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Joves de 16 a 29 anys
  A partir del dimarts 6 de juliol,
s'obre la convocatòria per a les
persones nascudes entre els anys
1992 i 2005.

 Ja poden demanar dia i hora per
vacunar-se a l'enllaç a la biografia
de @salut_cat

ACTUALITAT

LES PERSONES MÉS JOVES
 JA ES PODEN 

VACUNAR !

https://www.instagram.com/salut_cat/


YAY OR NAY? >

El passat 9 de juliol, va sortir difondre's la campanya "Joves
insensats". Un homenatge dels serveis comarcals de joventut de la
demarcació de Tarragona a les persones joves que han sabut,
saben i sabran donar la volta a la pandèmia.
Ja pots veure el videoclip en aquest enllaç

CAMPANYA 'JOVES, INSENSATS I
AMB GANES', LA RESILIÈNCIA

JUVENIL PER LA COVID-19.
 

☀Us presentem el súper programa
d’activitats joves d’estiu de
l’#altcamp

Estiu Jove Alt Camp 2021

⚡ Aquest estiu #hopetarem⚡ 

Pots descarregar el programa a
http://www.altcamp.cat/noticies/esti
u-jove-alt-camp-2021

ESTIU JOVE ALT CAMP 2021

https://www.youtube.com/watch?v=cXsckc3tv64
https://www.instagram.com/explore/tags/altcamp/
https://www.instagram.com/explore/tags/hopetarem%E2%9A%A1%EF%B8%8F/
http://www.altcamp.cat/noticies/estiu-jove-alt-camp-2021


YAY OR NAY? >

TREBALL I
FORMACIÓ

Nova convocatòria del Joves en
Pràctiques!!!
Busques feina?
Joves en pràctiques ofereix contractes
de treball en pràctiques durant un
període de 6 mesos a ajuntaments,
consells comarcals i entitats legalment
constituïdes de Catalunya.

Consulta tots els requisits i condicions
aquí.

OFERTES DE FEINA A
VALLSGENERA

Ja pots consultar les ofertes de feina
que publica periòdicament l’Oficina del
#SOC de Valls.
Les trobaràs en el següent enllaç
http://bit.ly/2EVbP5Q

 CONVOCATÒRIA JOVES EN
PRÀCTIQUES 2021 - 2022

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/ambits/foment-de-locupacio/contractacio-en-practiques-de-joves-beneficiaris-del-programa-de-garantia-juvenil/
https://www.instagram.com/explore/tags/soc/
http://bit.ly/2EVbP5Q


VACANT ORIENTADOR/A
LABORAL

A ALCOVER 
 

YAY OR NAY? >

Borsa de Treball: Vacant
d'orientador/a laboral a #Alcover

Contracte d'un any a jornada
completa (40h setmana)
Grau universitari en el camp de
l'àmbit social i humanístic.

+informació  https://bit.ly/35aV5V0 i a
Ca Cosme
#Ocupació

VACANT DE NETEJADOR/A A
ALCOVER

Borsa de Treball: Vacant de
netejador/a per fer tasques de
neteja de sales, lavabos, vidres,
despatxos i zones comuns d'un
centre educatiu a #Alcover

2 hores/setmana durant 3
setmanes al juliol
Incorporació immediata.
https://www.alcover.cat/index.php?
option=com_content&view=article&
id=4633&catid=178&Itemid=620 i a
Ca Cosme
#Ocupació

