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AVISOS

Ja es troba disponible al Web la Programació de la 9a trobada i mostra d’art multidisciplinari Inund’Art 2014, que tindrà
lloc del 5 al 8 de juny 2014

Camps de Treball: Un cop acabat tot el procés d’adjudicacions i confirmacions de les reserves de les preinscripcions, a
partir del 21 de maig (a les 12h) es posaran a disposició les places que quedin lliures. Les inscripcions es podran fer des
d’aquest enllaç.

Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona: Demà dissabte 17 de maig té lloc la jornada de portes obertes
adreçada als estudiants de secundària i a les seves famílies i a tothom que hi estigui interessat.

Ja es poden consultar els vídeo-resums de les diferents sessions del cicle de conferències A contracorrent. L’impacte de
la crisi en les trajectòries juvenils, organitzat per la Direcció General de Joventut per difondre els principals resultats de
l’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya.

Recordatori: El 31 de maig acaba el termini de presentació a la II edició dels Premis Alfons Ortuño, que l’Escola
d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha convocat amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions
d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) ha obert la preinscripció per al curs 2014-15. La preinscripció
s’ha de tramitar en línia mitjançant l’aplicació del web de la Universitat de Girona. L’acceptació de les peticions serà el 13
de juliol i la matrícula es formalitzarà abans d’acabar el mes.

Obert el termini per sol·licitar les onze beques Carnet Jove d’inserció professional. Les beques es poden sol·licitar fins el
28 de maig de 2014

Obert el període per sol·licitar les prestacions per al pagament de lloguer

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Preinscripcions i matrícules per a batxillerat, ensenyaments esportius i cicles de grau mitjà de formació professional
Demà dissabte, 17 de maig, a les 18h, tindrà lloc a la Casa de Cultura de Girona la Xerrada Col·loqui a càrrec d’Emilio Calatayud, jutge de menors de
Granada. Xerrada organitzada per FAPAC, oberta i gratuïta a tothom que hi estigui interessat
Calendari de matrícules de l’Institut Obert de Catalunya (IOC per al proper curs 2014/15.
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya ha tret a convocatòria la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres
adscrits (ACA). El termini estarà obert fins el 16 de juny de 2014.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el marc del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, organitza, en col·laboració amb
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, una nova edició del curs Com incorporar la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques, a
Barcelona, els dies 21, 26 i 28 de maig, de 9 a 14h.
L’Oficina Universitat Empresa de la Universitat de Girona organitza la Jornada: Oportunitats laborals per a titulats universitaris en el mercat de treball
europeu, el divendres 23 de maig de 9:30 a 13 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
I Convocatòria d'Ajuts a la Investigació del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El termini finalitza el 23 de maig de 2014
L’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona organitza la festa Viu21Música, que un any més convida a totes aquelles persones, entitats i establiments que ho
desitgin a participar en el Dia Internacional de la Música, el proper dissabte 21 de juny de 2014. Convocatòria oberta: del 22 d’abril al 30 de maig.
Subvencions a entitats dedicades a l'àmbit penitenciari i justícia juvenil : El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya obre convocatòria
de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a la realització de projectes i programes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en
centres penitenciaris i centres de la jurisdicció de menors, així com aquells destinats a l'execució de mesures penals a la comunitat i de medi obert. Termini
fins l’1 de juny de 2014
Oberta la convocatòria del Concurs de Música del Festival Amanida Sound que tindrà lloc el 12 de juliol de 2014 a Viladrau. La presentació de
sol·licituds finalitzarà l’1 de juny.
Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà: El Consell Comarcal de l'Alt Empordà engega aquest concurs per tal d'atorgar ajut
financer a projectes d’inclusió social que es desenvolupin en els municipis petits i mitjans de la comarca. Termini de presentació fins el 15 de setembre de
2014.
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La Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha obert aquest mes de maig una nova edició de la convocatòria anual de Millora de la Gestió
d'entitats no lucratives, amb l'objectiu de capacitar els equips directius de les entitats i millorar l'eficiència, la gestió i l'impacte de l'organització en la
societat. La convocatòria de Millora de Gestió de Consultoria i Estudis resta permanentment oberta i s'aniran seleccionant entitats a mesura que
s'aconsegueixi finançament.

NOTÍCIES DESTACADES
L’AcPpJ està liderant una proposta amb l’objectiu de mostrar i debatre, durant el primer trimestre del 2015, el treball en l’àmbit de la joventut a
nivell europeu. El passat dimarts 13 de maig l’ACPJ va explicar la proposta a la reunió de la xarxa de professionals de joventut dels ens locals a Girona.
Neus Munté visita la 28a Festa Esplai al Prat de Llobregat
El còmic inspirat en el Tricentenari, guanyador de la Beca Carnet Jove 2013, al 32è Saló Internacional del Còmic de Barcelona
Recursos per aprovar la selectivitat 2014
Quina importància té el pressupost a les entitats no lucratives?
Treballes aquest estiu?. Recull al Jove.Cat
Matrícula oberta dels Cursos d'Estiu de la UdG 2014

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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. Actualment estem redissenyant el format.
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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