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AVISOS

En marxa les trobades tècniques de demarcació en joventut 2015, que a Girona tindrà lloc el proper 16 de juny a l’Hotel
d’Entitats (Trobada de Xarxa). En aquesta ocasió el tema escollit per treballar serà les violències de gènere. En breu
s’obriran inscripcions.

PFI: Preinscripció als Programes de formació i inserció. Dirigits a joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol de
l'educació secundària obligatòria (ESO). El termini finalitza el 29 de maig

10 anys d'INUND’ART: trobada i mostra d’art multidisciplinari que se celebrarà a Girona del 4 al 7 de juny de 2015

“Tria el teu estiu”: Guia d’activitats d’educació en el lleure per aquest estiu

Feines d'estiu i treball temporal

Prestacions per al pagament del lloguer 2015. El termini per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 23 de juny

Recordatori: XXII Premi Voluntariat convocat pel Departament de Benestar Social i Família. El termini per presentar les
sol·licituds s’acaba el 25 de maig.

Recordatori: la Direcció General de Joventut organitza a Barcelona, el proper 27 de maig, una formació sobre
“Capacitació en mobilitat internacional. Bloc I: Treballar i fer pràctiques a l’estranger”

Recordatori: fins el 27 de maig està obert el termini per a sol·licitar les deu beques d’inserció professional del Carnet
Jove

Recordatori: Clic’15 de Fotoperiodisme Jove. El termini per presentar els projectes finalitza el 28 de maig