https://www.facebook.com/hashtag/alcover?__eep__=6&__cft__[0]=AZVtVttO5V2uw4sY1tFSm93XbeW341vVaK0BTJgztNgglc_adwHx7kcXMl3FayH6noPzLsrOJKL1hFd0BBEnBnTaa_yDFz0dIFraCaFSk-Pjch4vVQ0EdwMvtjeid6jbLc72kIAvDN_8dgQBJxMNYmJf&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/35aV5V0?fbclid=IwAR35NN_oBmXgPEXaxNQrnzL8-i5Y68TYFb3w_lOQ39QCRbByD8miH1ne9pk
https://www.facebook.com/hashtag/ocupaci%C3%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVtVttO5V2uw4sY1tFSm93XbeW341vVaK0BTJgztNgglc_adwHx7kcXMl3FayH6noPzLsrOJKL1hFd0BBEnBnTaa_yDFz0dIFraCaFSk-Pjch4vVQ0EdwMvtjeid6jbLc72kIAvDN_8dgQBJxMNYmJf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcover?__eep__=6&__cft__[0]=AZV5XxBxXmECqGLpJFazb9WLUB_eR87NdSY0C1uoc2eH5spuib2F4ZT8YJ4dYgzy_FPo3JuKa9FFk69vtFwGmy9LmnsnABKtFDy0nRNkbzi5wkDq7VLGHo6cs07_KZIkZlDpZixoi5xoPnFpj5i4oAUk&__tn__=*NK-R
https://www.alcover.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=4633&catid=178&Itemid=620
https://www.facebook.com/hashtag/ocupaci%C3%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZV5XxBxXmECqGLpJFazb9WLUB_eR87NdSY0C1uoc2eH5spuib2F4ZT8YJ4dYgzy_FPo3JuKa9FFk69vtFwGmy9LmnsnABKtFDy0nRNkbzi5wkDq7VLGHo6cs07_KZIkZlDpZixoi5xoPnFpj5i4oAUk&__tn__=*NK-R


ORIENTACIÓ LABORAL I
FORMATIVA PER A JOVES A VILA-

RODONA

YAY OR NAY? >

 
L'Ajuntament de Vila-rodona i el

@consellaltcamp @ofijovealtcamp
hem posat en marxa un nou servei
d'atenció en matèria d'orientació
laboral i formativa per a joves.

✔ Les visites es poden fer de manera
presencial a Vila-rodona cada primer
dimarts de mes, de les 17.00h a les
20.00h.
✔ També, a la seu del Consell
Comarcal i de manera telemàtica.

VOLUNTARIAT SOM NIT

Uneix-te al projecte Som Nit !! Un voluntariat adreçat a gent jove. 
Podràs anar a fer dinàmiques, sensibilització de consum de drogues,
violències masclistes i sexualitat a festes i concerts !!
 
Contacte: 699507581

 

https://www.instagram.com/consellaltcamp/
https://www.instagram.com/ofijovealtcamp/


YAY OR NAY? >

OCI

 El Claustre del Convent del Carme acollirà els cicles culturals
d'estiu del Juliol Circense i En Viu. Concerts i espectacles tindran
lloc en aquest espai patrimonial. Pots aconseguir les teves
entrades aquí.

DEL 20 AL 23 DE JULIOL EL
CELEBRA"EN VIU" MÚSICA I VI AL

CLAUSTRE DEL CARME
 

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ACTIVITATS ESTIU JOVE
BRÀFIM

ACTIVITATS ESTIU JOVE 
ALIÓ

ESTIU JOVE BRÀFIM ☀

No et perdis les propostes de
l’estiu jove de #brafim 

Joc de la pastanaga assassina
amb app mòbil: del 22 al 25 de
juliol.

Taller de màgia: 22 de juliol a
càrrec de @jordi_caps

Escape room pels carrers del
poble: 23 de juliol

ℹ  i inscripcions: Ajuntament de
Bràfim

ESTIU JOVE ALIÓ☀

Taller de grafitti: 30 de
juliol de 17-21h, a càrrec
d’Albert Gironès
@decasualitat

https://www.instagram.com/explore/tags/brafim/
https://www.instagram.com/jordi_caps/
https://www.instagram.com/decasualitat/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ACTIVITATS ESTIU JOVE
LA MASÓ

ACTIVITATS ESTIU JOVE 
EL PONT D'ARMENTERA

☀ESTIU JOVE LA MASÓ

Els dissabtes 10,17, 24 i 31 de juliol
de 12h a 14h podràs gaudir d’
activitats lúdico-esportives a la
piscina de #lamaso a càrrec de
@creu73
.
Remulla’t i diverteix-te compartint
una bona estona‼ 
.
+info i inscripcions: Ajuntament de La
Masó

ESTIU JOVE EL PONT
D’ARMENTERA ☀😃

Diverses activitats durant el juliol,
agost i setembre, i molt variades!!!

