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Inscripcions obertes a la Trobada de Xarxa dels professionals de joventut de les comarques gironines: "La relació entre
municipis i Oficina Jove", que tindrà lloc el 2 de desembre, de 9:30 a 14h, al Centre de Visitants del Gironès (Sarrià de
Ter)

Obertes les inscripcions a la Jornada de Girona de la formació per a responsables polítics de joventut 2015: "Intervenir
en Joventut des del món local”, que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la
Generalitat. El darrer dia d’inscripció és el 24 de novembre.

Registre d'alumnes (RALC)

Arriba la 10a Nit del Voluntariat a Girona el divendres 20 de novembre

25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Manifest, materials, actes, ...

Convocatòria dels premis i les beques Art Jove 2015. El termini per presentar les sol·licituds és el 26 de novembre de
2015.

Darrer dia d’inscripció al meeting Be Youth Worker Today
Els professionals de joventut de Catalunya i Europa s’organitzen per treballar en xarxa
Be Youth Worker Today - BYWT, un projecte de creació de xarxa de professionals del treball amb joves.

El setembre vinent la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials

Jornada sobre la Llei de voluntariat i foment de l’associacionisme, organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, el 10 de desembre, al Palau Centelles de Barcelona.
Com ens afecta la Llei del Voluntariat?

La Direcció General de Joventut ha obert les inscripcions al Programa Estimar no fa mal, que és un Projecte
d’assessorament per a la prevenció de les violències masclistes amb joves. El període d'inscripció finalitza el 16 de
novembre de 2015.

Est Oest guanyen el 15è Sona 9 i Roig! s'emporten el Premi Joventut, Coet el Premi Èxit i Lausana el Premi per Votació
Popular

