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NÚM 46.AGOST 2021

 S'obre la convocatòria de
vacunació per a les persones
nascudes entre els anys 2006 i
2009. 
Tots els menors de 16 anys han
d'anar a vacunar-se acompanyats
de la mare, el pare o el tutor/a
legal.

ACTUALITAT

LES PERSONES NASCUDES 
ENTRE 2006 I 2009

 JA ES PODEN 
VACUNAR



YAY OR NAY? >
 

Dissabte passat va tindre lloc una nova edició de la grafitada a
Valls!

 
Van participar 24 artistes!!!

Podeu passar pel pont que va a la urbanització del Fornàs i
veureu tot el que s'ha grafitat!

24 ARTISTES PARTICIPEN A LA
GRAFITADA DE VALLS

 

valls genera 𝗝𝗮 té 𝗪𝗵𝗮혁혀𝗔𝗽𝗽!!

𝑃𝑜𝑡𝑠 𝑓𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑠𝑒𝑣𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑙
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜: 𝟼𝟻𝟿 𝟸𝟷 𝟾𝟶 𝟽𝟼

VALLS GENERA JA TÉ WHATSAPP



YAY OR NAY? >

TREBALL I
FORMACIÓ

Està inscrit a garantia juvenil, si no ho
estàs i actualment no estàs treballant,
fes-ho aquí:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Persona
s/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil

 El SOC ofereix 1.495 contractes en
pràctiques a joves durant sis mesos a
ajuntaments, consells comarcals i entitats
sense ànim de lucre #MésTreball
#MésOportunitats
Condicions:

BORSA DE TREBALL
VALLSGENERA

Actualment a la borsa de #treball de
#Vallsgenera hi tens ofertes de #feina
d'orientador/a laboral, cap de vendes,
personal de neteja, auxiliar
administratiu/va, cambrer/a, operari/
ària de magatzem, etc.

𝗠�́�혀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶�́�:
https://www.vallsgenera.cat/feina/ofert
es-feina 

CONVOCATÒRIA JOVES EN
PRÀCTIQUES 2021

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9sTreball?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9sOportunitats?src=hashtag_click
https://www.instagram.com/explore/tags/treball/
https://www.instagram.com/explore/tags/vallsgenera/
https://www.instagram.com/explore/tags/feina/
https://www.vallsgenera.cat/feina/ofertes-feina
https://www.vallsgenera.cat/feina/ofertes-feina


SITUACIÓ LABORAL DE LA
JOVENTUT 2021

 

YAY OR NAY? >

Ja es pot consultar l’informe sobre la
Situació laboral de les persones joves
a Catalunya referent al segon
trimestre de 2021.

Més informació a l'E-Joventut:

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/
Noticia/Millora-generalitzada-dels-
indicadors-laborals-mentre-la-taxa-
demancipacio-arriba-a-minims-
historics

PREMIS DE RECERCA JOVE 

Tens entre 14 i 23 anys i un
esperit científic? Presenta el teu
Treball de Recerca als Premis
Recerca Jove  #PRJ21, que
convoca l’#AGAUR

Tens temps fins el 4 d’octubre!
Més info a l'story destacada

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Millora-generalitzada-dels-indicadors-laborals-mentre-la-taxa-demancipacio-arriba-a-minims-historics
https://www.instagram.com/explore/tags/prj21/
https://www.instagram.com/explore/tags/agaur/


YAY OR NAY? >

 El CIDO facilita l'accés a la
informació oficial de les
administracions catalanes: es tracta
d'un cercador que garanteix el dret i
l'accessibilitat a la informació pública
dels ciutadans.

Consulta les oposicions actives
actuals a:
https://cido.diba.cat/oposicions

 
  Nova edició del curs Operador de carretons amb picking

 Del 7 al 9 de setembre tens l'oportunitat de treure't el carnet de carretons amb
norma UNE.

 Les places són limitades, així que no t'ho pensis!
+info: web de Vallsgenera o monica.queralt@valls.cat

UTILITZA CIDO PER BUSCAR
FEINA A LA INSTITUCIÓ PÚBLICA

CURS DEL SOC: OPERADOR DE
CARRETONS AMB PICKING

https://cido.diba.cat/oposicions


YAY OR NAY? >

OCI

Les activitats joves d'agost que es realitzen a les
diferents comarques de l'Alt Camp, ja estan aquí!!

Consulta-les totes a continuació.

