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La FECEC i les seves entitats adherides, s’uneixen un any més a la campanya amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que
se celebra el 31 de maig

Festival Inund’Art 2016 – 11a Mostra i Trobada d’Art Multidisciplinari de Girona, del 3 al 5 de juny

Segona convocatòria del programa 'Vacances en família'. Oberta fins el proper 13 de juny a les 12h

Ahir 26 de maig, el director de l’ACJ, Cesc Poch, acompanyat de la coordinadora territorial, Agnès Fàbregas, van inaugurar
la sessió de presentació de la #ViquiGuiaJove a la Trobada Tècnica de Joventut a Girona

Joventut reconeix els participants del programa "Delegats i delegades en 3D"de foment de la participació als instituts

Acaba 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat - Conclusions: 28 propostes, 28 objectius compartits

Demà dissabte 28 de maig acaba el termini de sol·licitud de la convocatòria de subvencions del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies per a entitats que realitzen projectes i activitats en l’àmbit de la joventut

La directora del SOC presentarà dilluns 30 de maig el balanç del programa Garantia Juvenil corresponent a la demarcació
de Girona, a la Jornada “Present i futur de la garantia juvenil a les comarques gironines”, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici
de la Generalitat a Girona, de 10 a 14h

Dilluns 30 de maig és el darrer dia d’Inscripció reduïda al Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials (UdG , setembre 2016, Girona)

Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Formes econòmiques per viatjar”. Divendres 3 de juny, a la seu
central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 11:30h. El període d'inscripcions finalitza l'1 de juny.
Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Treballar a l’estiu a creuers, parcs d’atraccions, agricultura”.
Divendres 3 de juny, a la seu central de la Direcció General de Joventut, de 12 a 13:30h. Inscripcions fins a l'1 de juny

Preinscripció al grau superior d’FP i al d’arts plàstiques i disseny. El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció
finalitza l’1 de juny

Inscripcions obertes de la 4a edició del Curs per a especialistes en polítiques de Joventut 2016. Preinscripció en línia fins
al 23 de juny

Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA), per tal de compensar parcialment els costos de la matrícula
universitària d’estudis oficials. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 6 de juny
Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat universitari per al curs 2016-17, per tal de contribuir a les despeses que
comporta la realització d’estudis en altres països (MOBINT 2016). El termini de sol·licitud finalitza el 9 de juny

