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PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

14/11/2014
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els
requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball,
pràctiques o formació.
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera
següent: joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de
joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis d'ocupació, i
que no tenen feina ni estan formant-se.
Inscripcions al Registre de Garantia Juvenil al Servei Comarcal de Joventut del Consell
Comarcal del Segrià.

JORNADA DE FORMACIÓ PER A RESPONSABLES POLÍTICS DE
JOVENTUT DE CATALUNYA 2014 A VILANOVA I LA GELTRÚ.

12/11/2014 a 23/11/2014
El proper 22 de novembre tindrà lloc la Jornada de Formació per a Responsables Polítics
de Joventut de Catalunya 2014 a Vilanova i la Geltrú. La Direcció General de Joventut
organitza aquest espai de formació, que és alhora un punt de trobada i un lloc per compartir
experiències que permetin millorar els coneixements i optimitzar les eines que teniu els càrrecs
electes per treballar per la gent jove.

XVII FÒRUM D’ESTUDIS SOBRE LA JOVENTUT QUE SE
CELEBRARÀ A LLEIDA ELS PROPERS 27 I 28 DE NOVEMBRE

12/11/2014 a 30/11/2014
El Fòrum és un espai obert a tots aquells agents que treballen al voltant del fet juvenil, en el
sentit més ampli de l’expressió (professionals de Joventut, responsables polítics, estudiantat i
professorat, etc.). En aquesta dissetena edició, el Fòrum tractarà el tema del talent juvenil. Cal
entendre el talent com tota aquella capacitat que el jove té (de forma innata o que va adquirint
a base d’estudi i treball) que li permet aportar el seu coneixement i habilitats a la societat.
Durant el Fòrum analitzarem quins factors afavoreixen i també dificulten el desenvolupament
d’aquests talents i per a fer-ho comptarem amb especialistes de l’economia social (Stefanie
Ledermaier, Albert Recio), experts en la imatge i ús que els joves tenen i fan dels mitjans de
comunicació i de les xarxes socials (Manuel Delgado i Dolors Reig).

JUSTIFICACIÓ FINAL ENS LOCALS - PROJECTES DE JOVENTUT
ANY 2014

10/11/2014
La data límit per a justificar és el 15 de novembre. Això vol dir que, si bé les activitats es poden
fer durant tot l’any, les despeses per justificar l’import subvencionat s’han de fer abans del 15
de novembre. La justificació de la subvenció s’ha de presentar en el termini fixat; si es
presenta després, es considerarà fora de termini. La justificació de la subvenció es dura a
terme per mitjà de la plataforma EACAT i ha d'anar acompanyada d'una memòria valorativa.
Per qualsevol dubte i/o qüestió posar-se en contacte amb Servei Comarcal de Joventut:
joventut@segria.cat
Telf: 973 05 48 00

RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS AMB PLA
LOCAL DE JOVENTUT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS
ADREÇADES A JOVES

21/08/2014
La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar
i família ha notificat a tots els ajuntaments sol·licituants la resolució de les subvencions en
matèria de joventut per a aquest 2014.
L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes d’activitats adreçades a joves
que realitzin els ens locals de Catalunya, en el marc del seu Pla local de joventut, i d’acord amb
les bases establertes en el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.
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