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AVISOS

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Fires de Sant Narcís de Girona: del 23 d’octubre a l’1 de novembre
Salutacció, la Taula Jove de Salut de Girona, promocionarà novament la salut entre els joves des de la barraca
informativa, ubicada al recinte de la Copa. Durà a terme diverses accions per prevenir conductes de risc durant les Fires
i Festes de Sant Narcís.
Bus nit rodalies durant les Fires

El dimarts 20 d’octubre acaba el termini d’inscripció al XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut “Joves i nova ruralitat:
reptes i oportunitats”, que se celebra els dies 22 i 23 d’octubre a Lleida, organitzat per la Direcció General de Joventut,
en col·laboració amb el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

Dilluns 19 d’octubre acaba el termini d’inscripció a la Jornada de treball "Pla de Qualitat de la XNEJ" que se celebra a la
Sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona, el 21 d’octubre de 2015, de 9:30 a 13:30h.

Ampliat el termini de presentació de candidatures del Concurs 1% per a projectes de transformació global, organitzat pel
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El nou termini finalitza aquest diumenge 18 d’octubre del 2015.

El Panoràmic Juvenil: el CNJC inicia l'estudi sobre l'associacionisme juvenil

Torna la campanya “Escena 25”: Espectacles d’arts escèniques o música en viu durant els mesos d’octubre i novembre
per a menys de 10 euros. Campanya dirigida als i les joves de 18 a 25 anys

