PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

23/10/2015

AVISOS

Inscripcions de voluntaris per la Marató de TV3: del 22 d’octubre al 2 de novembre. La Marató aquest any serà el 13 de
desembre, amb un programa dedicat a la diabetis i l’obesitat.

Be Youth Worker Today - BYWT, un projecte de creació de xarxa de professionals del treball amb joves.
Primera fita: Trobada internacional (amb partners de 12 països de la Unió Europea) que se celebra els dies 25, 26 i 27 de
novembre a Barcelona. Inscripcions obertes. Les places són limitades.

El Servei de Formació i Selecció per a l’Administració Local de l’EAPC està elaborant el Pla de formació 2016 adreçat al
personal de les administracions locals de Catalunya:
Qüestionari de necessitats formatives per a les administracions
locals 2016

Actiu a la plataforma Eacat el formulari de justificació econòmica corresponent a la convocatòria de subvencions als
projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de
joventut, dins l'exercici 2015. El termini de justificació finalitza el dilluns 16 de novembre de 2015

Festes de Sant Martirià de Banyoles: del 22 al 25 d'octubre
Bus Nit Barraques Banyoles

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

Recordatori: Formació en transparència i qualitat de la informació per a les entitats. Són 10 sessions que es realitzen a
diverses ciutats de Catalunya. A Girona se celebra el 4 de novembre, de 16:30h - 19:30h, a l’Hotel d’Entitats (C/ la Rutlla,
20-22). Cal inscripció prèvia online. Data límit el 28 d'octubre.