ACTIVITATS JOVES D'AGOST 
 



ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

ACTIVITATS JOVES, D'AGOST A
VALLMOLL

Estiu Jove Vallmoll ☀

 A l’agost segueixen les activitats
joves d’estiu:

Taller de graffiti: 13 d’agost de
17h a 21h a la Crtra. de La Masó
a càrrec d’ Oriol Moreno

Taller de Tik Tok: 14 d’agost de
10h a 13h al camp de futbol a
càrrec de @waltercapdevila

 Inscripcions:
@ajuntamentdevallmoll

Estiu Jove Montferri☀

Escape room exterior a
Montferri: dissabte 21 d’agost de
les 17.00h a les 20.00h pels
carrers i monuments més
emblemàtics del poble, amb
actors/actrius professionals
a càrrec de
@espectaculos_interactivos

No t’ho perdis!
Inscripcions: @ajuntamentmontferri

ACTIVITATS ESTIU JOVE 
EL PONT D'ARMENTERA

https://www.instagram.com/waltercapdevila/
https://www.instagram.com/ajuntamentdevallmoll/
https://www.instagram.com/espectaculos_interactivos/
https://www.instagram.com/ajuntamentmontferri/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

21 D'AGOST
SCAPE ROOM A MONTFERRI

 
 

Es canvia de data l’activitat aquàtica de la piscina del #pontarmentera
⬇⬇⬇⬇⬇

✅27 d’agost de 17h a 19h a la piscina, a càrrec de @creu73
Les altres activitats segueixen en les mateixes dates:

 
Inscripcions: Ajuntament del Pont d’Armentera

 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/pontarmentera/
https://www.instagram.com/creu73/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

 
Setmana jove de Cabra del Camp

 Del 24 al 28 d’agost
Hi trobareu tallers femnistes i inclusius amb @zinteta , tallers artístics,

activitats esportives a la natura, concerts @som.volpini , teatre, gimcana,
bany nocturn… Aneu a treure-hi el cap! 😜

 
Més info i inscripcions:

jovesdecabra@gmail.com / @joves_de_cabra
 
 

SETMANA JOVE DE CABRA DEL
CAMP DEL 24 AL 28 D'AGOST

https://www.instagram.com/zinteta/
https://www.instagram.com/som.volpini/
https://www.instagram.com/joves_de_cabra/


YAY OR NAY? >

EDUCACIÓ

Ja podeu consultar el resultat de la
primera assignació de places de la
preinscripció universitària de juny 2021.

#preinscripcióuniversitària
#accesuniversitat #universitats

CURS ÀCTIC MITJÀ A
VALLSGENERA

 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 
2021

Vols obtenir la certificació ACTIC
nivell mitjà?
A Vallsgenera et preparem per a
l'examen!

Del 17 de setembre al 12 de
noviembre oferim una nova edició
d'aquesta formació i ho farem en línia.

 ♀ No a los pensis!
 + info i inscripciones: web de

Vallsgenera i / o
monica.queralt@valls.cat

https://www.instagram.com/explore/tags/preinscripci%C3%B3universit%C3%A0ria/
https://www.instagram.com/explore/tags/accesuniversitat/
https://www.instagram.com/explore/tags/universitats/
https://www.vallsgenera.cat/formacio/actic


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

CURS ACTIC MITJÀ

Curs de preparació per obtenir la
certificació de l'ACTIC de la Generalitat
de Catalunya. Competències
informàtiques. 

Més info:
https://www.onlinevalls.com/producto/a
ctic-mitja-18-i-25-de-setembre-de-2021

CURS ACTIC AVANÇAT
A ACADEMIA ONLINE DE

VALLS
 

CURS ACTIC MITJÀ
A ACADEMIA ONLINE DE

VALLS

NOU CURS ACTIC AVANÇAT!

Curs de preparació per obtenir la
certificació de l'ACTIC de la
Generalitat de Catalunya.
Competències informàtiques.

Més info:
https://www.onlinevalls.com/produ
cto/actic-avancat-2-d-octubre-
juliol-de-2021

https://www.onlinevalls.com/producto/actic-mitja-18-i-25-de-setembre-de-2021
https://www.onlinevalls.com/producto/actic-avancat-2-d-octubre-juliol-de-2021


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

BEQUES 2021-2022

 
⦁ BEQUES PER A ENSENYAMENT POSTOBLIGATORIS NO

UNIVERSITARIS 2021-2022
Data: Del 3 d'agost al 30 de setembre de 2021.

Més info aquí: https://n9.cl/educaciogencat
 

⦁ BEQUES AGAUR PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 2021-2022.
Data: Del 3 d'agost al 14 d'octubre de 2021.

Més info aquí: https://n9.cl/agaur
 

⦁ BEQUES EQUITAT 2021-2022
Data: Del 7 de juliol al 14 d’octubre de 2021.

