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AVISOS

Dimarts 28 de maig finalitza el termini per a sol·licitar les onze beques Carnet Jove d’inserció professional.

La Direcció General de Joventut habilita un web per consultar les places que encara hi ha disponibles als camps de
treball que organitza i poder fer directament la inscripció

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

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.
"ATENCIÓ!: Beques d'estudi pels estudiants del MIJS"

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

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.

Convocatòries del Programa Erasmus +

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Joventut Figueres-Alt Empordà organitza una Lan Party demà dissabte 24 de maig de 2014
Preinscripció i matrícula als Programes de formació i inserció (“antics PQPI”): del 27 de maig al 6 de juny de 2014
Preinscripció i matrícula als cicles de grau superior de formació professional: del 27 de maig al 6 de juny de 2014
Preinscripció i matrícula als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny: del 27 de maig al 6 de juny de 2014
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
El CIAJ (Barcelona) presenta la 3a edició del Llums i ombres de marxar a l’estranger, una taula rodona en què s’aborden aspectes que cal preveure si
es vol fer una estada a l’estranger. Serà dimarts 27 de maig, a les 18h. La sessió es podrà seguir per streaming.
El Servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona organitza el proper 30 de maig, de 9 a 14h, el primer curs del Programa de Formació en
Participació Ciutadana 2014: Gestió del Temps. Encara queden places.
Educaweb ha convocat la 7ª edició dels Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional, amb l'objectiu de visibilitzar els projectes, materials i
experiències que es realitzen en l'Estat i fomentar la creativitat en el disseny de propostes d'orientació. El termini de la convocatòria acaba el 30 de maig de
2014.
Fira Eco-Sí del 30 de maig a l’1 de juny, al Palau de Fires de Girona
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya convida a una Jornada específica pels Punts d’Informació Juvenil per donar a conèixer de
primera mà la Universitat de Vic, el dimarts 3 de juny, de 10 a 13 hores. Cal inscripció online.
La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom organitza el 4 de juny, a la seu d’Aposta SCCL. (c. Premià, 15, 1a planta, 08014
Barcelona), la jornada gratuïta “Anàlisi del retorn social de la inversió: de la teoria a la pràctica”, que presentarà la metodologia SROI, una nova eina
que ens permet mesurar el valor social de les inversions empresarials. Jornada gratuïta. Cal inscripció.
7a edició del Concurs literari "Un mar de paraules", vol fomentar entre els joves la producció de contes i relats breus al voltant de diversos aspectes de
la realitat euromediterrània. L’edició actual està emmarcada dins la campanya "Young people combating hate speech online" del Consell d'Europa. El
termini acaba el diumenge 15 de juny.
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.
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S'obre la 6a convocatòria del Premi de Recerca en Drets Humans per a l'any 2014. Pot optar a aquest premi tota persona major d'edat de nacionalitat
espanyola o estrangera. S'hi admeten treballs en col·laboració i coautoria. El termini de sol·licitud finalitza el 4 de juliol de 2014.
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’European Youth Card Association premia el Carnet Jove per les beques d’inserció professional per a joves
La Ruta 1714 a través del mòbil
Matrícula oberta dels Cursos d'Estiu de la UdG 2014
La consellera Rigau proposa poder estudiar assignatures d'ESO i batxillerat en modalitat a distància en centres d'altres països europeus
Rigau destaca que Europa parla d'assoliment de competència en les llengües i no preveu "ni percentatges ni hores"
La consellera Rigau destaca el paral·lelisme entre els objectius europeus pel 2020 i l'Ofensiva de País a favor l'Èxit Escolar
La consellera ha avançat que properament el Govern aprovarà un acord per a estendre a Catalunya centres amb el mateix model que la Fundació
El Llindar, que treballa per als joves que volen una segona oportunitat
L'ICF i el BEI finançaran les pimes catalanes amb 300 milions d'euros: El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha concedit un préstec de 150 milions
d'euros a l'Institut Català de Finances (ICF) destinat a incrementar el finançament per a les empreses petites (fins a 250 empleats) i mitjanes - Midcaps (fins
a 3.000 empleats) de Catalunya. El principal objectiu de l'operació és estimular el creixement econòmic i crear ocupació.
La Generalitat destina 5,7 milions d'euros a l'impuls del comerç de Catalunya
El Govern enllesteix els tràmits per posar en marxa la nova Biblioteca Pública de Girona, que esdevindrà la segona més gran de Catalunya
Dimarts 27 de maig, a les 19h, es posa en funcionament l’Espai Santa Caterina, nou espai expositiu de l’Edifici de la Generalitat a Girona. S’estrena amb
l’exposició “Llapis i ... acció! de Roser Capdevila.

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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