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Dimarts 1 de desembre: Dia Mundial de la Sida 2015, "Accelerant per posar la sida a zero"
Del 20 al 27 de novembre el va celebrar la Setmana Europea de la Prova del VIH 2015

Més de 200 regidors i consellers comarcals de joventut assisteixen a les Jornades de formació
Dissabte passat 28 de novembre es va celebrar a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona la Jornada de
formació per a responsables polítics de joventut 2015: "Intervenir en Joventut des del món local”

Dimecres 2 de desembre es durà a terme a Girona la 4a Trobada 2015 de Xarxa dels professionals de joventut de les
comarques gironines: "La relació entre municipis i Oficina Jove", que tindrà lloc de 9:30 a 14h al Centre de Visitants del
Gironès (Sarrià de Ter)

5 de desembre: Dia Internacional del Voluntariat
Acte de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat: tindrà lloc el dia 3 de desembre, a les 18:30h, a la Sala
Endesa (Avda. de Vilanova,12-14 de Barcelona). L’aforament és limitat. Cal inscripció online.
Jornada sobre la Llei de voluntariat i foment de l’associacionisme, organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, el 10 de desembre, al Palau Centelles de Barcelona.
Com ens afecta la Llei del Voluntariat?

Demà dimarts 1 de desembre se celebra el #GivingTuesday L’objectiu és dedicar un dia a tot el món per celebrar l’acció
de donar, ja siguin aliments, diners, temps (voluntariat), objectes de segona mà, etc.

Palafrugell diu no a la Violència envers les Dones amb un videoclip: Eres Libre de El Saidé i Modays

Des de l'Oficina Jove del Ripollès, engeguen un nou projecte on volen fer protagonistes a joves de la Comarca. Aquest
mes de novembre, s’estrenen amb la Carlota Vilà, dins el marc d'emprenedoria.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Informació sobre les sessions informatives i procés de selecció EURES per treballar i estudiar a Alemanya.
XII edició del “Premi d’experiències educatives Josep Pallach”, organitzat per l’Ajuntament de Figueres, que premia experiències educatives
innovadores relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o l’educació per a la pau, entre d’altres. El termini de
presentació de treballs finalitza el 29 de gener de 2016
Procés selectiu al Consell Comarcal de la Selva per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració General(Grup A1), en
règim de funcionaris interins de programa, per adscriure al Programa de formació-ocupació per a joves. Termini de presentació d’instàncies: 10/12/2015.
Garantia Juvenil: Convocatòria d'un procés selectiu per a la formalització de 210 contractes de treball pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques) en la modalitat de pràctiques, Termini d’inscripció del 27 de novembre al 15 de desembre 2015
Recordatori: Benestar Social i Família inicia un procés de recollida de dades per conèixer el nombre de persones auxiliars d'atenció a la
dependència sense acreditació, amb la finalitat de poder iniciar nous processos d’acreditació de l’experiència laboral i d’habilitació dels professionals. Tot
el personal ha de disposar d’acreditació abans del 31 de desembre de 2017. La data límit per lliurar la informació finalitzarà el proper 4 de desembre.
Recordatori: S’obre la convocatòria dels XII Premis d’Educació en el Lleure. La Fundació Carulla convoca aquests guardons que reconeixen projectes,
experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i del lleure. El termini de presentació finalitza el 9 de desembre 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Dimecres 2 de desembre, de 19 a 21h, es dur a terme una altra sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove
del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Estades als Estats Units”. Sessió a càrrec del Consolat General dels Estats Units a Barcelona i de Laura
Roura, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (INEF). Activitat gratuïta.
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Darrera sessió del Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves: “Drets i deures laborals”. A la seu
de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147, Barcelona), el 3 de desembre, de 10 a 14h. Inscripcions fins l’1 de desembre.
3a edició de De BCN al món!, organitzada pel servei d’Assessoria en Mobilitat internacional del Departament Joventut de Barcelona. Se celebra del 9 de
novembre al 3 de desembre, de 18 a 20 h. Les sessions d’aquesta setmana són: Estades al Quebec, dilluns, 30 de novembre; Estades a Alemanya,
dimecres, 2 de desembre; i Voluntariat al Món, dijous 3 de desembre. L'entrada és gratuïta, amb inscripció prèvia.
Presentació de la Campanya de Joguines de Creu Roja 2015-16, sota el lema “Hi ha moltes joguines. Tria la teva forma d’ajudar” el 4 de desembre a
les 11h, a la Sala Capella de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes 585).
La Fundació Paco Puerto, centre de formació de CCOO, ofereix cursos subvencionats de formació d'Anglès B2, a la Fundació Mifas (Rbla. Xavier
Cugat 43, baixos), del 10 de desembre 2015 al 9 de febrer 2016, els dimarts, dijous i divendres, de 19:30 a 22:00 hores (60 hores).
Cicle Connexions. La intervenció socioeducativa amb joves i adolescents, organitzat per la Diputació de Barcelona, el proper 11 de desembre, de 2/4
de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la Sala d'actes de l'edifici Migjorn. Recinte Mundet (Barcelona). Can inscripció.
Recordatori: Lliga de Debat 2016 de la Xarxa Vives d’Universitats. Hi poden participar alumnes de 4rt d’ESO, Batxillerat o estudiants universitaris/àries.
El termini per apuntar-se a la Lliga universitària és fins el 4 de desembre.
Recordatori: Píndola formativa de mobilitat internacional: “Servei de Voluntariat Europeu”, Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres
9 de desembre de 10 a 11:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.
Recordatori: Píndola formativa de mobilitat internacional: “Recursos per a treballar al Regne Unit”, Organitzada per la Direcció General de Joventut.
Dimecres 9 de desembre de 12 a 13:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.

NOTÍCIES DESTACADES
U
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Butlletí JOVE.CAT, núm. 192, novembre 2015
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 89, novembre 2015
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 142, novembre 2015
L'any 2016 es publicarà la segona edició de l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya
Com protegir-nos davant atacs de virus informàtics

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U
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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
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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

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
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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.bsf@gencat.cat. Gràcies
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