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AVISOS

XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut “Joves i nova ruralitat: reptes i oportunitats”, els dies 22 i 23 d’octubre a Lleida,
organitzat per la Direcció General de Joventut, en col·laboració amb el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. El
termini d’inscripció finalitza el 20 d’octubre.

Carles Piera, escultor que parteix d'objectes trobats, guanyador d’Inund’art 2012, és el protagonista del nou capítol de
“Joves amb idees”

Recordatori: dijous 15 d’octubre acaba el termini per a les beques del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte per a
ensenyaments universitaris del curs 2015-16.

Jornada de treball "Pla de Qualitat de la XNEJ" a Girona, el 21 d’octubre de 2015, de 9:30 a 13:30h, a la Sala Carles
Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona

El Panoràmic Juvenil: el CNJC inicia l'estudi sobre l'associacionisme juvenil

Torna la campanya “Escena 25”: Espectacles d’arts escèniques o música en viu durant els mesos d’octubre i novembre
per a menys de 10 euros. Campanya dirigida als i les joves de 18 a 25 anys

”Ens ajudes a millorar el Jove.cat? T’escoltem!” La Direcció General de Joventut vol conèixer l’opinió dels usuaris sobre
els continguts del portal Jove.cat.

Curs gratuït en línea (MOOC) sobre Erasmus+: Joventut en Acció (Acció clau 1 - projecte de mobilitat de joves i
treballadors de la joventut). Es durà a terme del 2 al 29 de novembre de 2015. Cal inscripció online.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Convocatòries de cursos obertes de l’Agència Nacional Espanyola (ANE) Erasmus+ / Joventut
Curs subvencionat de 240h, preparatori del certficat B2 d’anglès (Preparatòria Acreditació First Certificate in English), de la Fundació Paco Puerto, per
a joves inscrits a la Garantia Juvenil. Serà a Girona, del 15 d’octubre al 24 de desembre, de 9 a 14h.
Sessió Informativa - II edició del Programa #EstudiantesConTalento Prácticas profesionales en empresas. L’organitza la Borsa de la Universitat de
Girona. Adreçat a estudiants dels darrers cursos de Grau i Màster dels estudis de la UdG. Dilluns 19 d’octubre, a les 10:30 h a la Facultat de Dret. Sala de
Graus, i a les 12:30 h a la Facultat de Turisme i Facultat de Lletres. Aula B-3. Cal inscripció.
IMPACT CHALLENGE, blue BBVA. Es tracta d'un concurs per a joves en què hauran de resoldre reptes tecnològics i socials, recolzats per un programa
de formació i amb un magnífic premi final per als guanyadors. El programa està obert a qualsevol universitari o estudiant de formació superior, de qualsevol
modalitat d'estudi, entre 18 i 24 anys. Cal inscriure’s mitjançant el web. Tindrà lloc a Madrid el 31 d’octubre.
Recordatori: El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya obre convocatòria del Concurs 1%, seguint les recomanacions de Nacions Unides i l’exemple
del Fòrum Europeu de la Joventut, que destina un 1% del seu pressupost anual a un projecte de transformació global. La dotació econòmica d’enguany
equival a 4.118,28€. El termini per presentar la sol·licitud finalitza l’ 11 d’octubre del 2015.
Recordatori: “Felicita el Nadal a CINC": Concurs de disseny de CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya). Aquest any es poden
aconseguir fins a dos premis: un a la millor postal de Nadal + calendari 2016 (premi 500€) i un altre a la millor felicitació nadalenca multimèdia (Premi 500€).
La data límit d'inscripció i de lliurament de propostes és el 12 d’octubre de 2015.
Recordatori: Oberta la convocatòria 2015 de Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a
l'ocupació. Destinades als ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades, i a entitats privades amb o
sense ànim de lucre amb un mínim de 2 anys d’experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional. El termini de
presentació de la sol·licitud acaba el 13 d'octubre de 2015.
Recordatori: La Comissió Europea convoca subvencions per a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual
contra les dones i les nenes. El termini de sol·licitud finalitza el 13 d’octubre de 2015.
Recordatori: 1a edició a Catalunya de “Les idees es mouen”. Una iniciativa que promouen conjuntament Endesa i la Fundación Universidad-Empresa i
que té l'objectiu d'impulsar les idees dels universitaris/àries perquè arribin molt lluny. El 1r premi és de 3.000€ € i obtindrà una plaça en el programa
d'iniciació professional STEP (valorat en 10.700 €), amb pràctiques remunerades a Endesa. El 2n premi 1.500€ i el 3r 1.000€. El termini de recepció d’idees
acaba el 16 d’octubre de 2015
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Recordatori: Concurs de fotografia ‘Apunta’t al Clic Mob’ dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra de l’11 al 18 d’octubre.
L’organitza el Departament de Territori i Sostenibilitat i consisteix en la publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible amb l'etiqueta
#mobilitat2015 a la xarxa Instagram.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Voleu fer formació en línia per al vostre voluntariat? Apunteu-vos!!
Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3 de
desembre. La primera serà "Joves i mercat de treball", el 16 d’octubre, de 9.30 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147,
Barcelona). Inscripcions fins el 14 d’octubre.
Programació de tardor de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
El 16, 17 i 18 d’octubre es celebrarà la JOTA / JOTI 2015, en què escoltes de tot el món poden contactar a través de les ones de ràdio i d’internet per
conèixer experiències i fer amics i amigues d’arreu.
Xerrada informativa a la UdG: ”Vine si cerques feina”- Els titulats universitaris i el Pla de Garantia Juvenil. Dilluns 19 d’octubre de 2015, a les 11h,
a la Sala d’Actes de l’edifici d’Emili Grahit, 77 - Girona (Facultat de Medicina i d’Infermeria). Cal inscripció online.
Curs de Blogs avançat "Entitats i web 2.0" - PFVC

