
 

 

Primerament informar-vos que seguint les instruccions rebudes per part del Departament de Salut, quant 

a les mesures de prevenció de risc d'infecció pel #COVID19, a l'Oficina Jove  farà les atencions i els 

assessoraments de forma presencial amb cita prèvia trucant al telèfon 977608560. També es manté 

l'opció telemàtica  que es mostren en la següent foto fins a nou avís. 

 

 

 
L’Oficina jove estrena WhatsApp!! 

 

Si tens algun dubte o vols demanar qualsevol 

informació d’algun àmbit en concret pots 

contactar via WhatsApp al 692 358 963 



 

 

A continuació detallem un recull d'informació sobre els diferents àmbits de treball i formació, educació, 

lleure i oci, mobilitat, habitatge... etc.  

Si necessites suport o tens dubtes, no dubtis en contactar amb nosaltres! 

Com?   

A travès de les xarxes socials o al nostres correu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Volem que les persones joves de la comarca sigueu 

protagonistes del nous Plans Locals de Joventut de la comarca, 

per això̀ es molt important la teva participació́. En aquests 

documents s’hi defineixen les principals línies d’actuació en 

matèria de joventut per quatre anys (2021-24). Per aquest motiu 

volem extraure dades estadiśtiques que ens permetran conèixer 

la realitat, necessitats interessos de les persones joves de l’Alt 

Camp, amb la finalitat de millorar el disseny de polítiques de 

joventut als pobles i a la comarca posant a 

les #personesjovesalcentre. 

Pots omplir l'enquesta aquí (Trigaràs menys de 10 minuts) 

 

G R À C I E S 👍🏻😄 

 

OFERTES SOC VALLS 

Ja pots consultar les ofertes de 

feina que publica periòdicament 

l’Oficina del #SOC de Valls. Potser 

en trobaràs alguna que t’interessa. 

Les trobaràs en el següent enllaç: 

bit.ly/2EVbP5Q 

#feina #ocupacio #altcamp 

CARTERA DE SERVEI XNEJ- 

TREBALL  

S'obre la cartera de serveis  de la 

XNEJ de Treball  per a tots els serveis 

d'informació, orientació i 

assessorament juvenil (SIOAJ) que 

formen part de la XNEJ . 

Més informació: https://bit.ly/3cYkZjE 

https://www.instagram.com/explore/tags/personesjovesalcentre/
https://bit.ly/2yRWZg8
https://www.instagram.com/explore/tags/soc/
https://www.instagram.com/explore/tags/feina/
https://www.instagram.com/explore/tags/ocupacio/
https://www.instagram.com/explore/tags/altcamp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÀCTIQUS REMUNERADES 

OUDISSEU 

Alumnat universitari, si voleu fer 

pràctiques remunerades 

el #PràcticumOdisseu us interessa: 

174 ofertes arreu del territori! Entreu a 

la nostra pàgina web i trieu aquella 

que més s'adapti a vosaltres.  

 

VALLSGENERA 

A Vallsgenera t'ajudem amb els 

tràmits en línia 

 

Demana cita prèvia trucant al 977 61 

20 10 i vine dilluns o dimarts de 9 h. a 

11h. a les nostres instal•lacions. 

 

Et farem un cop de mà. 

AVALOT- DECLARACIÓ DE LA RENDA I 

ERTO 

Estàs o has estat en ERTO i no saps com 

t'afecta en la declaració de la renda? 

Vols saber què implica haver tingut dos 

pagadors? 

 

Si vols saber més entra a l’Instagram de 

l’Avalot on trobaràs aquesta guia amb tota la 

informació que necessites tenir!  

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/pr%C3%A0cticumodisseu/


 

 

 

 

 

 

 

23 D’ABRIL- DIADA DE SANT JORDI 

La Diada de Sant Jordi es commemora el patró de Catalunya amb parades de llibres i roses als 

carrers. 

 

 

CULTURA VALLS 

Arriba a la gran pantalla la vida de Miquel Marcé i 

Morera, més conegut com El Dalí de Valls.📽 

 

👉www.elvallenc.cat 

 

AJUDES I SUBVENCIONS 
Subvencions dels àmbits de les arts, de la 

cultura popular, del foment de la llengua i 

del patrimoni cultural. L'Oficina de Suport 

a la Iniciativa Cultural. Departament de 

Cultura. Mes informació. 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/properes_convoc


 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS VALLS JOVE 

Properes activitats organitzades des 

de #VallsJove per a totes i tots vosaltres! 

