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AVISOS

El Puntual de Joventut d’estiu estarà de vacances. El proper es publicarà a mitjans d’agost, i el següent de
setembre ja recuperarà la periodicitat setmanal

Més de 52.000 infants i joves participaran aquest estiu en 1.170 activitats d'estiu a les comarques gironines

Protecció Civil de la Generalitat manté la Prealerta del Pla INFOCAT pel risc d'incendi forestal, molt alt en alguns punts
del país
El Departament de Salut fa un seguit de recomanacions davant l'onada de calor a Catalunya
El Departament d’Interior dóna un seguit de consells davant l’Onada de Calor

Inscripció i publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys
2011 a 2016
El conveni es va signar el passat 10 de març de 2015

Formalitzar la matrícula universitària sense pagament previ

A partir de l’1 de setembre els centres educatius de secundària de Catalunya es podran inscriure al programa “Delegats i
Delegades en 3D”, impulsat des de la Direcció General de Joventut, per fomentar la participació entre joves

Recordatori: organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Qüestions més freqüents sobre activitats amb menors d’edat
Recomanacions per als menús de campus esportius i casals d’estiu 2015
Recomanacions de la Generalitat a tenir en compte en les activitats de lleure educatiu en referència a la vacunació dels
participants

Portal Estiu de la Generalitat de Catalunya: ofereix consells i recomanacions, agrupats en tres grans categories:
activitats d’estiu, consells de seguretat, i beques i ajuts

La formació contínua, una eina fonamental per als professionals de joventut
El catàleg és en versió electrònica i es mantindrà actualitzat constantment

“Has d’estudiar lluny de casa el curs que ve?”
La Xanascat disposa de 3 residències d’estudiants a Girona, Vic i Lleida. Obert el període d’inscripcions

