PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
U

10/06/2016

AVISOS

U

H

La Generalitat de Catalunya a Girona estrena compte a la xarxa Twitter @gencatgirona

Aquesta ha estat la #SetmanadelsHoraris, impulsada per la Iniciativa per a la Reforma Horària
Diari de l'Iris. A 12 piulades de la Reforma Horària: Conte infantil amb il·lustracions per explicar als infants, pares,
familiars, col·legis, els beneficis que pot tenir per a la societat un canvi dels hàbits horaris
El món local signa l'acord per la Campanya Municipal a favor de la Reforma Horària

Dilluns 13 de juny, a les 12h, tanca la segona convocatòria del programa 'Vacances en família'

V Congrés del Tercer Sector Social, del 14 al 17 de juny, sota el lema 'Créixer socialment'

Comencen les inscripcions per als cursos de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2016

Sessió formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Treballar i practiques a l'estranger”. Divendres 17 de juny, a la seu
central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 14 h. El període d'inscripcions finalitza el 14 de juny

Preinscripcions obertes en línia fins al 23 de juny a la 4a edició del Curs per a especialistes en polítiques de Joventut 2016

Obert el tercer període d'inscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2016-17 fins el 13 de juliol
Fins el 27 de juny encara es poden sol·licitar les beques UdG Santander que cobreixen el 100% de la matrícula, i el MIJS
disposa també de tres ajuts específics del 50% de la matrícula

Tria el teu estiu! – Recull de propostes a la Guia d’Activitats de Lleure Educatiu
Organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Prevenció en les activitats d'educació en el lleure
Publicació Anem preparats
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals

Preinscripció universitària fins a l’1 de juliol. Un cop s'ha assignat la plaça, l'estudiant ha de formalitzar la matrícula
universitària directament en el centre on ha estat assignat i en el termini establert.
Beques, ajuts i préstecs de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) adreçats a l’alumnat
universitari (De moment encara no s’han obert pel curs 2016-17)