. 

✍️ Preneu-ne nota i no dubteu en apuntar-vos 

en aquelles que us interessin! 

. 

Ens podeu contactar a vallsjove@valls.cat o per 

WhatsApp a 630476151 

Convocatòria Ajudes Injuve per a la 'Creación 
Joven 2021' 
Destinades a persones joves creadores d'un 
màxim de 30 o 35 anys (en funció de la línia 
d'actuació) per a projectes a desenvolupar durant 
el 2022 en àmbits com les arts visuals. 
escèniques, musicals, literàries, disseny, còmic i 
il·lustració. 
Termini: 4 de maig de 2021 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/vallsjove/
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES VALLS 

Els centres educatius vallencs ofereixen jornades de 

portes obertes a les escoles. Consulteu les dates de les 

jornades i quins centres les realitzaran en format virtual i 

quins es necessita concertar cita prèvia. 

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 

El Departament d'Educació posa en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de 

facilitar el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris. Aquest nou portal 

temàtic veu la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i permetrà donar suport en la 

tramitació telemàtica de la preinscripció. El nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar 

des de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest portal presenta els continguts redactats en un 

llenguatge planer i inclou un ampli centre de suport per a cadascun dels estudis. En aquest 

espai es poden trobar podcasts, vídeos, un glossari, i també un ampli apartat de preguntes 

més freqüents, on es dona resposta als dubtes que es plantegen més sovint a l’hora de 

formalitzar la preinscripció. Més informació. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


JORNADES DE PORTES OBERTES DE LES UNIVERSITATS CATALANES DEL curs 

2021/2022 

Aquestes són les dates i horaris de les Jornades de Portes Obertes de les següents Universitats 

Catalanes: 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat Ramon Llull 

Universitat de Barcelona 

Universitat de Girona 

Universitat de Lleida 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Podeu visualitzar el calendari a la imatge! (Per motius de covid-19 els horaris i modalitat poden 

canviar) 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

BUTLLETÍ E-JOVENTUT 
 
Nou butlletí de l'E-Joventut en època de la 

COVID-19, s'ha fet un recull dels diferents 

recursos disponibles sobre el funcionament, 

l'organització i la gestió dels equipaments juvenils. 
 
Per més informació fes clic aquí  

Us fem arribar comunicat que informa que 
'Malgrat els esforços que s'han dut a terme per 
part de @empresacat i @coneixementcat, 
@educaciocat, @Fira_Barcelona i les autoritats 
sanitàries per tal de poder celebrar el Saló de 
l'Ensenyament, finalment s'ha pres la decisió 
d'ajornar-lo al proper 2022'. 
 
Igualment, us recordem que arreu de Catalunya i 
en diferents formats, també es realitzen altres 
salons i fires (on participeu Punts i Oficines 
Joves) on s’informa i orienta sobre els estudis i 
itineraris formatius, . Podeu consultar calendari 
2021 d’aquests esdeveniments al recull 
disponible del Jove.cat:  'L'agenda del teu futur' 
 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_68_EJ_febrer_2021
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/salons_ensenyament_2021
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/salons_ensenyament_2021
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/salons_ensenyament_2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINES PER LA VIDA – SER JOVE I 

SOBREVIURE A LA PANDÈMIA I AL 

CONFINAMENT 

Has pensat fer un camp de treball però no 

saps ni per on començar? O vols fer 

voluntariat internacional i vols saber més sobre 

el tema? 

 

Aquesta és la teva xerrada! L'entitat Servei 

Civil Internacional, @sci_catalunya , t'explicarà 

els diferents tipus i recursos per a poder-ho 

fer! 

 

🗓 21 d'abril  a les 18.30 h (Online 

 

👉 Inscripcions: 977609849 

Whats: 630476151 

EXPERIÈNCIES DE JOVENTUT ACTIVA EN 

TEMPS DE CONFINAMENT 

12 històries de persones joves en positiu, 

implicades, solidàries i compromeses. 

 

Hi ha tantes maneres de viure el temps d'un 

confinament sanitari com persones. Aquesta 

darrera primavera hi ha hagut persones joves 

que van decidir dedicar-se activament a la 

solidaritat. .  

