig.
Recordatori: torna la campanya avalada per l’acaparador èxit d’edicions anteriors amb la intenció de continuar rebentant les estadístiques
d’afluència d’espectadors i omplir de gom a gom les sales de cinema els dies 11,12 i 13 de maig.
Recordatori: l’Espai Marfà del l’Ajuntament de Girona organitza un any més la festa Viu21Música, que convida de nou a totes aquelles persones que ho
desitgin a participar en el Dia de la Música el proper diumenge 21 de juny. La convocatòria per als grups que vulguin tocar-hi estarà oberta fins al 15 de
maig
Recordatori: obert el 2n període de preinscripcions al màster Interuniversitari en Joventut i Societat. Fins el 15 de maig

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí Jove.cat – núm. 186, abril 2015
Nou Butlletí Díxit – núm. 134, maig 2015
Nou Butlletí de la Direcció General per a la Immigració - núm. 120, maig 2015
Nou Butlletí de l'Institut Català de les Dones – núm. 89, maig 2015
Nou Butlletí d'Inf@ncia, núm. 85, maig 2015
La consellera Munté anuncia les mesures impulsades pel Govern per atendre infants i joves de famílies vulnerables durant l'estiu de 2015
DÓNA-LI UN BON JOC: Tots som importants. La família, la formem entre tots. Un projecte d'educació emocional del GPS Jove del Pla de l'Estany.
Protocol sobre el trastorn per al dèficit d’atenció (TDAH)

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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