


Aquest curs t'ofereix l'oportunitat
d'adquirir competències generals en
la realització d'operacions de gestió
administrativa com: compravenda de
productes i serveis, tresoreria i
personal, així com la introducció de
registres comptables predefinits, amb
l’obtenció, el processament i
l’arxivament previs de la informació i
documentació necessàries
mitjançant els suports convencionals
o informàtics adequats.
 
 

TREBALL I FORMACIÓ

CURS ACTIVITATS DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

CURS: JOVE, DECIDEIX EL TEU
OFICI

Aquest curs et permetrà descobrir i
conèixer diferents opcions
professionals mitjançant la
realització de diferents mòduls de
formació. Alhora, també adquiriràs
formació de caràcter general aplicat
i obtindràs un seguiment i una
orientació individualitzada. 

Info i incripcions: vallsgenera.cat

 



FORMACIÓ EN LÍNIA

Millora les teves competències
personals i professionals des de
casa i de manera flexible amb els
cursos en línia oferits per
Vallsgenera, Aula Mentor i pel
Ministeri d'Educació i Formació
Professional. 

          Info i inscripcions:
www.vallsgenera.cat/formacio/curs
os-en-linia

BORSA DE TREBALL DE
L'OFICINA JOVE DE TREBALL

Inscriu-te a la borsa de treball de
l'Oficina Jove de Treball per poder
accedir a les ofertes laborals
existents! Actualment comptes amb
ofertes en diversos àmbits:
administratiu, educació en el lleure,
agricultura, restauració, etc.  

Info i inscripcions:
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/
treball/oficina_jove_de_treball/bors
a_treball/ 

 



El pròxim 16 i 17 d'octubre el Pla
de Santa Maria celebrarà, un any
més, La Fira del vent. Es
desenvoluparan diversitat
d'activitats, de les quals
destaquen les organitzades per
l'Associació de Joves del Pla,
com és el cas de l'Ensuminada
Fest o "Enfila la Fira". 

Més info: 
      
        @associacio_joves_pla

Aquest nou espai radiofònic LGTBI+
pretén mostrar les realitats del
col·lectiu d’una manera àcida,
divulgativa, pedagògica, entretinguda
i amb moltes cures. Aquest espai
serà conduit per activistes d’H2o, el
col·lectiu LGTBI del Camp de
Tarragona. Us animem a escoltar el
programa!
          
          @lanova_radio
          @H2o_lgtbi

OCI I CULTURA

ENSUMINADA FEST- FESTA DE LA
CERVESA AL PLA DE SANTA MARIA

EL RAM DE L'AIGUA; EL NOU
PROGRAMA DE RADIO LGTBI+ DEL

CAMP DE TARRAGONA 

Emissió: Divendres de 20 a 21h.
Redifusió: Dissabtes de 11 a 12h.

 
www.lanovaradio.cat/elramdelaigua



La festa major d'Alcover es celebrarà del
15 al 18 d'octubre del 2021. Aquest any
comptarà amb actuacions com la del grup
valencià Zoo, que es realitzarà la nit del
divendres, o la del grup Portobello,
dissabte a la nit, entre d'altres activitats. 

Més info i reserva prèvia d'entrades:   

         www.alcover.cat 
         
         @alcover_vila

FESTA MAJOR ALCOVER 2021

MITGERES-MOSTRA DE FOTOGRAFIA
DOCUMENTAL AL CARRER

Arriba la 3a edició de Mitgeres, la
mostra de fotografia documental als
carrers del barri antic de Valls.
Aquesta edició està dedicada a
l'enyorança i les obres exposades
conviuran amb les de les edicions
anteriors, on  "en femení" i "frontera"
varen establir-se com a eixos
vertebradors. Alhora, fins al 12
d'octubre pot visitar-se l'exposició
"La frontera Sud, a l'ombra del Nord"
al Pati Sant Roc-IEV. 

