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AVISOS

Diumenge, 27 de setembre, eleccions al Parlament de la XI legislatura
Una aplicació mòbil per seguir en temps real les eleccions del 27S

Des del CNJC busquen persones joves, tant d’entitats juvenils com no associades, per engegar una ambaixada catalana
de Diàleg Estructurat a Catalunya. Sol·licituds obertes fins a l’1 d’octubre.

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.

Recordatori: dimecres 30 de setembre acaba el termini per a les beques del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte
per a ensenyaments postobligatoris no universitaris del curs 2015-16. Per als estudis universitaris el termini és fins el 15
d’octubre.

Recordatori: dijous 1 d’octubre acaba el termini per a presentar-se a la Ronda 3 2015 del programa Erasmus+ Joventut
en Acció
Curs gratuït en línea (MOOC) sobre Erasmus+: Joventut en Acció (Acció clau 1 - projecte de mobilitat de joves i
treballadors de la joventut). Es durà a terme del 2 al 29 de novembre de 2015. Cal inscripció online.

Recordatori: divendres 2 d’octubre acaba el termini per a què els centres educatius de secundària de Catalunya sol·licitin
el programa “Delegats i Delegades en 3D”, impulsat des de la Direcció General de Joventut, per fomentar la participació
entre joves. Cal utilitzar el formulari online.

Joves TIC: Formació en TIC gratuïta, impulsada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social per a fomentar la
qualificació i ocupabilitat entre els joves aturats menors de 30 anys.
Sessió informativa el 29 de setembre, en diferents horaris al llarg del dia, a PUE Av. Diagonal, 98-100 de Barcelona. Cal
inscripció online.

”Vine al cau, vine a l’esplai”. Comença la campanya d’inscripcions a les activitats que les entitats d’educació en el lleure
fan durant el curs escolar

Recordatori: dimecres 30 de setembre acaba el termini d’inscripció per al càsting de la campanya publicitària 2016 del
Carnet Jove

