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AVISOS

MOBINT 2014. Ajuts d’AGAUR a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les
universitats catalanes per al curs 2014-2015. Data màxima de presentació de sol·licituds: 25/07/2014

La Generalitat inicia el programa 'Aprenent i treballant', que permetrà a uns 250 joves simultaniejar formació i treball
remunerat

Tercer audiovisual de la segona temporada de ‘Joves amb IVA’: Mariona Vendrell (23 anys) i Albert Canela (24 anys),
enòlegs i cofundadors de Succés Vinícola

Més de 200.000 infants i joves participaran aquest estiu en unes 4.200 activitats de lleure arreu de Catalunya

Guia Erasmus+ en castellà

Inici del Programa Delegats/des en 3D 2014-2015, una eina per educar en la participació des del propi centre educatiu
Vídeo de presentació del programa

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".

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
Preinscripció a l’educació d’adults . El termini per presentar la sol·licitud és del 23 al 30 de juny.
La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), en col·laboració amb la Representació a Barcelona de la Comissió
Europea i el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona, presenta un Curs de gestió de
projectes europeus. Programació 2014-2020, el 1, 3, 8, 10 i 15 de juliol del 2014, El curs té un cost de 50 €. Les places són limitades.
CINC Girona organitza el proper 2 de juliol, a les 18h, una conferència: El repte d'emprendre i sobreviure a Internet mitjançant un Web col·laboratiu.
El cas de Wikiloc. La sessió és gratuïta i les places són limitades
El 4 de juliol acaba el termini de presentació a la 6a edició del Premi de Recerca en Drets Humans que convoca el Departament de Governació i
Relacions Institucionals, i amb el qual es pretén fomentar la recerca científica dins l’àmbit dels drets humans des de perspectives diverses. El Premi està
dotat amb 5.000 euros i comporta la publicació del treball de recerca guanyador. S'hi admeten treballs en col·laboració i coautoria.
La Direcció General de Joventut i Oficina Jove Centre Europa Jove organitzen una Píndola Formativa en Mobilitat Internacional: El Servei Voluntariat
Europeu, el proper 9 de juliol, a la seu central de la DGJ (c/ Calàbria 147, Barcelona), de 10h-11:30h.
La Direcció General de Joventut i Oficina Jove Centre Europa Jove organitzen una Píndola Formativa en Mobilitat Internacional: Camps de treball,
wwoofing i workexchange, el proper 9 de juliol, a la seu central de la DGJ (c/ Calàbria 147, Barcelona), de 12h-13:30h.
El proper dia 8 de juliol a les 6 de la tarda, Girona Emprèn ofereix, dins el programa Girona, municipi cooperatiu, la sessió titulada Cooperativisme a les
indústries culturals i creatives. La xerrada es realitzarà al Centre d’Iniciatives Locals de Girona, de les 18 a les 20.30 h. La sessió és gratuïta i les places
són limitades.
El proper diumenge 13 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà la XI edició del Mulla’t per l’esclerosi múltiple en més de 600 piscines
arreu de Catalunya. La col·laboració de voluntaris i voluntàries és vital perquè la festa sigui un èxit. A Catalunya aquest esdeveniment s'ha consolidat com el
segon acte de solidaritat més multitudinari
El Palau de Congressos de Catalunya (Avinguda Diagonal, 661-671, Barcelona) acollirà el pròxim 16 de juliol el I Congrés Catalunya Emprèn, punt de
trobada per a un miler d’emprenedors que cerquen finançament, empresaris que busquen solucions per als seus reptes d’innovació i inversors que operen a
nivell nacional i internacional.
Bòlit Emprèn: Plataforma Llançadora, tercer període. Fins el 22 de juliol es poden presentar les sol·licituds per a participar en el programa de
pràctiques i acompanyament mentor en projectes d’autocupació a Cookingirona.
AGAUR: Ajuts a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització per a l'any 2014 (EMQEI). El termini
finalitza el 31 de juliol de 2014.
L’Ajuntament de Girona organitza la 2a edició del Concurs de Microrelats #apeudefoto2, promogut pel Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà i la
Biblioteca Salvador Allende. El concurs, que es farà a través de Twitter, té com a objectiu promoure la creació literària entre els joves utilitzant els
llenguatges virtuals. El termini de presentació de tuits comença l’1 de juny i finalitza el 31 de juliol.
Convocatòria 2014 d’Ajuts a Iniciatives Socials i de Cooperació del CEESC. Termini 31/07/2014
Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015. Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Activitats, tallers, cursos... dels mesos de juliol i agost de la Zona Jove de la Llera del Ter
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Programació d’activitats organitzades per la Secció de Joventut de Girona a L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el SIJ de l’Espai
Marfà pels mesos de juliol,agost i setembre de 2014.

NOTÍCIES DESTACADES
Nou núm. del Butlletí Jove.Cat. Núm 117, dijous 26 de juny de 2014
e- Butlletí de la Xarxa Europa Jove - Juny 2014
80 possibilitats per fer voluntariat internacional, cooperació i turisme responsable aquest estiu
Concurs X(p)rimenta 2014: Premia els tres millors vídeos sobre ciències dels escolars catalans de centres de Primària, Secundària i Batxillerat.
Prohibició de fer foc al bosc. Del 15 de març al 15 d'octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització
Procés de debat per a la Llei Catalana del Canvi Climàtic (LC3). Des del 18 de juny i fins al 10 de juliol s'obre el termini perquè qualsevol persona pugui
fer arribar les seves propostes a través d'un formulari en línia
Resolució de 5 de juny de 2014, de l'INJUVE, per la qual es publiquen els ajuts concedits per a la realització d'activitats finançades per la
Comissió Europea en el marc del capítol de Joventut del Programa "Erasmus+". BOE núm. 155 de 26.06.2014.
TV3 estrena el programa "Vincles", amb la col·laboració d'entitats socials

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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