Consulta la ruta i activitats a:
http://www.mitgeres.cat/index.php/pr
ograma-dactivitats/ 



EDUCACIÓ

BEQUES EQUITAT I DE CARÀCTER
GENERAL CURS 21-22

Les convocatòries per demanar
les beques EQUITAT i de
caràcter general del Ministeri
finalitzen el pròxim 14 d'octubre. 

Si ets estudiant universitari i
encara no les has demanat, no
esperis més! 
              
            agaur.gencat.cat

VOLUNTARIAT SOCIAL EN UN CLIC!

Vols fer voluntariat de caràcter
social? Entra a la borsa de
voluntaris.cat i realitza una cerca
segons les teves preferències,
disponibilitat i motivacions. 

Info: www.voluntariatenunclic.cat        
            



SALUT

SERVEI D'ATENCIÓ A LA SALUT DE
PERSONES TRANS- TRÀNSIT

Si ets una persona trans, tens a la teva
disposició el Servei d'Atenció a la Salut
Trànsit. Des d'aquest servei ofereixen
atenció  i assessorament a les persones
trans (mèdic, quirúrgic, psicològic i social).
També realitzen acompanyament i atenció a
menors trans i al seu entorn familiar. 

Camí de Riudoms, 53-55
43202 Reus

Telèfon: 977 77 85 12
 

Adreça electrònica:
transitcampdetarragona.tgn@genca

t.cat
 

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-
sanitaris/altres-serveis/model-atencio-

salut-persones-trans/ 

CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL, FES ÚS
DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR!

Sabies que pots rebre atenció
neuropsiquiàtrica gratuita amb
l'assegurança escolar? Si ets estudiant i
tens entre 14 i 28 anys, pots demanar
atenció ambulatòria o psicoteràpia. 

Tota la info a: https://bit.ly/3B7RiGd 

mailto:transitcampdetarragona.tgn@gencat.cat


DONA SANG, DONA VIDA!

Entre 800 i 1000 donacions diàries
de sang són les que es
requereixen per poder atendre 
 totes les necessitats als hospitals
catalans.

       Demana cita i fes-te donant! 

Més info:
https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-
donar/cercar/ 

UTILITZA LA NOVA APP USAPPS PER
DENUNCIAR LA VIOLÈNCIA ALS CENTRES

EDUCATIUS

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!



Si ets estudiant a les
universitats catalanes i has
estat seleccionat/da per a una
estada acadèmica de mobilitat
per el curs 2021-2022,
AFANYAT! 

Sol·licita el teu ajut MOBINT-
MIF, tens fins al 21 d'Octubre
per fer-ho!

          bit.ly/2YgAqyX 

MOBILITAT
INTERNACIONAL

AJUDES MOBINT-MIF 2021/2022

OFERTES FORMATIVES A LA UE

Desde Salto-Youth i Erasmus+
s'ofereixen formacions per a joves i
professionals de joventut, en línia i
presencials, arreu del territori de la
Unió Europea. Alhora, en el cas de les
formacions presencials, les despeses
(estada i viatge) queden finançades per
Erasmus+: Youth in Action Programme. 

Consulta les formacions disponibles a:

bit.ly/3uU1eRH 



HABITATGE

ASSESORIA EN LINIA SOBRE HABITATGE
PER A JOVES

Tens dubtes sobre si pots ajornar els
pagaments del teu lloguer? Coneixes
els ajuts que pots sol·licitar?
Necessites saber si pots continuar
residint a l’habitatge malgrat hi hagués
una extinció del contracte de lloguer o
un judici de desnonament?

 
Personal expert respondrà les teves
preguntes en relació a l'habitatge! 

 
No ho dubtis, informa't a  Jove.cat 

AJUT AL LLOGUER PER A PERSONES
JOVES - VALLS

Si tens entre 18 i 35 anys, pots
sol·licitar els ajuts al lloguer per a
persones joves fins al 31 d'octubre. 

Requisits:

Lloguer inferior a 550eu. 
Residència a Valls en els últims dos
anys.
Disposar d'ingrés mínim i no superar
els màxims establerts.
Contractes realitzats a partir de l'1 de
novembre del 2020

Més info: www.vallsjove.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