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Oberta la convocatòria dels ajuts econòmics per a famílies amb infants a càrrec. Per als naixements, adopcions, tuteles o acolliments que hagin
tingut lloc entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016.
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.
Aracoop ofereix pràctiques professionals a empreses d’economia social i cooperatives
Programa Faro 2015/17 per a d'estudiants d'últims cursos de totes les universitats espanyoles. 600 pràctiques formatives de qualitat a empreses d’Europa,
Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania. L'assignació d'ajudes es produeix de manera continuada durant 2015 i 2018, i la durada de les estades és d'entre 5 i
6 mesos.
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Subvencions per al foment i la promoció de les cooperatives. Dirigit a les federacions de cooperatives de Catalunya i a la Confederació de
Cooperatives de Catalunya. Termini de sol·licitud fins al 2 d'octubre de 2015
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya obre convocatòria del Concurs 1%, seguint les recomanacions de Nacions Unides i l’exemple del Fòrum
Europeu de la Joventut, que destina un 1% del seu pressupost anual a un projecte de transformació global. La dotació econòmica d’enguany equival a
4.118,28€. El termini per presentar la sol·licitud finalitza l’ 11 d’octubre del 2015.
"Felicita el Nadal a CINC": Concurs de disseny de CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya). Aquest any es poden aconseguir fins a dos
premis: un a la millor postal de Nadal + calendari 2016 (premi 500€) i un altre a la millor felicitació nadalenca multimèdia (Premi 500€). La data límit
d'inscripció i de lliurament de propostes és el 12 d’octubre de 2015.
La Comissió Europea convoca subvencions per a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual contra les dones
i les nenes. El termini de sol·licitud finalitza el 13 d’octubre de 2015.
Oberta la convocatòria dels VII Premis Carles Rahola de Comunicació Local, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Diputació de Girona. Els treballs, que han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, es poden
presentar fins al dia 11 de gener de 2016.
Recordatori: S’ha publica la convocatòria 2015 de Joves per l’Ocupació. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds des del 15 fins al 30 de
setembre de 2015, ambdós inclosos. El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització dels contractes laborals
previstos serà de 2 mesos des de la data d’inici del contracte.
Recordatori: 3a edició dels Premis Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de la Fundació Caixa d’Enginyers. La data límit de
presentació de projectes és el 30 de setembre del 2015.
Recordatori: YouFab Global Creative Awards 2015: dirigida a dissenyadors, creatius, makers i artistes de tot el món que fan ús de les eines de fabricació
digital per al desenvolupament de les seves idees creatives. Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2015.
Recordatori: La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, convoca enguany els Premis
Nacionals de Recerca 2015. Destaquem la categoria 2, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove, dotat amb 10.000 euros i una figura acreditativa. El
termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de setembre de 2015 a les 14.00 hores.
Recordatori: RTVE ha presentat la primera edició dels "Premis RTVE Emprèn" que premiaran els emprenedors i empreses capaces de generar riquesa i
ocupació. Els interessats poden presentar les seves candidatures fins al 30 de setembre.
Recordatori: S’ha publica la convocatòria 2015 de Joves per l’Ocupació. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds des del 15 fins al 30 de
setembre de 2015, ambdós inclosos. El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització dels contractes laborals
previstos serà de 2 mesos des de la data d’inici del contracte.
Recordatori: Convocatòria Residències ETAC (Espai Transfronterer d'Art Contemporani), projecte que compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus
Mediterrània. S’ofereix una borsa de residències per a 5 artistes, que tindran una durada total de dos mesos i es desenvoluparan una a cada centres d’art
de l’Euroregió participant. El termini de recepció de projectes restarà obert fins al 2 d’octubre de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Time to Move, del 21 de setembre al 4 d’octubre: organitzat per Eurodesk amb el suport del programa Erasmus +. Es dedica a informar els joves sobre
les oportunitats de mobilitat internacional. A Catalunya hi participen el punt Eurodesk de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Centre Europa Jove.
L'Oficina Jove de l'Alt Urgell se suma a la Setmana de la Mobilitat per Joves a Europa, Time to move
2a edició del curs “L'Acollida Sociolingüística de Persones Nouvingudes”, per a persones que es dediquen a l’acollida i a l’aprenentatge de segones
llengües amb persones immigrades. Iniciativa de Càritas Diocesana de Girona, ACEFIR i Fundació SER.GI. Té el reconeixement de l’ICE de la UdG i del
Departament d’Ensenyament. Les sessions es realitzaran els divendres de 17:30 a 20:30, a l'Hotel d'Entitats de Girona. La data límit d'inscripció per al
primer bloc és el 28 de setembre de 2015. I per al segon bloc és el 12 de desembre de 2015.
El segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove de Girona, començarà el 29 de
setembre. Són 6 càpsules que s’oferiran fins el 16 de desembre. La primera serà “Vull marxar a l’estranger (Europa!), per on començo?”, dilluns vinent, de
19 a 21h. Activitat gratuïta.
Nova convocatòria de cursos TIC tardor 2015. Gran varietat de cursos, incloent cursos en les tecnologies més demandades i de major reconeixement en
la indústria IT orientats als diferents perfils TIC.
El dissabte 3 d’octubre (10.30h), al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, i dins la XII Jornada Ernest Lluch, es parlarà de quin és El valor de
la cultura.
Xerrada Servei de Voluntariat Europeu a l’Oficina Jove Cal Drac de Banyoles, el 16 d’octubre de 2015, a les 19:30h
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
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.
3r Congrés del Lleure Educatiu. Els dies 16 i 17 d’octubre al CaixaForum
Recordatori: L’Institut de Ciències Polítiques i Socials organitza la 9a edició del Curs de Lectures de Teoria Política Feminista (Debats feministes entre
l’acadèmia i la literatura). El curs consisteix en deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes, començant el 16 d’octubre de 2015 i
finalitzant l’1 de juliol de 2016, a la La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere més Baix 7 (Barcelona). El curs té un cost de 60 euros.
Inscripció oberta fins l’1 d’octubre de 2015.

NOTÍCIES DESTACADES
La Generalitat destina 2,5 milions d'euros per donar resposta als joves de la Garantia Juvenil mitjançant el treball autònom i l'economia social i
cooperativa
Saps com s'impulsa l'economia cooperativa?
El CRL edita un nou protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
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Nota de Premsa de la Fundació Adsis: 6 de cada 30 estudiants d’ESO a Espanya presenten mancances econòmiques severes que condicionaran el
seu futur educatiu
Associar-se #TéSentit és el portal de l’associacionisme juvenil català, impulsat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB)
Guia d’ansietat i estrès del Consell de la Joventut de Barcelona
Tot el que has de saber si busques pis

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
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
||*||
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