Destaquem el concert benèfic
protagonitzat per artistes joves
locals; Hugo Alemany @hugx.a.b i
Diego Burgos @diiego_bc.
Dissabte 21 d’agost a les 20h a la
Plaça de l’Església.

ℹ  i inscripcions: Ajuntament del
Pont d’Armentera

https://www.instagram.com/explore/tags/lamaso/
https://www.instagram.com/creu73/
https://www.instagram.com/hugx.a.b/
https://www.instagram.com/diiego_bc/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ACTIVITATS ESTIU JOVE
PICAMOIXONS

ACTIVITATS ESTIU JOVE 
EL PLA DE SANTA MARIA

ESTIU JOVE PICAMOIXONS ☀

Taller d’iniciació al lettering amb
brushpen: 16 de juliol a les 19.00h al
Pati de l’Orga, a càrrec de
@canhippiehome

 ♀ Escape street: 30 de juliol a les
19h a la Plaça de la Font, a càrrec
de #pertots

Inscripcions: @emdpicamoixons

ESTIU JOVE EL PONT
D’ARMENTERA ☀😃

Diverses activitats durant el juliol,
agost i setembre, i molt variades!!!

Destaquem el concert benèfic
protagonitzat per artistes joves
locals; Hugo Alemany @hugx.a.b i
Diego Burgos @diiego_bc.
Dissabte 21 d’agost a les 20h a la
Plaça de l’Església.

ℹ  i inscripcions: Ajuntament del
Pont d’Armentera

https://www.instagram.com/canhippiehome/
https://www.instagram.com/explore/tags/pertots/
https://www.instagram.com/emdpicamoixons/
https://www.instagram.com/hugx.a.b/
https://www.instagram.com/diiego_bc/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ACTIVITATS ESTIU JOVE
PICAMOIXONS

ACTIVITATS ESTIU JOVE 
ALCOVER

ESTIU JOVE PICAMOIXONS ☀

Taller d’iniciació al lettering amb
brushpen: 16 de juliol a les 19.00h al
Pati de l’Orga, a càrrec de
@canhippiehome

 ♀ Escape street: 30 de juliol a les
19h a la Plaça de la Font, a càrrec
de #pertots

ℹ  i inscripcions: @emdpicamoixons

ESTIU JOVE ALCOVER
No et perdis les activitats d’
@alcover_vila @pijalcover
Són propostes estiuenques ben
variades!!!!!😜

Més info: @pijalcover /
www.alcover.cat
Inscripcions:
http://www.alcover.cat/index.php?
option=com_content&view=article&id=4
617

https://www.instagram.com/canhippiehome/
https://www.instagram.com/explore/tags/pertots/
https://www.instagram.com/emdpicamoixons/
https://www.instagram.com/alcover_vila/
https://www.instagram.com/pijalcover/
https://www.instagram.com/pijalcover/
http://www.alcover.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=4617


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ESTIU ACTIU
A MAS DEL PLATA

 Estiu Actiu a Mas del Plata

L' @ajcabra amb el Consell Comarcal
de l'Alt Camp hem organizat un
seguit d'activitats durant l'estiu per
infants i joves a Mas del Plata.

 Club Social
❗ Aforament limitat
ℹ  benestarsocial@altcamp.cat

Més info aquí:
http://www.altcamp.cat/noticies/estiu-
actiu-al-mas-del-plata-serveis-
socials-amb-tu

ESTIU JOVE RODONYÀ ☀

Ei, que a #rodonyà tindrà lloc un
escape room exterior de temàtica
medieval pels carrers i monuments
més emblemàtics del poble, amb
actors professionals.

Dissabte 31 de juliol a les 19h.
Inici al castell

Fes-te un forat a l’agenda, pot ser
molt xulo! 

ACTIVITAT ESTIU JOVE 
RODONYÀ: ESCAPE ROOM

MEDIEVAL

https://www.instagram.com/ajcabra/
http://www.altcamp.cat/noticies/estiu-actiu-al-mas-del-plata-serveis-socials-amb-tu
https://www.instagram.com/explore/tags/rodony%C3%A0/


YAY OR NAY? >

EDUCACIÓ

Sabies que les Escoles Oficials
d'Idiomes de Catalunya ofereixen
ensenyaments de 15 llengües diferents?