ENKOMARCA’T 2015, la festa del jovent del Ripollès, el 18 de juliol a Camprodon
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. Dirigides a
associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer (comarques de la
demarcació de Girona i departament dels Pirineus Orientals). El termini de sol·licitud finalitza l’11 de juliol 2015.
El SOC obre una línia de subvenció per compensar les despeses derivades les pràctiques no laborals amb compromís de contractació El termini de
presentació de sol·licituds és fins el 17 de juliol de 2015.
Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció. Termini: del 8 al 17 de juliol de
2015.
S'obre la convocatòria per al concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2015. Els treballs originals es poden presentar fins al dia 20 de juliol a
l'Ajuntament de Girona
Oberta la convocatòria d’ajuts a la recerca en qualitat democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals. El termini de sol·licitud
finalitza el 22 de juliol de 2015
Oberta la convocatòria 2015 de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació
i/o el subsidi per desocupació. Dirigides als ajuntaments i als consells comarcals o als seus organismes autònoms o les entitats amb competència en
matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació. El termini de sol·licitud finalitza el 29 de juliol de 2015.
18a promoció de les beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya: dirigides a persones amb titulació universitària que no tinguin
més de trenta anys i que vulguin formar-se en l'àmbit de la promoció turística mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció turística de
Catalunya a l'estranger. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de setembre 2015
RTVE ha presentat la primera edició dels "Premis RTVE Emprèn" que premiaran els emprenedors i empreses capaces de generar riquesa i ocupació. Els
interessats poden presentar les seves candidatures fins al 30 de setembre.
YouFab Global Creative Awards 2015: dirigida a dissenyadors, creatius, makers i artistes de tot el món que fan ús de les eines de fabricació digital per al
desenvolupament de les seves idees creatives. Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2015.
Oberta la convocatòria 2015 del programa Forma i Insereix: El SOC ofereix, mitjançant el programa, subvencions per a empreses per a dur a terme
accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació. Subvenció dirigida a empreses, associacions empresarials, gremis i
altres entitats que es comprometin a contractar com a mínim el 60% de l'alumnat atorgat, els quals han de realitzar almenys el 75% de l'especialitat o
itinerari formatiu subvencionat. Termini de sol·licitud fins a 31 d’octubre de 2015.
Recordatori: Erasmus+ Call for proposals 2015: Es busquen ONGs, departaments de joventut o organismes públics (locals, regionals o nacionals) que
siguin capaços de crear cosorcios locals incloent organismes educatius, organitzacions de joventut i entitats educatives i amb interès a participar en un
projecte d'educació informal per a joves. El termini és fins el 15 de juliol 2015
Recordatori: A Fisersa, empresa municipal de Figueres, fan selecció de paletes o encofradors, mecànics i electricistes industrials, i instal·ladors i
operaris de manteniment per la seva borsa de treball. El termini per presentar-se finalitza el dia 20 de juliol
Recordatori: XII Premis Francesc Candel. Els convoca la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Direcció General per a la Immigració del
Departament de Benestar Social i Família. S’atorguen a projectes que promoguin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres
immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país, la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la
participació de dones i joves immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació. El termini de presentació de propostes s’acabarà
el 22 de juliol 2015
Recordatori: VI Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2015, convocats pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Termini de presentació fins el 23 de juliol de 2015
Recordatori: Concurs mini relats: “Un país nou”, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana del Gironès. Categoria Juvenil i categoria Adult. El
període d’admissió d’originals finalitzarà a les 24 h del dia 24 de juliol de 2015
Recordatori: Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu per a l'any 2015 (ESTIU 2015). Termini fins el 31 de juliol 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Preinscripció als cursos específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior. Presentació de sol·licituds: del 6 al 10 de juliol de 2015.
Girona Emprèn organitza una sessió formativa sobre El model Canvas per a definir el pla de negoci, mètode senzill i visual per a facilitar la presa de
decisions a l’empresa. El proper 15 de juliol de 2015, de 16.00 a 18.00 h, al Centre d’Iniciatives Locals de Girona. Dirigit a persones emprenedores amb
una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Girona Emprèn organitza una sessió formativa sobre Emprendre col·lectivament: una opció de futur, com són i com funcionen les empreses
cooperatives, quins ajuts i recursos tenen a l’abast, El proper 17 de juliol de 2015, de 10 a 12h, al Centre d’Iniciatives Locals de Girona. Dirigit a
persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places
limitades, cal inscripció prèvia.
Girona, municipi cooperatiu El model Canvas per a definir el pla de negoci, mètode senzill i visual per a facilitar la presa de decisions a l’empresa. El
proper 15 de juliol de 2015, de 16.00 a 18.00 h, al Centre d’Iniciatives Locals de Girona. Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que
tenen una empresa en funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Xerrada informativa sobre les beques estudi a l’Estació Espai Jove de Girona, el 18 d’agost, de 12 a 13h
Bibliopiscines i biblioplatges 2015. Cada estiu les biblioteques públiques ofereixen als seus usuaris la possibilitat d'apropar-los els seus fons a diversos
emplaçaments fora de l'edifici de la biblioteca. Al web es poden trobar la relació de biblioteques que ofereixen aquests serveis als mesos d'estiu.

NOTÍCIES DESTACADES
Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya
El president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar l’avançament de rebaixa de l’IRPF, que en principi estava previst que s'apliqués en el 2016.
El Parlament aprova la llei de simplificació administrativa per agilitzar els tràmits d'inici de les activitats econòmiques de baix risc
Benestar Social i Família segueix reforçant polítiques destinades a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
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Benestar Social i Família i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya presenten a Vic el projecte "La JONC a TOCAR!"
GUIA DE RECOMANACIONS sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals” i el DECÀLEG “10 Recomanacions sobre el consum
d’alcohol i altres drogues en les festes locals
Programa de mobilitat per a joves espanyols i australians El Programa de Mobilitat per a joves subscrit entre Espanya i Austràlia al setembre de 2014 ja
entrat en vigor aquest 1 de juliol. Tots dos països s'han compromès a emetre un mínim de 500 visats anuals, destinats a joves professionals, d'entre 18 i 39
anys, d'ambdues nacionalitats.
La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola amplia el seu horari d'obertura al públic. A partir del 29 de juny ha obert ininterrompudament de
dilluns a dissabte de 10 a 20 hores

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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