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Oferta pública d'ocupació: Selecció de quatre tècnics/ques mitjans en règim de funcionari/àries interins de programa adscrits a "l'Oficina Jove de
la Selva". El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les
bases d’aquesta convocatòria al DOGC.
Oferta pública d'ocupació: Selecció d'un/a dinamitzador/a de joventut amb jornada parcial (25 hores) en règim de funcionari/ària interí/ina de
programa adscrit a "l'Oficina Jove de la Selva". El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases d’aquesta convocatòria al DOGC.
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Inscripcions obertes al programa Yuzz per a joves amb una idea de negoci de base tecnològica. Programa que fomenta el talent i les idees de joves
entre 18 i 31 anys. El programa a nivell local està impulsat per l’Ajuntament de Girona, la Fundació Princesa de Girona i la UdG, amb la coordinació de
l’AENTEG i la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, el Consell Comarcal del Gironès, la Cambra de Comerç de Girona i el CINC. El termini
de presentació de projectes és el 30 de novembre.
L'Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona ha obert una convocatòria per concedir dues ajudes a grups musicals per a l'enregistrament de maquetes.
La convocatòria s’adreça a artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música, i per accedir a les ajudes cal que el
solista o els diferents integrants -en cas de grups -siguin usuaris registrats del servei de Bucs d’Assaig de l’Espai Marfà. Les ajudes consisteixen en 5
sessions per a la producció, gravació i mescla d'una maqueta. El termini de presentació és del 2 al 30 de novembre.
Dins del marc del 12×12 que tindrà lloc a Barcelona el 10 de desembre, i que és una iniciativa conjunta de Tertúlia Digital i idigital de la Generalitat de
Catalunya, i amb la col·laboració de l’Observatori Dona Empresa Economia, s’impulsa el Premi 12×12 a la Dona TIC, que pretén reconèixer el paper
fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. El termini per
presentar les candidatures finalitza el 26 de novembre de 2015
Recordatori: El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) amplia la seva borsa de formadors i formadores. Data límit de recepció de
candidatures: 15 de novembre de 2015.
Recordatori: Subvencions per promoure l'emprenedoria entre els joves en el marc del Programa de garantia juvenil a Catalunya. El termini de
sol·licitud finalitza el 20 de novembre de 2015
Recordatori: S'obre la convocatòria extraordinària per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals
d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.
Es poden presentar sol·licituds fins al 20 de novembre de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La Fundació Young Life de Banyoles organitza una Esquiada als Alps del 4 al 8 de desembre per a joves de 12 a 18 anys d’arreu.
20a edició de la Setmana de la ciència, del 13 al 22 de novembre. Destaquem el concurs fotogràfic d’Instagram i el quart torneig del joc interactiu entre
diferents equips de les universitats catalanes.
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona organitza un Taller d’iniciació de tècniques d'estudi per alumnes de batxillerat, a l’Espai Marfà, el 17 i 19
de novembre, de 18:30 a 20h. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Dimecres 18 de novembre, de 19 a 21h, es dur a terme una altra sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove
del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Estades a França”. Sessió a càrrec d’Eric Pérez Mouillet, director de l’Alliance Française de Girona. Activitat
gratuïta.
Lliga de Debat 2016 de la Xarxa Vives d’Universitats. Hi poden participar alumnes de 4rt d’ESO, Batxillerat o estudiants universitaris/àries. El termini per
apuntar-se a la Lliga de Secundària està obert fins al 19 de novembre, i per a la Lliga universitària fins el 4 de desembre.
Campanya “Terrassa contra la violència masclista”: la Regidoria d’Igualtat de Gènere, amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la
ciutat, organitza un seguit d'activitats del 2 de novembre al 15 de desembre, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les
Dones.
3a edició de De BCN al món!, organitzada pel servei d’Assessoria en Mobilitat internacional del Departament Joventut de Barcelona. Se celebra del 9 de
novembre al 3 de desembre, de 18 a 20 h. Les sessions de la propera setmana són: estades al Japó el 16 de novembre; Sector tecnologia i I+D:
oportunitats internacionals el 17 de novembre; estades al Regne Unit el 18 de novembre; i Economia i comerç internacional el 19 de novembre. L'entrada és
gratuïta, amb inscripció prèvia.
Jornades Internacionals de Dones liderant les TIC: El 19 de novembre, coincidint amb l'Smart City Expo a Barcelona, Dones en Xarxa aposta per
convocar aquestes jornades #WomenLiderTIC com a espai de diàleg i d'aprenentatge i de promoció dels valors femenins i de la capacitat de generar talent i
innovar. Cal inscripció online.
Premis RetinES: Si heu realitzat una obra, treball o tens una idea de projecte audiovisual en construcció i en benefici a l’acció i/o activitat socioeducativa.
Termini de presentació fins el 31 de desembre de 2015.
Recordatori: Sessió Formativa - Professionalitza la teva Recerca Activa de Feina: La Borsa de treball de la Universitat de Girona ha programat diverses
activitats per impulsar la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Aquesta sessió es durà a terme del 10 al 26 de
novembre a diverses facultats de la UdG. Cal inscripció.
Recordatori: 2a edició del Curs gratuït de Gestió integral de Fundacions i Associacions Culturals, subvencionat pel Departament de Cultura, organitzat
per la Fundació Pere Tarrés, el 20 i 21 de novembre i el l’11, 12 i 18 de desembre, Els divendres de 16 a 20h i els dissabtes de 9 a 13h.
Recordatori: 11a edició de l’Àgora Jove del CNJC: “Què et mou? El jovent organitzat per una mobilitat sostenible”. Tindrà lloc els dies 28 i 29 de
novembre a l’alberg J.M. Batista i Roca (el Masnou) i se celebrarà sota el lema: Què et mou? El jovent organitzat per una mobilitat sostenible. Et termini per
fer les inscripcions finalitza el dilluns dia 16 de novembre de 2015.
Recordatori: Atesa la realitat emergent dels refugiats i a l’acollida dels mateixos a casa nostra, la Direcció General per a la Immigració organitza la jornada
“El dret d’asil a Catalunya” el proper 17 de novembre, de 10 a 13h, a l’Hotel Entitats de Girona. Cal realitzar la inscripció online.
Recordatori: Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària a Girona, del Programa de prevenció i mediació comunitària (PMC) de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Se celebra a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona, el 19 de novembre, de 9.15 a
14.15 h. Cal inscripció online.
Recordatori: Curs d’aprofundiment sobre: El treball amb joves consumidors de cànnabis, organitzat pel Departament de Salut, el 19 de novembre (de
9,30h a 14,00h i de 15,00h a 17,30h) i el 20 de novembre (de 9,30h a 14,30h) a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut – edifici Salvany de
Barcelona. La data límit d’inscripció finalitza el 13 de novembre de 2015. La matrícula és gratuïta.
Recordatori: Jornada de reflexió i debat: “Reconeguem les violències sexuals”, organitzada per l’Institut Català de les Dones en el marc del Dia
Internacional contra la Violència Masclista, el dilluns 23 de novembre, de 9:30 a 14:30h, a la Casa del Mar de Barcelona, al carrer Albareda 1-13. Cal
inscripció prèvia.
Recordatori: Proves extraordinàries per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès. Inscripcions del 23 al 27 de
novembre de 2015.
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Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 93
ERYICA Newsletter Autumn 2015
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Novembre 2015
El Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades impulsa un inventari amb els recursos que Catalunya posa a l'abast dels sol·licitants d'asil
i protecció internacional
Benestar Social i Família organitza jornades sobre el dret d'asil a Catalunya en col·laboració amb la Xarxa Asil.Cat i el Consell de l'Advocacia
Catalana
Nous vídeos de la Garantia Juvenil: “Què és la Garantia Juvenil?” i “Apunta’t a la Garantia Juvenil”
4t vídeo del programa “Joves amb idees”: el jove Anatol Gottfried creua fronteres per conèixer noves cultures
Viquitrobada 2015: Girona serà la capital “wiki” aquest cap de setmana
Adolescents.cat: El consultori’ digital estrena versió en paper

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
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

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
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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.bsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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