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AVISOS
U

U

H

La coordinadora territorial de Joventut a Girona, Anna Prior, assisteix demà 21 de novembre, a les 17h, a l’acte
d’inauguració del nou espai jove de Castelló d’Empúries: “Espai Jove El Centru”

Dimarts 24 de novembre és el darrer dia d’inscripció 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.

25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Manifest, materials, actes, ...
Destaquem: Palafrugell diu no a la Violència envers les Dones. Presentació del videoclip Eres Libre de El Saidé i Modays

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

Acte de celebració del 10è aniversari del Centre Jove de Salut de Girona, el 26 de novembre, a les 18h, a la Biblioteca
Carles Rahola
Web: Centre Jove de Salut de Girona: Gratuït, Anònim i Confidencial
Notícia a TV3

Gran Recapte d'Aliments a Catalunya, el 27 i 28 de novembre de 2015

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)

S’han publicat noves proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats !!!

S'amplia a 75.000 euros el límit per haver de fer l'Impost de Societats a les entitats parcialment exemptes.

Dijous 26 de novembre acaba el termini per a la convocatòria dels premis i les beques Art Jove 2015.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Informació sobre les sessions informatives i procés de selecció EURES per treballar i estudiar a Alemanya.
El 15 de novembre s'obre el termini d’inscripció per els estudiants de la V convocatòria del Programa “Becas Santander CRUE CEPYME, Prácticas en
Empresas”. El termini finalitza el 31 de gener de 2016
ESPLAC (Esplais Catalans) té obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de coordinador/a de projectes dels
Sectors geogràfics del Maresme i Girona d’Esplais Catalans. El termini finalitza el dia 23 de novembre de 2015.
Concurs Euroscola 2016 XXIIª edició, dedicat als 30 anys de pertinença d’Espanya a la Unió Europea (1986-2016). Hi poden participar tots els
centres escolars d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà establerts al territori nacional. Els
equips podran començar el treball tan bon punt s’hagin inscrit al concurs i hauran d'exposar el projecte a través del blog que hagin creat. El termini de
tancament del blog s’acaba el 6 d'abril.
ERYICA ofereix un lloc de treball d'un director de projecte a temps parcial (28 hores / setmana) per treballar a seu a Luxemburg a partir de l'1 de febrer
de 2016. Els interessats i interessades poden presentar la seva candidatura fins a 1 desembre 2015.
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 el 3 de desembre.
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
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programa adscrit a "l'Oficina Jove de la Selva". El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el 3 de desembre.
Benestar Social i Família inicia un procés de recollida de dades per conèixer el nombre de persones auxiliars d'atenció a la dependència sense
acreditació, amb la finalitat de poder iniciar nous processos d’acreditació de l’experiència laboral i d’habilitació dels professionals. Tot el personal ha de
disposar d’acreditació abans del 31 de desembre de 2017. La data límit per lliurar la informació finalitzarà el proper 4 de desembre.
Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 7 de gener fins l'11 de
gener de 2016
Prova per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 8 de gener
fins al 13 de gener de 2016
Recordatori: 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: La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2016. Les persones o entitats
interessades a participar en aquesta nova edició dels Premis FPdGi han de presentar les seves candidatures abans de les 23h del dia 30 de novembre de
2015.
Recordatori: 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. 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.
Recordatori: 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.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Xerrada informativa sobre el Servei de Voluntariat Europeu (SVE), organitzada per Òmnia, el dissabte 21 de novembre, a les 20.00 h a Can Genís.
Activitat gratuïta.
Dimarts 24 de novembre, de 17 a 19h, 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: “Simulacions d’entrevista en anglès”. Activitat gratuïta.
Presentació del llibre de Judit Font: ‘Jóvenes y periferia’, amb la presència de Jordi Planella, catedràtic de pedagogia social (UOC). Serà, també, un
espai de debat obert sobre la situació dels joves a Salt. Es farà a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt, el divendres 27 de novembre, a les 20h.
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 als Estats Units el 23 de novembre; Sector Artístic:
Oportunitats Internacionals el 24 de novembre; Treballar en l’Hostaleria a Europa el 25 de novembre; i Estades al Canadà el 26 de novembre. L'entrada és
gratuïta, amb inscripció prèvia.
Jornada de dinamització de la Internet Social: L’apoderament digital i la nova economia del coneixement. Se celebrarà a Barcelona, el 24
novembre. Activitat gratuïta. Inscripció online fins el 23 de novembre.
L’Institut de Promoció econòmica de Palafrugell organitza la 5a Jornada Emprendre a Internet del 24 de novembre al 9 de desembre. La sessió inaugural
serà el dimarts 24 de novembre, de 9 a 13.30 h, al Museu del Suro de Palafrugell. Per empreses i persones emprenedores amb interès de descobrir
diferents eines d'emprendre a la xarxa. Curs gratuït, subvencionat pel Programa Catalunya Emprèn.
Sessió Formativa de la Borsa de Treball de la UdG - Comunicació no verbal en la recerca de feina. Dilluns 30 de novembre a les 12:30 hores, a la
Facultat de Ciències – Aulari Comú – aula AC021.
Píndola formativa de mobilitat internacional: “Servei de Voluntariat Europeu”, Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 9 de
desembre de 10 a 11:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.
Píndola formativa de mobilitat internacional: “Recursos per a treballar al Regne Unit”, Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 9
de desembre de 12 a 13:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.
Recordatori: 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.
Recordatori: Jornada per a professionals: “La incidència de la violència masclista en dones i menors: respostes jurídiques i reptes psicosocials”, el
27 de novembre, a Terrassa. Places limitades, per rigorós ordre d’inscripció. Termini d’inscripció fins el 25 de novembre.
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: 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.

NOTÍCIES DESTACADES
U
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Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 141
Butlletí Eurodesk novembre 2015
Comença el cicle de Jornades de formació per a responsables polítics de joventut a nivell local i comarcal
Benestar Social i Família, l'Obra Social "la Caixa", la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol impulsen "#INVULNERABLES,
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Programa de lluita contra la pobresa"
El Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya anima als ajuntaments a donar veu a la infància i l'adolescència
Signatura del Conveni entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona
La vicepresidenta Munté rep l'ONG catalana Proactiva Open Arms d'ajuda als refugiats que arriben a la costa de Grècia
Ensenyament i Decathlon signen un conveni per a promoure l'FP dual a 17 instituts catalans
La campanya "1 milió de gràcies", impulsada per Arrels Fundació, vol aconseguir 1 milió d’euros per oferir un allotjament estable a 125 persones
sense sostre i ajudar a fer possible #ningudormintalcarrer.
L’Estat redueix les assignacions en cultura a Catalunya un 74 % des del 2011
El Departament de Cultura posa en marxa la prova pilot del Voluntariat per la llengua virtual
El 8 de novembre, els esplais de Girona es van trobar per enllestir tots els detalls per a consolidar el desè Sector Geogràfic d’Esplais Catalans.

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
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
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

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
HU

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

UH
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