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Agnès Fàbregas, nova coordinadora territorial de Joventut a Girona

Consulta telemàtica d’antecedents penals per delictes sexuals: Les persones que optin a una feina a l'Administració no
hauran de presentar el certificat en paper, sinó només autoritzar la consulta de les dades per via telemàtica

Festival Inund’Art 2016 – 11a Mostra i Trobada d’Art Multidisciplinari de Girona, del 3 al 5 de juny

3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat - divendres 20 de maig

Dimecres 18 de maig acaba el termini d’inscripció a la Jornada sobre el Voluntariat per la Llengua amb Parelles
Interreligioses: Una bona pràctica d’acollida, que tindrà lloc a Girona el 31 de maig de 2016

Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines, el 26 de maig de 2016, de 10 a
14h, a la Casa de Cultura de Girona, sota el títol "Eines per a la participació i la dinamització juvenil. La Viqui Guia Jove de
prop". Inscripcions fins el 23 de maig.

Ampliat fins el dimecres 25 de maig el termini d'inscripció amb un 30% de descompte per assistir al V Congrés del Tercer
Sector Social que se celebrarà del 14 al 17 de juny sota el lema 'Créixer socialment'
Projecte ‘m4Social’: desenvolupa el valor social del mòbil per a persones i comunitats. És una iniciativa de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mobile World
Capital Barcelona i l’Obra Social ‘la Caixa

Demà dissabte 14 de maig, Jornada de Portes Obertes a la Universitat de Girona per a les famílies i el públic en general
Demà dissabte 14 de maig, Jornada de Portes Obertes a les instal·lacions de l'ERAM

Recordatori: Cursos d’Estiu 2016 de l’EOI. Preinscripció de l’11 de maig a les 9.00 h al 17 de maig a les 23:59 h

Recordatori: Inscripció reduïda fins al 30 de maig al Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia
Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials (UdG , setembre 2016, Girona)

Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Comença la tercera edició del Curs per a especialistes en polítiques de joventut
Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i societat 2016-17

Fins dissabte 28 de maig estarà obert el termini de sol·licitud de la convocatòria de subvencions del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats que realitzen projectes i activitats en l’àmbit de la joventut

Recordatori: Oberta la convocatòria del Concurs de Fotoperiodisme Jove Clic'16. Termini de presentació fins el 9 de juny

POSA'T A PROVA, oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 1a quinzena maig 2016
El proper 18 de maig se celebra al tot el món el Dia Internacional dels Museus (DIM). Un esdeveniment que obre les portes de molts museus de forma
gratuïta i els omple d’activitats per apropar la cultura a la ciutadania.
8a Edició dels Premis Joves Emprenedors Socials de la Universitat Europea, per a projectes de més de 6 mesos en funcionament. La data del tancament
de la convocatòria per a la presentació de candidatures és el 22 de maig de 2016.
EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats universitaris, o de cicles
formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha dues modalitats de contracte en
funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 s’obriran quatre períodes d’inscripció i incorporació. El primer període d’inscripció
finalitza el 31 de maig de 2016
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 és del 23 de maig al 20 de juny de 2016.
INJUVE convoca el Certamen Nacional de Jovenes Emprendedores 2016 per donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a empreses ja
constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en què es promoguin. Als deu primers seleccionats els serà
concedit una ajuda econòmica de 25.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de maig de 2016.
Els Premis Emprenedor XXI són una iniciativa impulsada i organitzada per “la Caixa”, coatorgada pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de
ENISA, que té com a objectiu identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació (menys de 3 anys). Termini de presentació
fins el 30 de maig de 2016.
Premi al Decreixement, convocat per la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de la Coordinadora d'ONG Solidàries. Vol conscienciar la ciutadania sobre
alternatives al consum il·limitat. Està dotat amb 500 euros i el termini per a presentar propostes de difusió finalitza el 30 de juny de 2016
Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2016 per tal de donar suport a la producció i exhibició d'un muntatge d'arts escèniques (teatre i dansa) a partir de
projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 1 al dia 15 de juliol de
2016, ambdós inclosos.
4ª edició del “Premi Culturama Innovació Social en matèria de joventut”. Aquesta nova edició emfatitza el seu interès per premiar aquelles propostes que
basen el seu desenvolupament en la cultura i l’art contemporani com a motor de canvi social. El termini per a presentar les sol·licituds fins al 29 de juliol de
2016.
La Fundació SGAE i el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) convoquen una nova edició del XXVII Premi Joves Compositors Fundació SGAECNDM 2016. Termini màxim de lliurament d'obres: 2 de setembre de 2016
Recordatori: Premis Estatals al Voluntariat Social 2016, convocats pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El termini de presentació acaba
el 17 de maig de 2016.
Recordatori: INSPIRACIÈNCIA. Concurs de relats d’inspiració científica amb dues categories de participació: adults (a partir de 18 anys) i joves (de 12 a 17
anys). És un projecte de la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya i l’Institut de
Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Es poden presentar relats fins el 19 de maig.
Recordatori: 1r Concurs de curts contra l'homofòbia; Implica't! , organitzat des de la Comissió Educativa del Casal Lambda. Dirigit als alumnes de tots els
centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius, així com als casals i entitats de joves de Catalunya. Es pretén fomentar la realització de
curtmetratges al voltant de temes relacionats amb la violència homòfoba o qualsevol mena de discriminació per raó de l’orientació sexual o identitat de gènere.
La data màxima per presentar el curtmetratge i el material documental és el 20 de maig de 2016.
Recordatori: Concurs David Font “Tete” per a joves fotògrafs (menors de 25 anys). Categoria: Naturalesa i/o esport. Termini de presentació fins el 21 de
maig de 2016