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Premi al millor videojoc 2015. El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria al premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions
del Govern de l’any 2015, creat i desenvolupat per alumnes de graus, màsters o postgraus, o de centres d'estudis superiors de disseny i creació de
videojocs o aplicacions multimèdia. El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 25 de maig
Guardons Medalla i Placa al treball President Macià. El Departament d'Empresa i Ocupació convoca una nova edició d'aquestes dues distincions
encaminades a reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques en l’àmbit del
treball. El termini de sol·licitud finalitza el 26 de maig de 2015.
La Asociación Española de Fundraising (AEF) convoca una nova edició dels Premis Fundraising per tal de promoure i incentivar la creativitat en l'àrea de
la captació de fons de les organitzacions sense ànim de lucre. El termini finalitza el 28 de maig 2015.
Convocatòria Videomapping 2015. Últims dies. Beca Bòlit per a artistes visuals que vulguin desenvolupar un projecte site specific en el camp audiovisual
del mapping, dins el marc del Festival de Mapping de Girona. Fins el 29 de maig
Convocatòria de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC) per finançar projectes de cooperació al desenvolupament d’altres entitats i
col·lectius. El termini de presentació de projectes finalitzarà el 31 de maig de 2015.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Amical Wikimedia tornen a organitzar per segon any
consecutiu el concurs fotogràfic Wiki Loves Earth (WLE). Les fotos es poden carregar per al concurs de l’1 al 31 de maig de 2015, independentment de
quan hagin estat fetes.
Concurs fotogràfic "Comparteix la Setmana de l'Energia" a través d'Instagram. El període de participació és de l’1 de maig al 31 de juliol del 2015.
Convocada la quarta edició del procés d'avaluació i acreditació de competències professionals. El termini de presentació de sol·licituds
d'inscripció és del 27 de maig al 10 de juny
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El Departament de Justícia ha obert la convocatòria de dues línies de subvencions adreçades a entitats i associacions sense ànim de lucre
destinades a promoure la reinserció de les persones en risc d'exclusió social. Presentació de sol·licituds fins al 13 de juny.
Premi Ruralapps: Premi a l’aplicació mòbil destinada a aportar solucions a ciutadans i professionals en l’àmbit agrari, alimentari i rural. Es poden presentar
candidatures fins el 25 de juny
El Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i el suport d’EuropeDirect Barcelona i de les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, convoquen la Sisena Edició dels Premis ‘Contes Breus sobre Europa 2015’. Categoria joves (entre 12 i 17 anys) i categoria
adults (a partir de 18 anys). El termini de presentació de les obres acaba el 30 de juny de 2015 a les 14.00 hores.
Recordatori: El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials a Catalunya, des de Girona, convoca a la 2a edició del Concurs de Contes i Relats
Curts per Educar en Valors. Per a majors de 16 anys. El termini finalitza el 25 de maig de 2014.U
Recordatori: Premis de Civisme 2015: El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, convoca
un any més els Premis de Civisme que, a través de tres modalitats, tenen l'objectiu comú de promoure actuacions cíviques, i també potenciar els valors que
les promouen. Termini de presentació fins el 26 de maig de 2014.
Recordatori: convocatòria del 29è Premi Jaume Ciurana. Premi a l’actuació cívica juvenil. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 26 de maig de
2015
Recordatori: l'Ajuntament de Girona convoca una nova edició de la Beca 8 de març, per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de
l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. Presentació de projectes fins el 30 de maig de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
3a edició de Girona Talent. Espai de trobada i debat a Girona on poder intercanviar idees, coneixements, tendències i inquietuds. Ponències d’empresaris
i professionals que destaquen pels seus projectes i idees. Palau de Congressos de Girona, 4 i 5 de juny de 18 a 22 h.
2n Congrés Catalunya Emprèn al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), el 4 de juny 2015.
PIMEC Girona organitza una Sessió de Networking entre empreses de la comarca del Gironès, el proper 4 de juny, a partir de les 9:15h. Trobada de
dues hores i amb un nombre d’assistents no superior a 35. Sessió gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Guia bàsica per a emprendre: El dia 10 de juny Girona Emprèn acull una nova sessió del cicle de xerrades ‘A Girona Emprèn parlem de...’. La sessió,
es realitza al Centre d'Iniciatives Locals, a partir de les 4 de la tarda, a càrrec d’Albert Bosch, tècnic d’emprenedoria del servei municipal. Cal inscripció
prèvia.
Càpsula TIC de Girona emprèn: primers passos amb MailChimp. El 12 de juny 2015, de 9.30 a 13h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona Emprèn de
Girona. Cal inscripció prèvia.
Festival 2015 - TARIMA. Plataforma per a promocionar a joves creadors/es. Es celebrarà els dies 11 i 12 de juliol, al Parc del Pinaret de Cambrils,
Tarragona.
7èna edició del FADE ( Festival d'Art Digital ) de la Cellera de Ter, del 15 al 18 de juliol 2015. Les sessions de formacions prèvies ja han començat!!
Inscripcions gratuïtes: Bhoreal, Creació i impressió objectes 3D, Creació aplicació mòbil
Jornada informativa FIT4JOBS: dilluns 25 de maig, a l'Ateneu de fabricació de les Corts (Barcelona). Programa per a joves entre 20 i 30 anys, amb títol de
grau superior o universitari, a l'atur, que ofereix l'oportunitat de formar-se i entrar a treballar en una empresa líder del sector tecnològic.
Sessió Formativa de la Borsa de la UdG : Què fer després d'acabar la carrera? Dimarts 26 de maig, de 12 a 13:30 hores, a la Sala de Graus de la
Facultat de Dret, Universitat de Girona
Enquesta de l’Escola de Formació de l’ACELLEC per conèixer les necessitats formatives de professionals en l’àmbit de la joventut
Festival Ítaca, Cultura i acció a l’Empordà, del 22 de maig al 27 de juny. Descomptes del 20% amb el Carnet Jove
Festa de Comerç Just i la Banca Ètica 2015. A Girona se celebrarà el proper 23 de maig, de 10 a 17 h, a la Plaça Independència. Organitza: SETEM
Girona, Ecoxarxa, Oikocredit, Fiare, Intermón, Banc del temps
4 de juny: Dia de l'Associacionisme Cultural
DIXIT Girona presenta una jornada de reflexió sobre prejudicis, estereotips i discriminació per raó d’origen, el 5 de juny, de 10 a 12h
Recordatori: Conferència “Entendre's amb adolescents” - El 21 de maig, a les 17h, al Departament de Benestar Social i Família (Pg. del Taulat, 266270. Aula de formació 1. Planta 2a. Barcelona). El psicòleg i professor Pau López oferirà claus i tècniques per establir una bona comunicació amb els i les
adolescents des de la vessant professional (educadors/es, integradors/es, professionals dels serveis socials...). Cal inscripció prèvia.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí E-Joventut. Número 47, maig de 2015. Nou butlletí sobre orientació en mobilitat internacional
Presentació del 1r vídeo del programa “Joves amb idees”
La Fundació Banc dels Aliments un any més posa en marxa la campanya "La fam no fa vacances”
La consellera Munté reclama mesures a la Unió Europea per afavorir la participació política dels joves
La nova edició del Catàleg de Finançament Alternatiu recull 85 proveïdors de fons no bancaris perquè les empreses aconsegueixin finançament
Dos joves catalans participen a la Conferència europea del projecte "Tinguem cura del planeta"
Recull de vídeos explicatius sobre estades de treball i pràctiques a l'estranger

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
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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

3/3