Carles Palacio, jove fotògraf gironí de 28 anys, és el guanyador de la convocatòria Menció Art Jove Inund’Art 2016 que
ofereix la Coordinació Territorial de Joventut a Girona
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
L’AcPpJ ofereix el 50% de descompte a la quota d’un any de les sòcies i sòcies que els portin un/a company/a a l’associació. I un altre 50% de
descompte a la quota del primer any d’aquests nous socis i noves sòcies.
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Ofertes EURES - Difusió 1a quinzena juny 2016
Vacants actuals de Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.
Concurs de prevenció de riscos laborals 2016: "La prevenció, un valor segur", convocat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, que vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats pel món laboral. Es
pot participar en 4 categories: cartells, fotografies, curtmetratges, i pictogrames. El termini de presentació dels treballs i la sol·licitud en paper finalitza el dia 11
de juny de 2016
El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la
responsabilitat social de les empreses. El termini de sol·licitud finalitza el 16 de juny de 2016
Subvencions a accions de cooperació per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament, convocades pel Ministeri d'Afers Exteriors i
de Cooperació. El termini finalitza el 29 de juny de 2016
La Fundació BBVA convoca la 9a edició dels Premis BBVA Fronteres del Coneixement 2016, El termini de sol·licitud acaba el 30 de juny de 2016.
Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2016), destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi
doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. Les tesis, escrites en català, s'han d'haver defensat durant l'any 2015. Termini de sol·licitud fins
al 4 de juliol de 2016.
Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat de les universitats catalanes en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de
Mestres el curs 2016-2017 (MOBINT-MIF 2016). Les estades acadèmiques s’han de dur a terme entre el mes de juny de 2016 i el mes d’octubre de 2017.
L’import de l’ajut serà de 200 € mensuals per a una durada màxima de fins a sis mesos. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 6 de juliol de
2016
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG) convocats per la Direcció General d'Afers Religiosos i el Departament d'Empresa
i Coneixement, amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El termini de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2016.
VII edició dels Premis d’Excel·lència a la innovació per a dones rurals: Premis atorgats a la innovació en activitat agrària, diversificació de l’activitat
econòmica en medi rural, comunicació i premi extraordinari d’innovació de dones rurals. Fins el 17 de juliol de 2016.
IV Premis al Voluntariat Universitari: La Fundació Mútua Madrilenya ha obert el termini perquè els i les estudiants universitàries que participin en projectes
de voluntariat els presentin a la IV edició del concurs. La iniciativa guanyadora pot endur-se fins a 10.000€. El termini per a la presentació de candidatures
estarà obert fins les 14:00 hores del 31 octubre 2016
La Obra social ‘La Caixa’ ofereix ajuts a joves autònoms per a sufragar una part de la quota de cotització a la Seguretat Social en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms durant sis mesos
Recordatori: Taller informatiu i entrevistes Xarxa Eures: professorat per treballar a Anglaterra el curs 2016-17. La data límit per presentar la sol·licitud
de participació en el taller és el 12 de juny de 2016. Les persones seleccionades seran convocades al taller.
Recordatori: Departament d’Ensenyament: Consulta i modificació de les dades de la borsa de docents, del 2 al 14 de juny
Recordatori: El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d'associacions
juvenils i entitats prestadores de Serveis a la joventut. Termini fins el 15 de juny 2016
Recordatori: L'Ajuntament de Girona té oberta fins el 15 de juny de 2016 la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències
d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA
Recordatori: Subvencions destinades a les federacions i confederacions d'AMPA per a les activitats que han portat a terme durant l'any 2015. Se
subvenciona, com a màxim, fins al 60 % del cost global de les activitats i fins a una quantia màxima de 13.000 euros per entitat. Termini per presentar la
sol·licitud fins al 15 de juny de 2016
Recordatori: Kastanya.cat, joves i música en català i occità: Projecte del Departament de Cultura i Lleida Televisió que vol fomentar l’ús de la llengua
catalana mitjançant la música i alhora promocionar grups musicals que canten en català o occità. Cal formalitzar la inscripció abans del 15 de juny.
Recordatori: 5è Concurs de grups de Música Jove de Santpedor, dirigit a joves de tot el territori català. Els documents i material d’inscripció s’han de
presentar abans de les 20h del 18 de juny de 2016.
Recordatori: L’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3
grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2016. El termini de presentació finalitza el 20 de juny de 2016.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos de juny i juliol de
2016 dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
Sessions informatives de Reempresa, programa que posa en contacte a empresaris que s’han de jubilar o que volen deixar el seu negoci amb persones
que els interessi re-emprendre’l. Es realitzaran 97 sessions informatives durant els mesos de juny i juliol, a les 10:00h. A la demarcació de Girona: 10 de juny
- OTG Palamós; 13 de juny - OTG Bisbal d'Empordà; 17 de juny - OTG Blanes; 28 de juny - OTG Figueres, 15 de juliol - OTG Girona; 20 de juliol OTG Olot
i 26 de juliol - OTG Salt. Cal apuntar-s’hi.
Xerrada Gratuïta: Coaching; especialistes en la gestió del canvi, organitzada per Girona Coaching, el 15 de juny i el 22 de juny, de 19 a 20:30h, a la seu
de Girona Coaching (Francesc Ciurana, 17, Girona)
Sessió informativa sobre el model de cooperativa de foment empresarial de Gironaempren, el divendres, 17 de juny de 9.30 a 11 h, al Centre
d'Iniciatives Local-Girona Emprèn. La sessió és gratuïta. Cal inscripció. Les places són limitades
Sessió informativa Què és la Garantia Juvenil? organitzada per la Xarxa Punt Tic, el 17 de juny, de 10:30 a 13:30h, a la seu del Servei de Societat del
Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Places limitades a 25 persones, i també es podrà participar a través
d'una aula virtual. Inscripció prèvia.
Xerrada Gratuïta: Descobreix la PNL, organitzada per Girona Coaching, el 30 de juny de 19 a 20:30h, a la seu de Girona Coaching (Francesc Ciurana, 17,
Girona)
Obertes les inscripcions fins el 15 de juliol per participar a la V Fira de l’Economia Solidària de Catalunya, que aquest any tindrà lloc els dies 21, 22 i 23
d’octubre a l’espai Fabra i Coats de Barcelona.
Recordatori: L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció organitza la Jornada “Fem gran l’acolliment” per tal de trobar més famílies acollidores i per
reconèixer i valorar la tasca de les famílies que ja ho són. Serà l’11 de juny al Cosmocaixa de Bracelona. Cal inscripció prèvia. Hi haurà servei de ludoteca,
però cal sol·licitar-lo abans de l’1 de juny.
Recordatori: Xerrada informativa sota el títol Segones oportunitats: sense ESO, què puc fer?, organitzada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona
a l’Espai Marfà, el dimarts 14 de juny de 2016, de 18 a 19h. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
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Recordatori: Aprendre conceptes financers jugant a ‘CashFlow': curs de Gironaempren a través d’un joc de taula, enfocat a aprendre conceptes bàsics de
gestió monetària i d’inversió necessaris per a generar ingressos recurrents que permetin fer créixer els projectes empresarials. Es realitzarà en tres sessions
els dies 14, 16 i 17 de juny, de 9.30 a 13.30 h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona Emprèn. El curs és gratuït. Cal inscripció. Les places són limitades.
Recordatori: Sessió de Gironaempren: ‘A Girona Emprèn parlem de... els valors en la presa de decisions’, que tractarà de com cada persona afronta el fet
d’haver de prendre decisions, tant en l’àmbit personal com en el professional. Serà el dimecres 15 de juny de 4 a 6 de la tarda, al Centre d'Iniciatives LocalGirona Emprèn. La sessió és gratuïta. Cal inscripció. Les places són limitades
Recordatori: Concert a la Fresca, organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana” de Caldes de Malavella conjuntament amb l’entitat juvenil del municipi, Joves
Intrèpids. Serà el divendres 17 de juny, a les 21h a la Font de la Vaca, i hi hauran les actuacions de THE BLACKISS I DESKARATS.
Recordatoi: “Benvinguts a pagès”: El cap de setmana del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes,
obradors…
Recordatori: Taller d’elaboració de ratafia artesanal. És un taller gratuït de l’Espai Jove “Ca la Romana” de Caldes de Malavella que realitzen el 18 de juny,
de 9h a 13h
Recordatori: La cursa de RAC1, el 19 de juny a Girona. Per a participar a la cursa és obligatori inscriure’s prèviament. El termini d’inscripcions finalitza el dia
14 de juny de 2016 a les 23:59 hores, o quan s’arribi a la xifra de 5.000 participants.
Recordatori: Enguany, l’European Social Network (ESN), xarxa social europea de la qual és membre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
organitza la 24a Conferència Europea de Serveis Socials (ESSC), en col·laboració amb la Presidència neerlandesa del Consell de la Unió Europea, del 20
al 22 de juny a la Haia..
Recordatori: Tallers de Formació per a Reemprenedors desocupats. A Girona és a càrrec de CP’AC, consultors del Centre de Reempresa de Catalunya, i
es realitza el 20, 22, 28, 30 de juny, de 10:00h a 14:00h. Cal inscripció prèvia
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NOTÍCIES DESTACADES
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Full informatiu de la Delegació Territorial del Govern a Girona corresponent al mes de maig
Butlletí A l'Abast, núm. 409
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 95
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 100
Butlletí Eurodesk – juny 2016
L'European Youth Card Association premia el Carnet Jove de Catalunya per la campanya de celebració dels 30 anys
Catalunya rebrà 304,7 milions del Fons Social Europeu per implementar polítiques d'ocupació, educació i socials entre 2014 i 2020
Crònica conferència "Treball i Territori" del secretari general del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, pronunciada dimecres 8 de
juny a l’auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona
Nacionalitat: un dret, no un privilegi
El Govern crea el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social per consolidar el reconeixement d'aquest col·lectiu a la societat catalana
DIGUES LA TEVA! : enquesta als i les joves del Pla de l’Estany per tal de millorar les polítiques de joventut i els projectes que es desenvoluparan
de 2016 a 2019
Enquesta del projecte European Flirt Expert (I tu, com lligues?), desenvolupat a Àustria, Polònia, Romania i Espanya. El projecte està encaminat a dotar la
joventut d'eines que generin una base informada i sensibilitzada sobre la sexualitat positiva, i desenvolupa mesures preventives i de conscienciació.
Patis escolars oberts al barri, una oportunitat de millora educativa per al territori
Projecte “M’estima” del Puntet de Lloret per a detectar les conductes nocives dins la parella i que les seves relacions esdevinguin saludables
Projecte CJAS Whatsapp: projecte del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) que vol ser un servei innovador i pioner a Catalunya que assessora
en temes de salut sexual i reproductiva per adolescents i joves fins a 30 anys a través del WhatsApp.
En marxa un projecte que atorga ajudes alimentàries i econòmiques per a famílies amb infants celíacs
Els alumnes de Cantàbria tindran una setmana de vacances cada dos mesos
13a edició del Festival de la Veu de Banyoles
Barraques de Palamós, del 22 al 25 de juny 2016
III FESTIVAL LUDIVERS. El Festival de les cultures de la imaginació, a Girona del 16 al 19 de juny de 2016, al Barri Vell-Mercadal
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
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Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
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Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
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
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
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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