Dimarts 20 d’octubre, de 19 a 20:30h, es durà a terme la 3a sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove del
Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Opcions per Veure Món amb Pocs Diners (especial viatges)”. Activitat gratuïta.
“Saps a què t'obliga la nova Llei del voluntariat i foment de l'associacionisme?” El proper dia 22 d’octubre, a les 17:15h, representants de
l’Administració pública i d’entitats del Tercer sector aclariran dubtes i debatran sobre la nova normativa a l’Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona).
Organitzat per Suport Associatiu. Cal confirmar assistència mitjançant el formulari d'inscripció
Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3 de
desembre. La segona serà "L’orientació laboral", el 30 d’octubre, de 9.30 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147,
Barcelona). Inscripcions fins el 28 d’octubre.
Pel Departament d’Ensenyament convoca les Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius 2015-16. Dirigides a persones que volen
accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu.
Recordatori: Xerrada Servei de Voluntariat Europeu a l’Oficina Jove Cal Drac de Banyoles, el 16 d’octubre de 2015, a les 19:30h
Recordatori: Taller sobre l'ús del LINKEDIN de la Borsa de Treball de la UdG. Dimarts 20 d’octubre, de 16 a 18 hores (2a edició). Campus MontiliviAulari Comú. Cal inscripció online.

NOTÍCIES DESTACADES
El Banc dels Aliments necessita 25.000 voluntaris per al Gran Recapte 2015 que se celebra els dies 27 i 28 de novembre en més de 2.000 mercats
i supermercats de Catalunya
Catalunya celebrarà el 3r Congrés de l'Associacionisme i el Voluntariat la primavera de 2016
Publicació dels Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social
El Departament d'Ensenyament ha atorgat 1.799 beques menjador més que a l'inici del curs passat, fins arribar als 68.159 ajuts
La salut pública catalana oferirà la reconstrucció de clítoris a les dones que han sofert la mutilació genital femenina
Sota el lema europeu “Tria. Canvia. Combina” de l’11 al 18 d’octubre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015, a
la recerca de noves formes de mobilitat més saludables.
Es presenta l’acord intergeneracional entre l'associacionisme juvenil i de gent gran a Catalunya
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) endega un programa pilot, que consisteix a organitzar classes gratuïtes d’anglès en alguns dels
seus trajectes.
Neix el nou portal web del patrimoni cultural català
El Govern posa en marxa el Registre de grups d'interès
La Politècnica inaugura el curs acadèmic amb una conferència a l’entorn dels videojocs

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
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).
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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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