”Ens ajudes a millorar el Jove.cat? T’escoltem!” La Direcció General de Joventut vol conèixer l’opinió dels usuaris sobre
els continguts del portal Jove.cat.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Convocatòries de cursos obertes de l’Agència Nacional Espanyola (ANE) Erasmus+ / Joventut
La Unió Europea convoca per tercer cop el Premi a la Dona Innovadora. La candidata ha de ser una dona, resident d'un Estat membre de la UE o d'un
país associat al Programa Marc de Recerca, ha de ser fundadora o co-fundadora d'una empresa ja existent i activa (abans de 1 de gener de 2013), amb
una facturació anual d’almenys 100.000 euros durant el 2013 o 2014. Es pot sol·licitar fins a 20 d’octubre de 2015.
Concurs de fotografia per Twitter, Facebook i/o Instagram #FiresGirona. S’iniciarà el 22 d’octubre i s’allargarà fins a l’3 de novembre.
Convocatòria de dues beques ajudes d'allotjament al 50% a la residència d'estudiants de Barcelona de l'empresa Siresa Campus, SA. El termini de
sol·licitud finalitza el 30 d’octubre.
Subvencions destinades als projectes innovadors i experimentals en l'àmbit del desenvolupament local. Termini de sol·licitud fins el 9 de novembre
de 2015
5a edició del Concurs TQB: és un concurs emmarcat dins el Programa de Prevenció de Violència de Gènere de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Els participants presentaran a concurs iniciatives de sensibilització sobre la violència vers les dones en format digital
(vídeos, cançons, poesies, articles, performances, campanyes, cartells, imatges, etc.), que després es difondran a través de Facebook. Les propostes s’han
de presentar de l’1 al 15 de novembre.
CREDITS4HEALTH és un projecte d’innovació social i de promoció de la salut amb subvencions de la Unió Europea en el Setè Programa Marc. Els
participants obtenen punts conforme adquireixen nous hàbits alimentaris i d'activitat física els quals podran bescanviar per productes o serveis. La inscripció
a C4H ja és oberta i les places són limitades (només per a residents o domiciliats a la ciutat de Girona).
Recordatori: Sessió Informativa - II edició del Programa #EstudiantesConTalento Prácticas profesionales en empresas. L’organitza la Borsa de la
Universitat de Girona. Adreçat a estudiants dels darrers cursos de Grau i Màster dels estudis de la UdG. Dilluns 19 d’octubre, a les 10:30 h a la Facultat de
Dret. Sala de Graus, i a les 12:30 h a la Facultat de Turisme i Facultat de Lletres. Aula B-3. Cal inscripció.
Recordatori: Subvencions 2015 del Programa "Fem Ocupació per a joves" del SOC per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions
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ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys. El termini de presentació de sol·licituds de les entitats promotores
finalitza el 21 d'octubre de 2015, i el de les entitats contractants és de dos mesos des de la data d'inici del contracte laboral.
Recordatori: L'Ajuntament de Girona convoca el III Concurs de Relats de Terror de La Marfà. La iniciativa està adreçada a joves entre 13 i 30 anys i el
termini de presentació de propostes acabarà el 22 d'octubre.
Recordatori: Concurs de música jove “Palau Ressona” de l’Espai Jove l’Escorxador de Palau-solità i Plegamans. Poden participar-hi solistes o grups
joves, que puguin oferir almenys vint minuts de repertori i que tinguin alguns dels seus components entre els 12 i els 30 anys. No poden participar-hi grups o
solistes amb contracte discogràfic o un disc editat. El termini d’inscripció finalitza el 23 d’octubre de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Activitats de tardor a Girona a l’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà
Sense Embuts: són tallers setmanals gratuïts d’experiències cos-ment, adreçades exclusivament a adolescents i joves, amb l’objectiu de donar
eines per desenvolupar la seva potencialitat i creativitat. Les sessions/taller es fan a la Universitat de Lleida, al Campus de Cappont, els dimarts, en dos
grups, a les 18.00h per a joves fins a 18 anys i a les 20.00h per a joves a partir d’aquesta edat.
L’Associació Nexes i l’Institut DEP presenten els resultats d’un estudi sobre l’impacte dels programes de mobilitat europea en el creixement
personal i professional dels participants. L’estudi s’emmarca dins del projecte MOB GAE, finançat per la Comissió Europea. L’acte tindrà lloc el dilluns
19 d’octubre de 10h a 12h a la Casa del Mar (c/ Albareda 1-13, Barcelona). Cal confirmar assistència.
Salutacció (Taula Jove de Salut de Girona) proposa l’exposició "Ètica Etílica", fins el 26 d’octubre, de 16 a 21h, a l’Espai els Químics Espai Jove de
Girona. És una proposta educativa plasmada en una exposició sobre el consum responsable d'alcohol i pretén ser un catalitzador per a la reflexió crítica
entorn de la festa i el consum de substàncies.
Parada 360 per les Fires de Sant Narcís amb Guillem Roma + Damià Arròs i La Banda a Part, el 28 d’octubre, a les 19.30h, a l’Estació Espai Jove de
Girona
Cala Vento i Korxea, finalistes de l'INTRO 2015, concurs de música emergent de Girona. La final se celebrarà el proper 30 d'octubre a l'escenari de Sant
Feliu, dins les Fires de Sant Narcís.
Recordatori: Xerrada informativa a la UdG: ”Vine si cerques feina”- Els titulats universitaris i el Pla de Garantia Juvenil. Dilluns 19 d’octubre de
2015, a les 11h, a la Sala d’Actes de l’edifici d’Emili Grahit, 77 - Girona (Facultat de Medicina i d’Infermeria). Cal inscripció online.
Recordatori: Taller sobre l'ús del LINKEDIN de la Borsa de Treball de la UdG. Dimarts 20 d’octubre, de 16 a 18 hores (2a edició). Campus MontiliviAulari Comú. Cal inscripció online.
Recordatori: Dimarts 20 d’octubre, de 19 a 20:30h, es durà a terme la 3a sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de
l’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Opcions per Veure Món amb Pocs Diners (especial viatges)”. Activitat gratuïta.
Recordatori: “Saps a què t'obliga la nova Llei del voluntariat i foment de l'associacionisme?” El proper dia 22 d’octubre, a les 17:15h, representants
de l’Administració pública i d’entitats del Tercer sector aclariran dubtes i debatran sobre la nova normativa a l’Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona).
Organitzat per Suport Associatiu. Cal confirmar assistència mitjançant el formulari d'inscripció
Recordatori: Tallers SIQ: Introducció als Plans d'igualtat a les empreses i institucions: Dins el L’Àrea de Qualitat en el Treball (Departament
d’Empresa i Ocupació) i l’Institut Català de les Dones organitza una formació adreçada a personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans
d’empreses i institucions, agents d’igualtat i representants sindicals per tal d’oferir una visió global sobre la realització de plans de igualtat, el seu marc legal,
metodologia i implantació. A Girona se celebrarà el 23 d’octubre 2015, de 9:30 a 12:30h, a l’aulari de formació de l’Edifici de la Generalitat. Inscripció
gratuïta online. Places limitades.
Recordatori: Taula rodona: Com fan les empreses actualment la selecció de personal?. Orientar per superar amb èxit un procés de selecció. Tindrà
lloc el 23 d’octubre de 2015, de 9h a 14h, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona Organitza l’ #AulaActivaSalt. Places limitades. Cal
inscripció.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí de sumaris núm. 50 3r trimestre 2015, del Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 92
El Govern aprova noves contractacions per continuar impulsant la Garantia Juvenil
Joventut selecciona els trenta joves que apareixeran com a protagonistes i figurants en els anuncis de la campanya de promoció del Carnet Jove
2016
La Generalitat aprova els models d'estatuts per fer efectiu el procediment ràpid de creació de cooperatives
La Generalitat posa en marxa una nova edició del Consolida't per beneficiar més de 700 autònoms
El CNJC demana el compromís del Govern de la Generalitat en l’impuls d’un marc normatiu propi de foment i suport de l’associacionisme
educatiu
“L'Educació en el Lleure es un espai privilegiat per adquirir, i sobretot per a exercir, capacitats i competències molt preuades per al lideratge,
l'emprenedoria...”
El cap de setmana del 16, 17, 18 d’octubre tindrà lloc una nova edició de la trobada del TRIANGLE JOVE
Educaweb elabora la Guia pràctica per estudiar a l'estranger, orienta't!
La consellera d'Ensenyament lliura els diplomes als 145 alumnes graduats de la quarta promoció de Batxibac
El Govern crea un registre únic de parelles estables per garantir que aquestes puguin accedir als drets de caràcter públic

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
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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
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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