🔗📲 jove.cat 

https://www.instagram.com/sci_catalunya/


 

 

Totes les mesures i recomanacions sobre el #desconfinament progressiu les trobareu a: 

Canal Telegram 

Bot de WhatsApp 

 

CARTERA DE SERVEIS DE XNEJ DE 

SALUT 

S'obre la Cartera de serveis de la XNEJ de 

Salut per a tots els serveis d'informació, 

orientació i assessorament juvenil (SIOAJ) que 

formen part de la #XNEJ  

 

👉 Tota la informació a l'E-

Joventut: https://bit.ly/3uvbLkM  

 

 

https://t.me/gencat
https://api.whatsapp.com/send?phone=34681012012&text=Hola&source=&data=&app_absent=
https://www.instagram.com/explore/tags/xnej/


 

 

MOBILITAT INTERNACIONAL 

Consulta o descarrega aquestes guies si vols fer 

un voluntariat europeu, pràctiques a Europa i 

estudiar o treballar a l'estranger! 

Fes clic aquí. 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-article-05163


 

 

 

 

 

 

Durant el mes d’abril cicle de xerrades sobre mobilitat 

internacional 🌎✈️🧳 a @vallsjove amb la col•laboració 

de @ofijovealtcamp i @xarxa_xnej 

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 

 

🧳 Mobilitat internacional: treballar a l’estranger 

🗓Dimarts 27 d’abril a les 18.30h a càrrec 

de @sci_catalunya 

💻Via Zoom 

 

🔵 Treballa a l’estranger: 

🗓 Dimarts 27 d’abril a les 18.30h a càrrec 

d’ @obretebre i @xarxa_xnej 

📱On-line 

 

⚠️Cal inscripció prèvia: @vallsjove 

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL I CAMPS 

DE TREBALL 

Has pensat fer un camp de treball però no saps 

ni per on començar? O vols fer voluntariat 

internacional i vols saber més sobre el tema? 

 

Aquesta és la teva xerrada! L'entitat Servei Civil 

Internacional, @sci_catalunya , t'explicarà els 

diferents tipus i recursos per a poder-ho fer! 

 

🗓 21 d'abril a les  18.30 h ( Online) 

 

👉 Inscripcions: 977609849 

Whats: 630476151 

'GUIA JOVES I HABITATGE' 

Ja coneixes tots els recursos d'habitatge per a 

joves al web #jovecat, hi ha Informació, guia, 

assessoria en lińia, etc. Tota la informació i 

consultes aquí. 

https://www.instagram.com/vallsjove/
https://www.instagram.com/ofijovealtcamp/
https://www.instagram.com/xarxa_xnej/
https://www.instagram.com/sci_catalunya/
https://www.instagram.com/obretebre/
https://www.instagram.com/xarxa_xnej/
https://www.instagram.com/vallsjove/
https://www.instagram.com/sci_catalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/jovecat/
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/Habitatge/Guia-Joves-i-Habitatge-mesures-urgents-durant-el-COVID19.pdf


 

 

L’Emprenedora destacada d'#apujopersiana és Albert Esteve Sosa 

 

El seu projecte és #AESConsultoriaLogistica, es centra en el món de la logística on des de 

diferents posicions ha pogut viure la realitat logística de tot tipus d'empresa. 

L'objectiu del qual és aconseguir millores substancials en els seus clients, tant en el seu 

magatzem, en les seves compres com en els seus transports, aconseguint unes operacions més 

eficients que generen un estalvi de costos mesurable per part del client. o d'empresa. 

‼️‼️Vols conèixe-la millor? Fes clic aquí 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/apujopersiana/
https://www.apujopersiana.cat/portfolio/sense-titol/


 

 

 



 

 

Àrea de Joventut, Consell Comarcal de l'Alt Camp 

C/Mossèn Martí, 3. Valls 

977608560 / joventut@altcamp.cat 

Si no desitges rebre més butlletins de l'Oficina Jove de l'Alt Camp, pots donar-te de baixa enviant un correu a la 

següent adreça indicant BAIXA BUTLLETÍ ELECTRÒNIC a: joventut@altcamp.cat 

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions: 

El contingut d’aquest correu electrònic i dels fitxers adjunts és estrictament confidencial. Si no ets la persona 

destinatària d’aquest missatge i l’has rebut per equivocació, t'agrairíem que ho comuniquessis al remitent sense 

difondre, emmagatzemar o copiar-ne el contingut.  

mailto:joventut@altcamp.cat

