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AVISOS

El director general de Joventut va inaugurar el passat 10 de juliol els serveis de l'Oficina Jove de l’Alt Empordà
(Figueres)

Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals. Departament de Salut. Agència
de Salut Pública de Catalunya. Subdirecció General de Drogodependències

Què és la Garantia Juvenil?

Beques per a la Matrícula universitària:
Acreditació econòmica per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2014-2015
(MATRC)
Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques d'Equitat per a la minoració dels
preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de
juliol, fins al 15 d’octubre de 2014

Institut Català de les Qualificacions Professionals: Curs per l'habilitació d'informadors/es i orientadors/es del procés
d'acreditació de les competències professionals" (80 places). El termini d’inscripció finalitza dilluns 4 d’agost a les
14:00h. Formulari d’inscripció online.

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica, ofereix un web que pretén aglutinar l’oferta
formativa de millora de l'ocupabilitat a la demarcació de Girona

Fórmula Jove a la Selva: programa impulsat per la Direcció General de Joventut de formació i inserció laboral destinat a
joves de 16 a 24 anys que estan en una situació en què no estudien ni treballen.

Obert el segon període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat per al curs 2014-2015. Fins al 10
de setembre. En aquesta convocatòria es compta amb quatre nous ajuts oferts per la Diputació de Barcelona

Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 2n
trimestre de 2014 de l’Enquesta de població activa (EPA).

L'Ajuntament de Girona edita una guia per donar a conèixer les entitats de lleure educatiu de la ciutat

Formació i acreditació dels membres dels grups de foc
31.350 persones s'han acreditat com a usuaris de foc i pirotècnia des de 2010

El número d’assignació de places per al programa ‘Vacances en família’ del segon semestre és el 641

La Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut de l’ AcPpJ vol continuar creixent aquest 2014 i fa una crida
per rebre noves propostes fins el 15 d’octubre.

Europe Direct Girona- La teva finestra a la Unió Europea
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Subscripció al butlletí EURES&you

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Aprèn a fer les teves aplicacions mòbils amb App Inventor
Activitats, tallers, cursos... dels mesos de juliol i agost de la Zona Jove de la Llera del Ter
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.
Hostelling International (HI) organitza el concurs Big Blog Exchange 2014. Cal tenir un blog i ganes de viure noves experiències. El concurs donarà a
conèixer el blog arreu del món i, a les persones guanyadores, gaudir d’un viatge. La inscripció serà entre el 23 de juliol i el 3 de setembre. El viatge es
durà a terme del 31 d’octubre al 9 de novembre
L’ICIP obre una convocatòria de beques de formació pràctica en l'àmbit del foment de la pau i de la seguretat. El termini de presentació de les
sol·licituds és d’un mes a comptar de la publicació d’aquesta resolució (publicació el 18/7/14)
La Fundació Mapfre realitza una convocatòria extraordinària de 200 beques destinades a facilitar l'accés a persones en situació d'atur que desitgin
incorporar-se als cursos e-learning d'especialització en Prevenció en la convocatòria d'octubre 2014. El termini finalitzarà un cop completat el nombre de
places disponibles, considerant com a data límit de sol·licituds l'1 de setembre de 2014.
La Cambra de Comerç de Girona ofereix un programa de 3 mesos per aconseguir feina a Alemanya. No és necessari coneixement previ de l’idioma
alemany, fins i tot és recomanable que es parteixi des de zero. Estada a la ciutat de Bremen, del 19 de setembre al 12 de desembre del 2014.
Matriculació fins el 3 de setembre.
El Mercat d'Idees Disseny 2014 llança una nova convocatòria, adreçada a creatius que vulguin presentar els seus productes a empreses de diversos
clústers i associacions empresarials al Fòrum d'Innovació del proper 4 de novembre. Fins el 8 de setembre romandrà obert el termini per rebre inscripcions
de persones de qualsevol edat que siguin propietàries d'un projecte creatiu i innovador.
Fundació Fita: Beca-Ajuda Joan Pujol i Sureda per a Joves Artistes 2014. El termini de presentació finalitza el 27 de setembre de 2014.
La companyia Ecoembalajes España, SA ("ECOEMBES"), organitza la 2a edició dels Premis R a les iniciatives innovadores sobre Reciclatge,
sostenibilitat i medi ambient, que premien les següents categories: a). Millor iniciativa empresarial en ecodisseny; b). Millor treball periodístic; c). Millor
projecte de recerca i innovació; d). Millor campanya de sensibilització de les administracions públiques; i). Millor iniciativa social; f). Premi especial al millor
ambaixador mediambiental. El termini finalitza el 10 de octubre de 2014
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes, ha convocat la 8è edició del Concurs de Relats Breus per a Joves Bolleré, per a joves de 12-14 anys i
15-29 anys. Els relats podran presentar-se de l’1 al 13 d’octubre de 2014.
Escoltes Catalans i la Fundació Escolta Josep Carol organitzen el proper 19 d’octubre el projecte 'Joves i motivacions socials', un espai de trobada per a
joves entre 18 i 25 anys. que pretén crear debat i reflexió al voltant de les inquietuds juvenils a l'hora de participar en organitzacions o moviments socials.
Cal fer inscripció online
S'obre el procés de selecció dels dissenyadors que representaran Girona al Saló 080 Barcelona Fashion. El termini per a presentar la candidatura
serà del 3 al 17 de novembre.

NOTÍCIES DESTACADES
e- Butlletí de la Xarxa Europa Jove - Juliol 2014
Uns 50.000 joves participaran aquest estiu en més de 1.160 activitats d'estiu a les comarques gironines
El president del Consell comarcal del Ripollès amb el director general de Joventut al camp de treball de Sant Joan de les Abadesses
El sector de l’educació en el lleure disposa d’un nou sistema que facilita l’accés als recursos en línia per a la prevenció i l’autoprotecció en les
activitats que organitza
Es presenten els resultats de l'Enquesta de participació i política a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament. Un dels principals resultats
és que les persones joves participen en afers col·lectius tant o més que les adultes
El Departament de Benestar Social i Família ha presentat l'enfocament estratègic del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2014-2017.
Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. És fruit del treball conjunt entre el Govern de la Generalitat i les entitats
proveïdores de serveis, els professionals, les associacions de familiars i les persones amb trastorn mental i addiccions.
Beques Equitat. S'amplien el trams de renda en un 2% amb l'objectiu que més estudiants es beneficiïn de les Beques Equitat
Finançar serveis socials bàsics. Benestar Social i Família dotarà el món local amb més de 180 milions d'euros per finançar serveis socials, lluita contra la
pobresa i foment de la cohesió social i la igualtat
Promoció del comerç i l'artesania. La Generalitat signa convenis de col·laboració amb Pimec Comerç, CECOT i la Federació d'Associacions d'Artesans
d'Oficis de Catalunya
Projecte WorkLink: El Departament d'Ensenyament crea aquest projecte amb objectiu reconèixer l’experiència laboral de persones amb
necessitats específiques per facilitar-ne la integració i augmentar les seves oportunitats per accedir al món laboral.
La Generalitat destina 200.000 euros per subvencionar les pràctiques no laborals per joves en atur amb compromís de contractació
EPA del segon trimestre de 2014
Ajuts destinats a rehabilitació d’habitatges buits. El termini per a la presentació de sol·licituds és des del 29 de juliol al 31 d'octubre de 2014

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
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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
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