Recordatori: 2a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc a l’alberg Mare de Déu
de Montserrat de Barcelona, del 5 al 10 de juliol de 2016. Les inscripcions es poden fer fins el 6 de juny de 2016.
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena maig 2016
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin programes
en el camp de les addiccions que afectin a l'àmbit territorial de dues o més comunitats autònomes. Termini fins el 2 de juny 2016
Premis Extraordinaris de Batxillerat 2015-2016. El termini per presentar la sol·licitud és del 27 de maig al 3 de juny de 2016, i les proves es realitzaran el 28
de juny de 2016 (a partir de les 8.30 h). Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat.
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme engega la campanya “Puja't al núvol”, amb l’objectiu que les pimes coneguin els avantatges del cloud i com poden
sol·licitar una ajuda de fins a 15.000 euros. Les ajudes podran sol·licitar-se fins al 8 de juny de 2016.
L'Institut Català de les Dones convoca les primeres ordres de subvenció que incorporen la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes. Tots els
projectes han de tenir lloc dins l'any natural corresponent a la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de juny de 2016.
S’ha obert la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement
InnovaFP, a partir del curs 2016-2017. La sol·licitud per participar-hi es pot presentar fins al 10 de juny de 2016.
Subvencions destinades a les federacions i confederacions d'AMPA per a les activitats que han portat a terme durant l'any 2015. Se subvenciona, com a
màxim, fins al 60 % del cost global de les activitats i fins a una quantia màxima de 13.000 euros per entitat. Termini per presentar la sol·licitud fins al 15 de
juny de 2016
Convocatòria oberta fins el 9 de juny d'ajudes de l'Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
Poden optar a les subvencions les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català
Transfronterer, així com les administracions locals i els seus ens o organismes dependents i les universitats públiques de les comarques de la demarcació de
Girona.
Kastanya.cat, joves i música en català i occità: Projecte del Departament de Cultura i Lleida Televisió que vol fomentar l’ús de la llengua catalana
mitjançant la música i alhora promocionar grups musicals que canten en català o occità. Cal formalitzar la inscripció abans del 15 de juny.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al finançament de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació
tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Termini de sol·licitud fins al 25 de juny de 2016
Recordatori: Els Premis Emprenedor XXI són una iniciativa impulsada i organitzada per “la Caixa”, coatorgada pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo
a través de ENISA, que té com a objectiu identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació (menys de 3 anys). Termini de
presentació fins el 30 de maig de 2016.
Recordatori: EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats
universitaris, o de cicles formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha dues
modalitats de contracte en funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 s’obriran quatre períodes d’inscripció i incorporació. El primer
període d’inscripció finalitza el 31 de maig de 2016
Recordatori: La Comissió Europea ha fet pública la convocatòria de subvencions per a projectes nacionals o transnacionals en matèria de no
discriminació i d'integració de la població gitana a 2016. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de maig de 2016
Recordatori: Santander Universitats convoca 1.000 beques amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'estudiants d'universitats espanyoles i principals
universitats d'Iberoamèrica. Contribueixen així al desenvolupament i consolidació de l'Espai Iberoamericà del Coneixement. El termini de sol·licitud finalitza
el 31 de maig de 2016
Recordatori: Convocat el IV Premi Joves Investigadors en Pedagogia Social de la SIPS. El termini per presentar-se en aquest premi finalitza el 31 de maig
de 2016
Recordatori: El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, convoca el Concurs Experiència Fotogràfica Internacional
dels Monuments, que en aquesta edició se centra en les xarxes socials, concretament a Instagram. Està adreçat a joves de 12 a 20 anys estudiants de
qualsevol centre educatiu de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya. El termini de publicació de les fotografies finalitza el 31 de maig
Recordatori: La Fundació máshumano, en col·laboració amb l’Injuve, llança la XI edició del Premi Joves máshumano i convoca a joves de 14 a 30 anys amb
idees o projectes empresarials ja en marxa, a participar en la transformació social y empresarial impulsada per l’organització. Les inscripcions es poden fer fins
el 31 de maig de 2016 i, conclosa aquesta primera fase, tindrà lloc una trobada entre els joves i les entitats col·laboradores, per conèixer de prop les seves
necessitats, compartir la visió dels joves sobre les empreses del futur i treballar conjuntament en el desenvolupament de les seves propostes.
Recordatori: L’Ajuntament de Girona té obert el termini de presentació de sol·licituds per poder optar a barraca a La Copa durant les Fires de Sant Narcís
2016, Aquest acaba el 31 de maig 2016.
Recordatori: Pràctiques a l'Agència Europea de Medicaments a Londres: programa de pràctiques remunerades de 12 mesos adreçat a universitaris
graduats que es trobin a l'inici de la seva carrera professional en àrees com Farmàcia, Medicina, Ciències de la Salut, Química, Tecnologia, Dret, Recursos
Humans, Finances, Comunicacions, Biblioteconomia i Ciències de la Informació. Presentació de sol·licituds fins l'1 de juny de 2016.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Escola d’Estiu del Voluntariat 2016
Sessió Formativa sobre com preparar-se per una entrevista de treball, sota el títol M'han trucat per fer una entrevista!!!!, organitzada per la Borsa de Treball
de la UdG el 31 de maig de 2016, Campus Montilivi, Facultat de Ciències - Aula E4, de 12 a 14h, Cal inscripció prèvia.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat organitza una acció formativa sobre Consells d'infants i adolescents: Acompanyant la
