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AVISOS

El 31 de maig es commemora el Dia Mundial sense Tabac 2015

Del 5 al 7 de juny, se celebra 10 anys d'INUND’ART: trobada i mostra d’art multidisciplinari de Girona

Obertes les inscripcions a la Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de la demarcació de
Girona: “Ampliant mirades sobre les violències de gènere: reptes per a la prevenció en joventut”, que tindrà lloc el
proper 16 de juny a l’Hotel d’Entitats de Girona.

El Govern ha aprovat el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020, i el pla d’actuació per a
aquest 2015, que recull noves accions per combatre l’atur entre els joves i beneficiar 33.000 joves aturats aquest primer
any.
El director general de joventut, Toni Reig, i la directora del SOC, Olga Campmany, van cloure la 1a sessió de formació
d’impulsors de la Garantia Juvenil, que es va celebrar ahir a Barcelona

Avui se celebra a Vic la Trobada a Catalunya dels Delegats i Delegades del 3D. Més de 100 alumnes comparteixen els
seus projectes, i se’ls fa entrega dels diplomes.
Vídeo Participar en 3D – Programa Delegats i Delegades en 3D: Els i les alumnes de l’Institut de Sant Joan de les
Abadesses són els protagonistes del vídeo de promoció que recull algunes de les experiències.

Obertes les preinscripcions al segon període del programa 'Vacances en família. Estaran obertes fins al 22 de juny a les
12 h

Acredita’t 2015: Del 27 de maig al 10 de juny s’obre el termini per a la preinscripció al procés d’avaluació i acreditació de
competències professionals, que enguany ofereix 2.250 places.

“Tria el teu estiu”: Guia d’activitats d’educació en el lleure per aquest estiu

Prestacions per al pagament del lloguer 2015. El termini per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 23 de juny

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Beques i ajuts per a estudiants universitaris
Ensenyament obre el termini per participar en els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Els participants poden presentar les seves sol·licituds fins el 5 de
juny de 2015.
Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al
desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any
2015. El termini de sol·licitud finalitza el 3 de juny.
La Direcció General d’Afers Religiosos ha obert una convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2015
(RELIG 2015). El termini per presentar sol·licituds acaba l'11 de juny.
Infografia: Tot allò que cal saber sobre la convocatòria de subvencions 2015 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Procés de selecció Eures de 40 llocs de treball per treballar a Holanda a l'estiu. Adreçat a persones joves d'entre 18 i 30 anys. Es realitzarà a
Barcelona, el 25 de juny de 2015. Data límit d’inscripció: 19 de juny de 2015
Beca Bòlit Mentor 2015-2016: Procés de selecció de tres artistes, menors de 36 anys, que han de desenvolupar un projecte de residència a tres instituts
d'educació secundària. Es proposa treballar una lectura contemporània de les ciutats i del context social, econòmic i cultural en què vivim. El termini de
recepció de projectes restarà obert fins al 19 de juny de 2015.
Beca Primer Comissariat Bòlit 2015-2016: En col·laboració amb l'Escola Universitària ERAM de Salt, l'Escola Municipal d'Art de Girona, l'Escola d'Art i
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Superior de Disseny d'Olot i l'Estació Espai Jove. Destinataris: futurs comissaris menors de 35 anys que hagin acabat els estudis relacionats amb la cultura i
la creació contemporània en els darrers 5 anys i/o estudiants universitaris que vulguin dedicar-se al comissariat. Termini obert fins al 19 de juny de 2015
Concurs "Una abraçada Emystosa": Concurs de videoclips musicals domèstics amb la cançó de la “Tortuga Emystosa!” (es troba al web) de participació
grupal (entre 2 i 4 membres). Dos dels participants han de tenir com a màxim 14 anys. Es podran enviar vídeos en aquest concurs entre el 26 de maig al 26
de juny de 2015.
Recordatori: l’Ajuntament de Girona convoca una nova edició de la Beca 8 de març, per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de
l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. Presentació de projectes fins el 30 de maig de 2015.
Recordatori: Convocatòria de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC) per finançar projectes de cooperació al desenvolupament d’altres
entitats i col·lectius. El termini de presentació de projectes finalitzarà el 31 de maig de 2015.
Recordatori: El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Amical Wikimedia tornen a organitzar per
segon any consecutiu el concurs fotogràfic Wiki Loves Earth (WLE). Les fotos es poden carregar per al concurs de l’1 al 31 de maig de 2015,
independentment de quan hagin estat fetes.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
III Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que se celebra del 29 de maig al 7 de juny
Dissabte 30 de maig, a partir de les 10 del matí a Perpinyà, la Bressolada, la festa de els escoles en català de la Catalunya Nord.
L’Associació Catalana d’Orientació (ACO) organitza un curs: Prepara't en orientació professional i laboral els dies 6, 13 i 20 de juny de 2015, a
Barcelona.
6a Fira del Conte de Medinyà , el proper 7 de juny, de 10 del matí fins a les 8 del vespre. Espectacles, il·lustradors, llibreries, editorials, talleristes...
El 5 de juny es realitzen prèvies a la Fira: Teatre: "L'hospital tranquil" a càrrec de la Companyia Dos de Deu.
1r Concurs d'Instagram a la Fira del Conte de Medinyà, el proper 7 de juny. Etiquetes #InstaFiradelConte #FiradelConteMedinyà
ACCIÓ (Departament d’Empresa i Ocupació) organitza la 22a Setmana de la Internacionalització del 16 al 19 de juny. Un esdeveniment adreçat a totes
les empreses catalanes i agents de la internacionalització per tal de conèixer les últimes tendències i donar un pas endavant en el potencial exportador de
l’empresa. Destaquem el seminari que s’organitza a Girona el 17 de juny.
Recordatori: 3a edició de Girona Talent. Espai de trobada i debat a Girona on poder intercanviar idees, coneixements, tendències i inquietuds. Ponències
d’empresaris i professionals que destaquen pels seus projectes i idees. Palau de Congressos de Girona, 4 i 5 de juny de 18 a 22 h.
Recordatori: 2n Congrés Catalunya Emprèn al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), el 4 de juny 2015.
Recordatori: PIMEC Girona organitza una Sessió de Networking entre empreses de la comarca del Gironès, el proper 4 de juny, a partir de les 9:15h.
Trobada de dues hores i amb un nombre d’assistents no superior a 35. Sessió gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: 4 de juny: Dia de l'Associacionisme Cultural
Recordatori: DIXIT Girona presenta una jornada de reflexió sobre prejudicis, estereotips i discriminació per raó d’origen, el 5 de juny, de 10 a 12h

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí JOVE.CAT, núm. 187, maig 2015
Nou Butlletí d'Inf@ncia, núm. 86, maig 2015
Salut desmunta cinc falsos mites del creixent consum a Catalunya de tabac per cargolar
Dossier temàtic del Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut (maig 2015): mobilitat internacional juvenil per raons
laborals i professionals
El Govern aprova una indemnització per facilitar la recuperació de les víctimes de la violència masclista
"Catalunya país de festivals" dóna el tret de sortida a la temporada musical de l'estiu
Catalunya és casa teva - Xavi Hernández i Gemma Mengual

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
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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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