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AVISOS

L’atur juvenil interanual disminueix un 3,4%

Dijous 7 de maig acaba el termini per a les subvencions a ens locals per a projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut
en el marc del Pla Nacional de Joventut

Presentació dels nous materials “Estimar no Fa mal. Viu l’amor lliure de violència”: 6 de maig, a les 10h, al CaixaFòrum
de Barcelona. Es donaran a conèixer nous recursos per a professionals que treballen amb adolescents.

El Departament de Benestar Social i Família ha obert la convocatòria del XXII Premi Voluntariat per a l'any 2015, que en
aquesta edició es centra en les actuacions de les entitats per millorar la participació de les persones voluntàries a
l’entitat. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 25 de maig.

Material de la jornada de Formació en Projectes Europeus organitzada el passat 24 d’abril per la Coordinació Territorial
de Joventut a Girona amb la col·laboració de la Taula de referents Europa Jove de Girona.
Presentació de la Taula de referents Europa Jove de Girona.

Clic’15 de Fotoperiodisme Jove. El termini per presentar els projectes finalitza el 28 de maig

Prestacions per al pagament del lloguer 2015

Fins el 27 de maig està obert el termini per a sol·licitar les deu beques d’inserció professional del Carnet Jove

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones. El
termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de maig de 2015
El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, convoquen la 4ª edició del Concurs de Joves Creatius, que
compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social Fundació “La Caixa”, JC Decaux i Nouvolodesign. La data límit d’entrega de la
campanya és el 15 de maig
Convocatòria d'Ajudes Injuve per a la Creació Jove 2015. Termini de presentació fins el 18 de maig 2015.
Recordatòri: nova convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. La persona guanyadora rebrà una dotació
econòmica de 3.000€ i hi ha un accèssit de 1.000€. El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de maig de 2015
Recordatori: Places estades a Europa per a professorat en llengües estrangeres. Convocatòria per a l'adjudicació, en règim de concurrència
competitiva, de 110 places per a la realització d'estades professionals en centres educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit,
República d'Irlanda i Suïssa. Període d'inscripció del 15 d’abril al 4 de maig 2015.
Recordatori: Mans Unides convoca les noves edicions dels seus premis 2015 en quatre diferents modalitats: Premi de Cartells adults i Cartells per a
Centres Educatius, "Planta-li cara a la fam: sembra" (termini obert fins al 9 de maig), i Premi de Premsa impresa i digital, i Premi de Relats per a Nens i
Joves "Lluitem contra la pobresa, t'apuntes?" (termini obert fins al 14 de maig)
Recordatori: Becas Robert Schuman 2015: estada de pràctiques de 5 mesos al Parlament Europeu, de l’1 de octubre de 2015 al 29 de febrer de 2016.
Sol·licitud fins el 15 de maig de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Taller de mobilitat internacional del cicle RodaMón de l’Estació Espai Jove de Girona: Treball i pràctiques a institucions europees. El dimarts 5 de
maig de 19 a 21h, a l’Estació Espai Jove de Girona. Cal inscripció prèvia.
Dijous 7 de maig, de 9 a 14h, Barcelona acollirà la Jornada de l'e-participació. La tecnopolítica, la participació ciutadana, les eines en línia per incidir en la
política europea i els projectes apps4citizens, Apps4Transparency i ElTeuParlament.cat seran els protagonistes de la trobada.
Tercera edició a la ciutat de Girona d'Activa't a la Nit, el dissabte 9 de maig, de 21 a 1 h de la nit, al Pavelló Municipal Girona - Fontajau. Activitat
programada pel Servei Municipal d’Esports i la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona que pretén donar una nova alternativa d’oci nocturn als joves i
on els protagonistes seran l’esport i algunes disciplines artístiques.
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Torna la campanya avalada per l’acaparador èxit d’edicions anteriors amb la intenció de continuar rebentant les estadístiques d’afluència
d’espectadors i omplir de gom a gom les sales de cinema els dies 11,12 i 13 de maig.
L’Espai Marfà del l’Ajuntament de Girona organitza un any més la festa Viu21Música, que convida de nou a totes aquelles persones que ho desitgin a
participar en el Dia de la Música el proper diumenge 21 de juny. La convocatòria per als grups que vulguin tocar-hi estarà oberta fins al 15 de maig
Recordatori: El 3 de maig acaba el termini d’Inscripció als cursos d’habilitació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Convocatòria
de 10 cursos d’habilitació per a orientadors, assessors i avaluadors. Els cursos estaran adreçats a adreçats a personal docent (160 places) i no docent (240
places).
Recordatori: obert el 2n període de preinscripcions al màster Interuniversitari en Joventut i Societat. Fins el 15 de maig

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí E-Joventut núm. 46, abril: L’orientació acadèmica en joventut: nou butlletí E-Joventut
Butlletí DÍXIT núm. 133, abril 2015
Butlletí: EURES & You 3/2015
Benestar Social i Família comença a adjudicar les 997 places dels camps de treball
El còmic “La nota del jazz”, guanyador d’una beca del Carnet Jove, es presenta al centre comercial FNAC
Acte de lliurament dels premis del concurs KABUA “Joves per canviar el món” El segon premi ha estat per la Unitat d’Escolarització Compartida de
Lloret de Mar amb la proposta: “Obre els ulls”.
Ensenyament considera que la revàlida proposada pel ministeri és invasiva i centralitzadora
L'Institut Català de les Dones i les entitats de dones gironines organitzaran tallers per impulsar el lideratge de l'associacionisme femení
La Secretaria General de l'Esport i l'Institut Català de les Dones col·laboren per divulgar la Línia 900900120 a través d'entitats esportives
#ServeisPerEmprendre
La piràmide de la lectura: una estratègia per a l’èxit escolar

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

2/2