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Curs de blogs i eines 2.0 per a entitats - Nivell Inicial. El curs, reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, es dirigeix concretament a
persones i entitats amb nocions bàsiques d'eines 2.0 que vulguin començar, o fer créixer, la seva web amb Wordpress. Per Internet, del dimarts 17/05/2016
fins el diumenge 12/06/2016. Aproximadament 20h en total de dedicació. Preu de 15€.
La Fundació Catalunya Voluntària organitza els tallers de creació d’una Capsa d’eines per un Voluntariat Actiu, que tindran lloc 3 dimarts per la tarda: els
dimarts 17, 24 i 31 de maig. Una segona edició dels tallers tindrà lloc els dimarts 14, 21 i 28 de juny. El programa de la formació consta de 3 mòduls, i les
places estan limitades a 25 persones. Tots els tallers es duran a terme de 16:00 a 20.00h, a la Casa del Mar, al c/Albareda 1-13, Barcelona. El termini
d’inscripció pels tallers de maig finalitza el 13 de maig i pels tallers de juny finalitza el 16 de maig.
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el dimecres 18 de maig, de 19 a 21h, la sessió TREBALL I
PRÀCTIQUES A INSTITUCIONS EUROPEES, a càrrec d’Oana Dumas, EU Careers Ambassador de l’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO).
Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Jornada - Crisi dels refugiats, crisi d’Europa? 19 de maig de 2016, 12 h, a l’ Auditori Josep Irla, Generalitat Girona. Assistència lliure amb aforament limitat
Jornada de Formació sobre Aprenentatge Servei, organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut a la seva seu central de Barcelona, el 20 de maig de
2016, de 10 a 14 h. El període d'inscripcions finalitza el 17 de maig de 2016.
Girona per la salut amb Credits4Health: El dissabte 21 de maig de 10 a 15 h, al Pavelló de Fontajau de Girona. És tracta d’una jornada d'hàbits saludables
amb tallers d'alimentació i sessions d'activitat física per a tota la família. Inscripcions gratuïtes
Gestiona el teu talent en la recerca de feina. Cicle de monogràfics organitzat pel Servei Municipal d'Ocupació de l’Ajuntament de Girona sobre com
potenciar el talent personal en la recerca de feina. Es durà a terme al Centre Cívic Barri-Vell Mercadal. Estan previstes 6 sessions, la primera de les quals
començarà el 23 de maig, i la darrera el 15 de novembre. No cal inscripció prèvia.
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cartagena ofereix el curs “Eines de gestió i comunicació per a la participació juvenil 2.0”, els dissabtes 2 i
11 de juny de 2016, en horari de 10 a 14 hores al Centre de Recursos Juvenils. L'activitat és gratuïta però es requereix la inscripció prèvia.
La Fira Mediterrània de Manresa, amb el suport del Departament de Cultura, organitza la jornada Cofinançaments Culturals - Recursos per a projectes
locals i entitats no lucratives, dirigida a tècnics municipals de cultura, entitats del sector cultural i gestors culturals, el proper 9 de juny de 2016, de 9:30 a
14:30h, a la Sala d’Actes del Palau Marc (Rambla de Santa Mònica 8, Barcelona). Inscripcions online.
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.
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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 Local-Girona
Emprèn. La sessió és gratuïta. Cal inscripció. Les places són limitades
Recordatori: Del 9 al 27 de maig es podrà visitar als Químics Espai Jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona l’Exposició Beca Carnet Jove
Connecta't al Disseny de 2015
Recordatori: La 5a Jornada El Procés d’Acompanyament amb Adolescents en Medi Obert, la Relació Educativa tindrà lloc el 18 de maig a l’Auditori de
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Recordatori: Curs "Cartells i tríptics: com ha de ser la comunicació gràfica adreçada als joves" organitzat per l’ Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el 19 i 27 de maig, de 9.30 a 14 h, al Consell Comarcal de l'Anoia (Igualada). Inscripcions fins l’11 de maig
Recordatori: Jornada de formació sobre aprenentatge servei organitzada per la Direcció General de Joventut (DGJ), el 20 de maig de 2016, de 10 a 14 h,
a la seu de la DGJ. Inscripcions fins el 17 de maig.
Recordatori: CAMPUS ROCK a l'ESPAI MARFÀ, del 18 al 21 de juliol. Seminari d'immersió en la música moderna per a joves a partir de 12 anys, en un
ambient no competitiu però exigent, on joves músics de tots els nivells poden aprendre i realitzar-se. Període d'inscripció del 8 d'abril al fins al 22 de maig.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

15 de maig - Dia Internacional de les Famílies. Des de les Nacions Unides, s’ha impulsat el lema "Les famílies, vides saludables i futur sostenible"
Butlletí A l'Abast, núm. 407
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 152
El govern vol garantir els drets dels ciutadans davant el recurs de l'estat contra la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica
La consellera Bassa anuncia una inversió de 2,6 milions d'euros per atendre infants i adolescents de famílies vulnerables durant l'estiu
Ensenyament oferirà 221.610 places en estudis postobligatoris, amb una FP més flexible
Els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies signen un protocol que facilita el canvi de nom a les targetes sanitàries de les persones
transsexuals
L'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya signen un conveni de col·laboració per treballar conjuntament la promoció de la salut
L’actual importància de l’Animació Sociocultural
Materials de la sessió informativa "Temes d'ensenyament. Novetats" 2016 que va tenir lloc a la seu central de l’Agència Catalana de la Joventut el
passat 28 d’abril

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

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
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
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
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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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