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AVISOS
El Puntual de Joventut d’estiu estarà de vacances. El proper es publicarà al setembre.

Projecte Be Youth Worker Today – BYWT. Es realitzarà un meeting els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a diversos
equipaments del centre de la ciutat de Barcelona. Hi ha diverses maneres de participar i de col·laborar.

Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de juliol
Ampliació de la franja d’edat per accedir a la Garantia Juvenil: ara per a joves de 25 fins a 30 anys
Augmenta l’ocupació juvenil per l’efecte estiu

Beques i ajuts del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte per a ensenyaments postobligatoris curs 2015-16. Termini
de sol·licitud per als estudis no universitaris fins el 30 de setembre i per als estudis universitaris fins el 15 d’octubre.

Resolució d’atorgament i denegació de la convocatòria ordinària d’entitats 2015 del Depart. Benestar Social i Família
Resolució d'inadmissió i desistiment de la convocatòria ordinària d'entitats 2015 del Depart. Benestar Social i Família

El Parlament de Catalunya aprova la LLei del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme

Digues la teva al nou portal Participa gencat

#Selfidees: campanya a “Instagram” de la Direcció General de Joventut per fomentar la creativitat, la innovació i la
participació entre les persones joves. Fins al 31 d’agost. Pots participar del concurs si tens menys de 30 anys.

Canvis als tipus de retencions i a l'IRPF

Erasmus+: canviant vides, obrint ments. Nou vídeo de promoció del programa Joventut en Acció: intercanvis juvenils i
servei de voluntariat europeu

Aplicació Mòbil My112: Aplicació que geolocalitza els afectats per emergències

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

Més de 200 professionals a les Trobades Tècniques de Joventut 2015 “Ampliant mirades, destapant violències de
gènere: reptes per a la prevenció”
Vídeos de les Trobades
De la Trobada a Girona destaquem:
Observatori sobre abusos sexuals i consum de drogues en contextos d'oci nocturn
Curtmetratge dels nois i noies de l'Espai Jove de Riudellots de la Selva: “abanDona les desigualtats”
“De quin rotllo vas?”, autotest sobre la visió de l’amor del Puntet, secció de joventut de Lloret de Mar