participació infantil en l’àmbit local, a Girona, el 2, 9, 16 i 22 de juny de 2016, de 9.30h a 14.30h
La DG de Comunicació del Parlament Europeu, organitza una sessió sobre el programa “Europa amb els ciutadans 2014-2020”, que vol preservar la
memòria històrica europea i promoure accions com agermanaments de ciutats, xarxes de ciutats i projectes de la societat civil activa en Europa. La trobada
tindrà lloc el dilluns 30 de maig, de 17h00 a 18h30, a l’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona (Pg Gràcia, 90, 1er pis).
Conferència 'El teu PIB: potencia el teu valor professional al mercat', organitzada pel Club Girona ESADE Alumni. Sessió flaix on s’analitzaran els eixos
als quals cal prestar més atenció en una cerca de treball, ja sigui perquè hem perdut la feina o bé perquè volem canviar-la o mantenir l'ocupabilitat. La sessió
serà a càrrec de Nekane Rodríguez, directora general i directora de Màrqueting per a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica de Lee Hecht Harrison Spain. Serà dijous 2
de juny, de 19h a 21h, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Coincidint amb la Setmana de la natura, iniciativa de diverses entitats ambientals i socials de Catalunya i el dia internacional del medi ambient, es presenta a
l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona, el 2 de juny, a les 19h, “amb el mòbil al bosc". Es tracta d’una nova eina interactiva, impulsada per
Refugi Escola de Natura i Muntanya, que vol moure aules, persones sedentàries i persones amb malalties cròniques al medi natural mitjançant les noves
tecnologies.
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Xerrada informativa: Què poden estudiar els meus fills?, organitzada per l’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona, el dilluns 6 de juny, de 19 a
20:30h, a adreçada a mares, pares i familiars. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Dins el marc de “Els dijous del CJAS (Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona): Col·loquis sobre sexualitat i joves per a professionals”
s’organitza el col·loqui "Identitats sexuals diverses en població adolescent", el proper 9 de juny de 14.30h a 16.00h, a càrrec de Rosa Almirall, ginecòloga
de l’ASSIR Manso. No cal reserva prèvia.
L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció organitza la Jornada “Fem gran l’acolliment” per tal de trobar més famílies acollidores i per reconèixer i valorar
la tasca de les famílies que ja ho són. Serà l’11 de juny al Cosmocaixa de Bracelona. Cal inscripció prèvia. Hi haurà servei de ludoteca, però cal sol·licitar-lo
abans de l’1 de juny.
“Benvinguts a pagès”: El cap de setmana del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes, obradors…
Enguany, l’European Social Network (ESN), xarxa social europea de la qual és membre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, organitza la 24a
Conferència Europea de Serveis Socials (ESSC), en col·laboració amb la Presidència neerlandesa del Consell de la Unió Europea, del 20 al 22 de juny a la
Haia..
Recordatori: Curs "Joves i xarxes: planifiquem per augmentar l'impacte de la comunicació" organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el 31 de maig i 7 i 21 de juny de 2016, de 9 a 14 h, a Badiu Jove (Badalona). Inscripcions fins el 23 de maig.
Recordatori: Bizbarcelona 2016, l’1 i 2 de juny: networking d'emprenedoria, pimes i inversors. Com a novetat, enguany el saló incorpora l'àrea bizeconomia
social,
Recordatori: CINC Girona facilitarà transport gratuït (anada i tornada) i entrada gratuïta al Saló de l’Emprenedor BizBarcelona l’1 de juny a tots
aquells emprenedors i empresaris de la província de Girona.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí JOVE.CAT, núm. 198, maig 2016
Butlletí A l'Abast, núm. 408
Butlletí de Compartir-Habitatge Maig 2016
Nou Butlletí de Govern Obert: novetats sobre transparència, dades obertes i participació
El Consell de Direcció del SOC demana per unanimitat al Govern espanyol eliminar obstacles i flexibilitzar requisits d'inscripció al programa de
Garantia Juvenil
Dolors Bassa anuncia una nova convocatòria per crear 500 llocs de treball adreçats a joves qualificats que s'incorporaran a entitats sense ànim de
lucre
El Govern de la Generalitat aprova els pressupostos 2016, que despleguen el pla de xoc i augmenten en 874 milions la despesa social
Dolors Bassa insta a reconèixer-nos com a societat diversa i a lluitar contra les desigualtats durant la presentació de l'Informe sobre la integració
de les persones immigrades
Bassa: 'defensarem els projectes de les entitats catalanes'. La consellera s'ha reunit aquest divendres matí amb les entitats que podrien quedar excloses
del finançament de les subvencions estatals del 0,7% de l'IRPF
Més projectes i menys assignatures: les claus del currículum que Finlàndia estrena al setembre
Publicació: Com impulsar l'APS a l'àmbit local?
“Babbel” és una aplicació gratuïta per aprendre i practicar fins a 14 idiomes. Cursos interactius, exercicis de pronunciació i àudio, sistema de repàs, etc.,
asseguren un aprenentatge divertit mentre es juga.
El 4 de juny és el dia gran de l’associacionisme cultural català.
Què li passa al meu germà? Manual per a germanes i germans d’infants amb discapacitat
Recursos tecnològics per a les entitats
“vpK”: El programa referent en oci alternatiu de la Fundació Marianao a la plataforma de bones pràctiques de l’AcPpJ i premiat enguany, compleix
10 anys.
“A dos caras”, vídeo guanyador del 2n Concurs Kabua

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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Treballar a Europa. XARXA EURES
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
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que tinguem una nova interfície autoritzada pel Puntual de Joventut, excepte en període de vacances, que
pot canviar la seva periodicitat (juliol-agost, setmana santa o Nadal).
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.tsf@gencat.cat
HU
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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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH

4/4