  Hi pots aprendre des de l’anglès i
l’alemany fins a l’èuscar, el rus, el
japonès i el xinès, entre d’altres!

 Pots trobar tota la informació sobre
les EOI al portal:
triaeducativa.gencat.cat 

FORMALITZACIÓ DE LA
MATRÍCULA A BATXILLERAT

 

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
2021/2022

 

El dia 6 de juliol sortien les places
definitives pels joves inscrits a
batxillerat. Del 12 al 16 de juliol s'haurà
de formalitzar la matrícula al centre
corresponent. 
No et quedis sense la teva plaça !!!



ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

L’Ajuntament d’#Alcover convoca una
línia d'ajuts per a estudiants que cursin
estudis post-obligatoris no
universitaris, pel curs 2021-2022.

 Terminide presentació: Del 5 al 23 de
juliol de 2021.

VOLUNTARIAT: CONVERSA EN
CATALÀ

ALCOVER CONVOCA UN AJUT
PER ESTUDIATS DEL MUNICIPI

D'ESTUDIS POST-
OBLIGATORIS

Viu noves experiències aquest
estiu: apunta't com a voluntari a
vxl.cat i conversa en català amb
un aprenent que vol practicar-lo
#VxLEstiuMàgic

Més informació a:
https://www.vxl.cat/que-es-el-vxl

https://www.instagram.com/explore/tags/alcover/
https://www.instagram.com/explore/tags/vxlestium%C3%A0gic/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

Beques MEC, per estudis no
universitaris 2021-2022

Termini:30 d'agost al 1 d'octubre

És requisit bàsic demanar la beca a
assolir un nivell d'estudis superior al
que ja es té.

Des de l'oficina jove del Baix Empordà
et poden ajudar, Més info via whatsapp
609.027.720

BEQUES EQUITAT 2021-2022

BEQUES MEC CURS 2021-
2022

Beques Equitat per al curs
acadèmic 2021-2022 

Termini: De 7 de juliol al 14
d’octubre de 2021,

Destinataris: estudiants de grau o
màster oficial d'una universitat
pública de Catalunya, la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) o un centre adscrit.
Més info aquí.

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2020-2021-MATRC-EQUITAT-2020


YAY OR NAY? >

SALUT

Estàs vivint una situació de violència a
la teva escola o institut? N'ets testimoni
o la pateixes directament?

 Posem a disposició de tota la
comunitat educativa d'una nova web
app, Usapps, per denunciar qualsevol
tipus de violències als centres
educatius 

 És confidencial, està en 7 llengües i
ofereix l'acompanyament de
professionals

 Per unes escoles lliures de
violències!

APP PER FACILITAR LA DENÚNCIA
DE VIOLÈNCIA ALS CENTRES

EDUCATIUS
 



ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

Podeu triar entre els centenars de
#campaments, #casals i #colònies.
Amb mesures de seguretat, molta
diversió i coses per aprendre.

Informa-te'n a: estiuamblleure.cat
#DretAlLleure

CASALS I CAMPAMENTS
SEGURS 

Què he de fer si vull avortar? I si soc menor de 18 anys? Com puc
comunicar-ho?

Troba informació sobre l'avortament de manera fàcil, accessible, veraç,
fiable i des d'una perspectiva feminista i de Drets Sexuals i Reproductius.

Trova tota la informació necessària a: vullavortar.org

QUÈ HE DE FER SI VULL
AVORTAR?

https://www.instagram.com/explore/tags/campaments/
https://www.instagram.com/explore/tags/casals/
https://www.instagram.com/explore/tags/col%C3%B2nies/
https://www.instagram.com/explore/tags/dretallleure/
http://vullavortar.org/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

Es torna a utilitzar la mascareta en
espais públics!!
Consulta tota la informació referent a
l'ús de la mascareta aquí.

QUAN CAL UTILITZAR LA
MASCARETA?

Noves mesures contra la covid-
19

Les mesures contemplen la
tornada de certes limitacions a
conseqüència de les actuals
dades de la pandèmia a
Catalunya.
Més info aquí.

NOVES RESTRICCIONS
FINS EL 23 DE JULIOL

https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/


MOBILITAT
INTERNACIONAL

 GUIA DE M0BILITAT 
 INTERNACIONAL

VIATGES SOLIDARIS 

L’Associació Internacional de Sanitaris a
Espanya (AISE) posa en marxa una Campanya
Sociosanitària entre professionals i estudiants
de la salut. 
Més info aquí.