Una eina per conèixer les competències socials en joves i orientar-los per millorar-les
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Bonificacions / reduccions a la Seguretat Social a treballadors autònoms
Procés de selecció Eures per treballar a Alemanya en el sector del transport públic urbà. El termini de presentació de candidatures finalitza el 24
d’agost de 2015.
Subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació. Dirigit a les
entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre. El termini de sol·licitud acaba el 4 de setembre de 2015.
Provisió de personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament pels cursos 2015-16 i
2016-17. Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants. El termini per a la presentació
de les sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre
Ofertes d'ocupació per a mestres de primària i professors de secundària a Anglaterra i Escòcia. Professorat de Secundària data límit 15 setembre
2015.
Concurs l'Europa dels Joves: En motiu del 30 aniversari d'Espanya a la Unió Europea l'ONG Helsinki España organitza aquesta activitat pedagògica per
a tractar qüestions clau de la Unió Europea en matèria de drets humans, llibertats fonamentals i democràcia participativa. Se celebrarà el 24 de setembre a
Madrid. Per a joves universitaris, implicats en la promoció dels Drets Humans i la Unió Europea. La inscripció a aquesta activitat és totalment gratuïta. El
termini per presentar candidatura finalitza el 15 de setembre.
Beques de l’Agència Catalana de Turisme 2016 per 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 període de lliurament
de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2015.
L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert una convocatòria de subvencions a entitats, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre,
amb seu a Catalunya, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 15
de setembre.
Oberta la convocatòria de sol·licitud de subvenció pel Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a Entitats sense
ànim de lucre, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Consisteix en millorar la qualificació professional
d’aquestes persones mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació ocupacional transversal. El termini de
presentació de les sol·licituds és fins al 18 de setembre de 2015.
Oberta la convocatòria de sol·licitud de subvenció pel Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a
Administracions Locals, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Consisteix en millorar la qualificació
professional d’aquestes persones mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació ocupacional transversal. El
termini de presentació de les sol·licituds és fins al 18 de setembre de 2015.
S’ha publica la convocatòria 2015 de Joves per l’Ocupació. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds des del 15 fins al 30 de setembre de
2015, ambdós inclosos. El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització dels contractes laborals previstos serà
de 2 mesos des de la data d’inici del contracte.
Convocatòria Residències ETAC (Espai Transfronterer d'Art Contemporani), projecte que compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
S’ofereix una borsa de residències per a 5 artistes, que tindran una durada total de dos mesos i es desenvoluparan una a cada centres d’art de l’Euroregió
participant. El termini de recepció de projectes restarà obert fins al 2 d’octubre de 2015
Recordatori: La Fundació SGAE i el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han convocat una nova edició del Premi Joves Compositors 2015 amb
l'objectiu d'estimular la creació entre els joves compositors de la música clàssica contemporània i de contribuir al foment de nous llenguatges, tendències i
formes d'expressió musicals. El termini de presentació finalitza el 4 de setembre de 2015.
Recordatori: El Ministeri d'Educació Cultura i Esport ha publicat les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per el curs
2015/2016. Termini per presentar les sol·licituds: de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2015
Recordatori: 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
Recordatori: L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona convoca el Premi de Dansa 2015 amb l'objectiu de potenciar el treball dels joves creadors i
intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l'exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral. Termini de presentació de
sol·licituds de l'1 al 15 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Guia col·lectiva per viatjar per Europa. Registre obert fins el 15 d’agost de 2015.
Preinscripció unificada per al nou alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, de l'1 al 4 de setembre
Palamós LAN Party els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre de 2015
Del 4 al 13 de setembre de 2015, a l’avinguda de la Catedral de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català celebra aquest any la seva 33a edició, per
estimular la lectura i difondre el llibre en català. Hi haurà descomptes interessants amb el Carnet Jove.
Des del Consejo de la Juventud de España hi ha el projecte de creació d'Ambaixades per al Diàleg Estructurat, que és una iniciativa de la UE que promou la
participació de joves per a la creació de les polítiques europees de joventut. Fins el 7 de setembre a les 12h està obert el termini per a sol·licitar formar
part d'una Ambaixada del Diàleg Estructurat. Els ambaixadors i ambaixadores participaran en una formació, i posteriorment seran seleccionats/ades per
assistir a la Conferència semestral per traslladar les conclusions nacionals a nivell europeu.
Obert el darrer període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2014-2015 fins el 18 de setembre. S'han afegit 4
nous ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona als altres. Consultar la pàgina de beques dins la web del MIJS.
Eurostat, Young Europeans: Eina interactiva per a joves europeus creada per l'Oficina Europea d'Estadística de la Comissió Europea (Eurostat), que vol
ser un qüestionari sobre la vida dels joves europeus, de 16 a 29 anys, centrat en quatre temes diferents: la família, la feina, el temps lliure, els estudis i
Internet.
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eBiblio Catalunya, nou servei públic de préstec de llibres digitals
Recordatori: Xerrada informativa sobre les beques estudi a l’Estació Espai Jove de Girona, el 18 d’agost, de 12 a 13h

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí JOVE.CAT, núm. 189, juliol-agost 2015
Butlletí E-Joventut. Número 49, juliol de 2015
e-Butlletí Europa Jove - Agost 2015
Butlletí de sumaris núm. 49 2n trimestre 2015 del Centre de Documentació Juvenil del Departament de Benestar Social i Família
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 88, juliol 2015
Butlletí de la Direcció General per a la Immigració, núm. 122
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 91
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 138
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 139
Butlletí Campanya "Mou-te pel món i practica la solidaritat" (Juliol 2015) – Centre Europa Jove
Benestar Social i Família atorga subvencions a 1.105 entitats per un import de 183 milions d'euros
El Departament de Benestar Social i Família aprova el Pla director de formació 2015-2018
La Generalitat destina 5 milions d'euros a la Xarxa Emprèn, el teixit d'entitats de suport a l'emprenedoria de Catalunya
Informe trimestral de l’Observatori Català de la Joventut sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 2n
trimestre de 2015 de l’Enquesta de població activa (EPA)
Monogràfic: Situació laboral de la població estrangera
Nova Llei de cooperatives
El Senat tanca la porta a la revisió de l’Impost de Societats
A què ens obliga la Llei de transparència si rebem ajuts públics?
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris
5 idees per fomentar la participació dels joves a l'entitat
Quines són les principals normatives aplicables a les associacions?
Els beneficis del quadre de comandament integral: recurs planificació i gestió per a les entitats.
1.345 estudiants de la UdG han participat durant aquest curs en el projecte d'Activitats Solidàries
Projecte Pont Alimentari: pretén incidir en la reducció del malbaratament dels aliments, aprofitant els excedents de la restauració, el càtering i el comerç
d'aliments. L’objectiu és fer d’enllaç entre empreses i entitats socials. El projecte és promogut per la Fundació Prevenció de Residus i la Fundació Banc de
Recursos, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Nova edició de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

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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