Més info aquí: https://n9.cl/equitat
 
 
 

https://n9.cl/educaciogencat
https://n9.cl/agaur
https://n9.cl/equitat


YAY OR NAY? >

SALUT

QUE HEM DE FER QUAN FA MOLTA
CALOR?

 

 
Ona de calor, protegeix-te 

 
 

Més info aquí:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autopr

oteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/
 
 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

El XarXaJoves és un programa pilot
d’acompanyament integral per a joves
amb problemes de salut mental de 16 a
25 anys i les seves famílies que pretén
oferir suport a la persona en aquelles
fites que es vulgui plantejar: estudis,
treball, oci saludable, vinculació amb la
xarxa, etc.
Més info aquí
Correu: carles.bonete@salutmental.org

XARXAJOVES PER LA 
SALUT MENTAL

✅Garantim el #DretAlLleure amb la realització de proves TAR a
farmàcies

Més informació al web estiuamblleure.cat, ves-hi per consultar el mapa
de les farmàcies adherides al programa!

REALITZACIÓ DE PROVES TAR
AL LLEURE

https://www.salutmental.org/que-fem/acompanyament-a-les-persones/xarxa-joves/
mailto:carles.bonete@salutmental.org
https://www.instagram.com/explore/tags/dretallleure/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/


PROTEGEIX LA PELL
 

 Hi ha professions més exposades a l’estrès tèrmic i cal protegir-se!
Recordeu:  Protegir-vos del sol i la calor. Utilitzar crema solar Beure

aigua regularment Fer pauses en ambients frescos
#ALaFeinaCapRisc 

@alafeinacaprisc
 

Durant el mes d'agost pots
vacunar-te, sense demanar cita,
en punts de vacunació distribuïts
arreu del país.  Consulta els
centres i horaris disponibles a:
https://canalsalut.gencat.cat/vacu
na-sense-cita

VACUNA'T SENSE CITA

https://twitter.com/hashtag/ALaFeinaCapRisc?src=hashtag_click
https://twitter.com/alafeinacaprisc
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/vacuna-sense-cita/


MOBILITAT
INTERNACIONAL

VOLUNTARIAT AMB EL PROJECTE
INTERREG

MESURES PER VIATJAR AQUEST
ESTIU 

 Si aquest estiu viatges a l'estranger, tingues
en compte que les mesures i els requisits
d'entrada a cada país poden anar canviant.

 Consulta el web

 Si mentre ets fora tens una emergència, envia
un correu a emergencies.exteriors@gencat.cat o
posa't en contacte amb les delegacions del
Govern a l'exterior.

Vols fer un voluntariat? Convocatòria 
@InterregYouth
 de @EuropeanYouthEU
 per fer voluntariat a un projecte 
@Interreg_eu o bé acollir-ne
https://bit.ly/3Az0DX0@joventutcat
 
@RegioES_PT
 
@RegioInterreg
 #YouthDay2021

https://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/restriccions-viatges/%20i%20els%20portals%20oficials%20del%20lloc%20on%20vagis.
https://twitter.com/InterregYouth
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/Interreg_eu
https://bit.ly/3Az0DX0@joventutcat
https://twitter.com/RegioES_PT
https://twitter.com/RegioInterreg
https://twitter.com/hashtag/YouthDay2021?src=hashtag_click


HABITATGE

Tot el que necessites saber sobre el lloguer de l'habitatge a:
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/llogar/

LLOGUER D'HABITATGE
 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/llogar/


YAY OR NAY? >

EMPRENEDORIA

El projecte d'emprenedoria juvenil destacat d'#apujopersiana és
@cualquierdestino encapçalat per
Sílvia Castel. Ella s’encarrega d’organitzar el viatge que sempre has
volgut, de manera 100% personalitzada i adaptada als teus gustos😍 i
pressupost. 
No importa que mai hagis fet un gran viatge o que no tinguis temps per
dedicar hores planificant-lo. La Sílvia s’ocupa d’organitzar el viatge
dels teus somnis! 

Vols conèixer-la millor?
www.apujopersiana.cat

PROJECTE D'EMPREDORIA
JUVENIL DESTACAT  D'APUJO

PERSIANA
 

https://www.instagram.com/explore/tags/apujopersiana/
https://www.instagram.com/cualquierdestino/


RECURSOS

 
 

Últimament els teus plans han quedat congelats??? Aquest estiu
✨ refresca'ls. Fes-te'l ara, descobreix un munt de descomptes  i
desenvolupa la teva #ActitudCJ!!  
 

 Més info a carnetjove.cat/actitudcj  @carnetjove_cat

ESTIU AMB CARNET JOVE

https://www.instagram.com/explore/tags/actitudcj/
https://www.instagram.com/carnetjove_cat/


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