Oficina jove de Baix Penedés,
presenta la guia de Mobilitat
Internacional  adreçada a totes
les persones joves de la comarca i
pensada per oferir informació sobre
estudiar i treballar a l'estranger,
voluntariat internacional, camps de
treball, programes eramus+...

Podeu consultar-la aquí.

https://bit.ly/3b2GVZq
https://oficinajovebaixpenedes.wordpress.com/2021/06/25/guia-de-mobilitat-internacional/


VOLUNTARIAT A ANNECY,FRANÇA

ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

Vols estudiar una FP Dual a Àustria? Bridge for Mobility obre processos
de selecció.

Perfil: · Edat: Entre 18 i 25 anys.  Estudis: Mínim un grau mig
relacionat amb les professions o bé ESO i un any d’experiència.

Data límit: 15 de setembre de 2021 Més informació:
https://www.bridge4mobility.com

FP DUAL A ÀUSTRIA
FP DUAL A ÀUSTRIA

https://www.bridge4mobility.com/


HABITATGE

Ep!!  ♂ Tens un habitatge buit?
Aprofita les subvencions que posem al teu abast per
adequar-lo... i posa'l a la Borsa Comarcal de lloguer❗ 
Obert el termini de presentació de sol·licituds

 Fins el 16 de setembre!

Tota la info a: www.vallesoriental.cat

BORSA COMARCAL DE LLOGUER
 

http://www.vallesoriental.cat/
http://www.vallesoriental.cat/


YAY OR NAY? >

EMPRENEDORIA

El projecte d'emprenedoria juvenil destacat d'#apujopersiana és 
 Desenvolupa Ment.   Cristina Ruiz Garcia condueix el projecte
@desenvolupament.po , d’acord  Utopia, un altre projecte que duu
entre mans.

L’atenció́ individualitzada i l’espai tranquil i confortable son alguns
dels ingredients clau per aconseguir l’èxit.

Vols conèixer-la millor?
https://projecteutopia.weebly.com/desenvolupament.html

PROJECTE D'EMPREDORI
AJUVENIL DESTACAT  D'APUJO

PERSIANA
 

https://projecteutopia.weebly.com/desenvolupament.html


RECURSOS

 
 

A través de la web app GestioEmocional.cat podràs disposar d’una sèrie
de recursos i eines perquè puguis gestionar i valorar el teu estat
emocional en funció dels símptomes que tinguis, rebre consells i
indicacions sobre què cal fer en cada situació, o bé ser atès per un metge
o metgessa en cas necessari   
.
No et quedis amb el dubte i informa't! 
https://gestioemocional.catsalut.cat/

EINES DIGITALS #EJOVENTUT

https://gestioemocional.catsalut.cat/


PARTICIPACIÓ

CONCURS DE DISSEMY DEL
CARTEÑÑ DE LA FESTA MAJOR

D'ALCOVER

 L'Ajuntament d'Alcover
convoca, el concurs de disseny
del Cartell de la Festa Major,
que se celebra el tercer cap de
setmana d’octubre.

 Aquest està adreçat a
particulars, grafistes, dibuixants
i estudiants d’art, majors de 16
anys.

Premi 400 euros
Més info aquí.

TROBADA DE JOVES AL PONT
D'ARMENTERA

😊 El passat 12 de juny es va
elaborar la diagnosi i les propostes
pel  #PlaLocalJoventut al Pont
d'Armentera amb les persones
joves i la regidoria de joventut.

http://www.alcover.cat/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/


YAY OR NAY? >

Divendres  2 de juliol a la tarda vam
ser a #vilabella elaborant les propostes
pel nou #plalocaljoventut i explicant
programes i recursos de treball, amb
les persones joves i la Regidoria de
Joventut.

TROBADA DE JOVES A LA RIBA 

TROBADA DE JOVES A
VILABELLA

El passat divendres 9 de juliol els
joves de La Riba van elaborar les
propostes pel nou
#PlaLocalJoventut 

https://www.instagram.com/explore/tags/vilabella/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/


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