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

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Del 21 al 29 d’octubre està obert el termini per a la inscripció a les proves per obtenir títols de tècnic superior de cicles formatius de formació
professional inicial. L’objectiu és que els candidats demostrin que tenen les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.
Xarxa Eures: Procés de selecció per al sector de l'hostaleria per treballar a Alemanya. La data límit de presentació de candidatures és el 26 d'octubre
de 2015.
Xarxa Eures: Procés de selecció professorat de secundària per treballar a Anglaterra per cobrir vacants pel gener de 2016 per les àrees de
matemàtiques, física, química, informàtica. La data límit de presentació de candidatures és el 7 de novembre de 2015.
Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes INTEGRALS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya sota
el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre de 2015.
Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes SINGULARS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya sota
el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 10 de novembre de 2015.
Concurs d’Idees per Lluitar Contra el Malbaratament Alimentari, organitzat per Espigoladors. El termini per a la presentació d’idees finalitza el
divendres 11 de desembre de 2015
Convocatòries de cursos obertes de l’Agència Nacional Espanyola (ANE) Erasmus+ / Joventut
Recordatori: 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.
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Recordatori: 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.
Recordatori: Iniciativa de voluntariat d'ajuda de la UE. Convocatòria de proposta de la Comissió Europea (EACEA 25/15) per a totes les organitzacions
que actuïn com a organitzacions emissores o receptores certificades d'acord amb la Iniciativa de voluntariat d'ajuda de la UE. El formulari de sol·licitud
electrònica ha de ser enviat abans de les 12.00 (migdia, Brussel·les) de dimarts 30 octubre 2015.
Recordatori: XVI Becas Manuel de Oya: Cerveza, Salud y Nutrición que convoca el Centre d'Informació Cervesa i Salut. Podran sol·licitar les beques els
estudiants d'últim curs de grau de qualsevol carrera universitària de ciències o d'un curs de postgrau, sempre que es tracti de centres d'ensenyament
superior d'universitats espanyoles. El termini finalitza el 30 d’octubre de 2015.
Recordatori: Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de
foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa. Línia A: subvencions destinades a l’autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia
Juvenil. Línia B: subvencions per a la contractació de joves inscrits al programa de garantia juvenil per part de les persones autònomes, les empreses i
entitats de l’economia social i cooperativa. El termini de presentació és fins al 31 d’octubre de 2016
Recordatori: Convocatòria 2015 del Programa "Forma i Insereix, subvencions per a empreses per a dur a terme accions de formació per a l'ocupació
amb la modalitat de compromís de contractació. S’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou
el SOC. El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiàries finalitza el 31 d’octubre de 2015.
Recordatori: Concurs de Vídeo: eSkills for Jobs 2015. eSkills for Jobs organitza un concurs de vídeo, dins la campanya Europea que fomenta les
competències digitals per a la millora de l'ocupabilitat. El concurs se centra en la identificació d'iniciatives exitoses concretes fetes possibles per l'ús de les
TIC i el domini de les competències digitals. L'objectiu és arribar a la gent motivats i talentosos joves (16 anys i més), líders empresarials, polítics,
professionals de les TIC, les ONG, els educadors, els sol licitants d'ocupació i empresaris. El termini de presentació d'inscripcions és el dissabte 31 octubre
2015.
Recordatori: Oberta la convocatòria 2015 del programa Forma i Insereix: El SOC ofereix, mitjançant el programa, subvencions per a empreses per a dur
a terme accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació. Subvenció dirigida a empreses, associacions empresarials,
gremis i altres entitats que es comprometin a contractar com a mínim el 60% de l'alumnat atorgat, els quals han de realitzar almenys el 75% de l'especialitat
o itinerari formatiu subvencionat. Termini de sol·licitud fins a 31 d’octubre de 2015.
Recordatori: III Premis al Voluntariat Universitari de la Fundació Mutua Madrileña: iniciativa que reconeix, dóna suport i promou la important tasca dels
joves universitaris que col·laboren en projectes de voluntariat en col·laboració amb entitats no lucratives. El termini per a la recepció dels projectes
romandrà obert fins al 31 octubre 2015 a les 14:00 hores.
Recordatori: IMPACT CHALLENGE, blue BBVA. Es tracta d'un concurs per a joves en què hauran de resoldre reptes tecnològics i socials, recolzats per un
programa de formació i amb un magnífic premi final per als guanyadors. El programa està obert a qualsevol universitari o estudiant de formació superior, de
qualsevol modalitat d'estudi, entre 18 i 24 anys. Cal inscriure’s mitjançant el web. Tindrà lloc a Madrid el 31 d’octubre.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) organitza el cap de setmana dels dies 23, 24 i 25 d’octubre la IV Fira de l’Economia Solidària de Catalunya
(FESC).
La III Jornada de Voluntariat i Salut a Girona tindrà lloc el 27 d’octubre a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Aquest
any s'emmarca dins del 25è Aniversari de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3 de
desembre. La segona serà “L’orientació laboral", el 30 d’octubre, de 10 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147, Barcelona).
Inscripcions fins el 28 d’octubre.
Proves extraordinàries per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès. Inscripcions del 8 a l’11 de març de 2016
Recordatori: 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.
Recordatori: Curs de 5 hores de Linkedin per empreses/emprenedors, organitzat per NEXES, el viver d'empreses de Forallac. Taller pràctic per crear
una xarxa de contactes. Tindrà lloc els dies 26 i 28 d’octubre, de 15 a 17:30h, a la Sala de Formació de Nexes. Preu de 10€
Recordatori: Fòrum Connecta: tindrà lloc els dies 27 i 28 d'octubre de 2015 al Palau de Congressos de Girona. Destinat a empresaris/es, persones
inactives (amb especial interès els joves menors de 30 anys, majors de 45 anys en situació d’atur i aturats/des de llarga durada), corporacions públiques i
públic en general. Les inscripcions a les diferents activitats, tallers, ... són gratuïtes. Cal inscriure-s’hi online
Recordatori: 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
Recordatori: Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3
de desembre. La segona serà "L’orientació laboral", el 30 d’octubre, de 9.30 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147,
Barcelona). Inscripcions fins el 28 d’octubre.
Recordatori: 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: Curs gratuït en línea (MOOC) sobre Erasmus+: Joventut en Acció (Acció clau 1 - projecte de mobilitat de joves i treballadors de la
joventut), coordinat pel Centre de Recursos de Participació de SALTO-YOUTH, en col·laboració amb les Agències Nacionals d’Erasmus+ - Joventut en
Acció de Bèlgica (FR), França, Irlanda, Islàndia, Polònia i Hongria. Es durà a terme del 2 al 29 de novembre de 2015, amb una dedicació mínima de 3-4
hores per setmana. Cal inscripció online.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí Eurodesk – Octubre 2015
Butlletí: EURES & You 8/2015
Lleida celebra el XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, que debat les oportunitats dels joves per endegar els seu projectes en el món rural
Enquesta de Població Activa (EPA): Catalunya crea ocupació neta de 35.800 persones i la taxa d'atur cau fins al 17,5%, segons l'EPA del tercer
trimestre de 2015
Benestar Social i Família i l'Idescat donen a conèixer els resultats dels primers Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social
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Benestar Social i Família promou l'accés a la universitat per a majors de 25 anys en el marc del Pla Integral del Poble Gitano
La Direcció General de Joventut organitza una jornada de creativitat amb joves emprenedors a Vic
Consulta i modificació de les dades de la borsa de treball de personal docent. Termini: del 26 d'octubre al 2 de novembre
El Consell de Joventut de Barcelona torna a editar les guies de gènere “Jo no vull ser princesa” i “Jo no vull ser pilota d’or”
Portal MónCat: informació sobre tràmits per retornar a Catalunya, serveis i registres consulars i les unitats d'atenció presencial
ACTIVA’T és un projecte impulsat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, que posa en relació joves en situació d'atur amb entitats en les quals desenvoluparan
un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats. Els i les participants han de tenir entre 16 i 29 anys i preferiblement NO han d'estar
vinculats al teixit associatiu.
SchoolGo: 4 nois de 16 anys de l'escola Bell-lloc del Pla de Girona han desenvolupat una APP durant l'assignatura d'emprenedoria de 4rt d'ESO. Es tracta
d’una aplicació mòbil per a Iphone i Android que facilita l’organització del transport d’alumnes als centres educatius, lúdics i esportius. Han guanyat premis a
nivell de Catalunya, Espanya i Europa. Ara estan duent a terme un Verkami per tal de recollir fons i que l’APP es pugui utilitzar gratuïtament per pares i
mares d’arreu.
Tu pots marcar la diferència en la vida d’un jove: sigues mentor o mentora
La Conferencia Europea del SIDA, celebrada a Barcelona del 21 al 24 d’octubre de 2015, inaugura la seva XV edició amb més de 3.500 delegats
Patrimoni: Neix el nou portal web del patrimoni cultural català
“Fiesta del Cine” els dies 3, 4 i 5 de novembre, per tan sols 2,90 € cada entrada.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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
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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