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PARTICIPACIÓ

Convocatòria de 
subvencions per a 
associacions juvenils 
2020
L’Ajuntament de València, a través de la 
Regidoria de Joventut, i dintre del marc 
del programa d’ajuda a entitats juvenils, 
pretén convocar un procediment de con-
cessió de subvencions amb l’objectiu de 
dinamitzar i estimular l’associacionisme 
juvenil i donar suport a aquelles accions 
específiques dirigides a l’apoderament de 
la joventut. Els projectes que se subven-
cionen hauran de desenvolupar algun dels 
Objectius Estratègics del Pla Jove de la 
ciutat de València 2019-2023, i hauran de 
dirigir-se a la joventut de la ciutat.
Qualsevol Entitat podrà presentar com a 
màxim un projecte d’activitats amb pres-
supost econòmic desglossat, podent-se 
valorar i subvencionar la totalitat del 
projecte o part d’aquest. La presentació 
serà només per Seu electrònica. El termini 
de presentació dels projectes comença el 
2 de juliol de 2020 i finalitza el 21 de juliol 
de 2020 (tots dos inclosos).

+info

IGUALTAT

Orienta, oficina 
integral LGTBI
La Llei valenciana d’igualtat de les 
persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals), aprovada el 
novembre de 2018, preveu la posada en 
marxa d’un servei públic que atenga la 
realitat i les necessitats d’aquest col·lectiu 
i avance en la promoció de la defensa 
dels seus drets i en la lluita contra la 
discriminació que puguen patir en l’àmbit 
social, rural, cultural, laboral, sanitari i 
educatiu. Aquest és l’objectiu amb el qual 
naix ORIENTA, l’oficina integral LGTBI 
de la Generalitat Valenciana, que compta 
inicialment amb oficines a les ciutats de 
València, Alacant i Castelló.

València
Carrer Pobla de Farnals, 18
46021 València
Telèfon: 963 394 668
Correu: orienta_vlc@cv.gva.es

+info

OCUPACIÓ

Certamen Nacional 
Joves Emprenedors 
2020
+info

IGUALTAT

Premis tesis 
doctorals sobre 
violència contra les 
dones
Es convoquen els Premis de la Delegació 
del Govern contra la Violència de Gènere 
a tesis doctorals sobre violència contra la 
dona per a l’any 2020.
Les tesis hauran d’estar escrites en 
castellà i ser inèdites, això és no haver 
sigut íntegrament reproduïdes de manera 
múltiple en qualsevol format d’impressió o 
mitjà audiovisual -llevat que la publicació 
l’haja duta a terme la universitat en què 
s’haja procedit al seu defensa-, ni haver 
resultat premiades amb anterioritat a la 
presentació de la sol·licitud de participació 
en la convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds: 
17/06/2020 a 14/07/2020, tots dos 
inclusivament.

+info

L’Injuve convoca el Certamen Nacional 
de Joves Emprenedors 2020 per donar 
suport a joves que lideren projectes 
innovadors, per a empreses ja 
constituïdes, amb una antiguitat màxima 
de 3 anys i mínima d’un.
Va adreçat a joves que no superen els 
35 anys. Als deu primers projectes 
seleccionats els serà concebuda una 
ajuda econòmica de 20.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds 
finalitza el 16 de juliol de 2020.

https://joventut-valencia.es/pagina/175/recursos/subvenciones-ayudas/convocatoria-de-subvenciones-para-asociaciones-juveniles-2020/?fbclid=IwAR2B2dyhl_Od5DLb4oQDHfjH4KmmiU42ZrGl_2fyQ9kz-eGwn0cN_4w1qZA
https://lambdavalencia.org/es/orienta-oficina-integral-lgtbi/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/tesis/2020/home.htm
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2020
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FORMACIÓ

Generació Talent
Jovesólides llança aquest laboratori 
intensiu, des del que es proposen generar 
oportunitats de treball a través d’iniciati-
ves que tinguen un impacte social positiu. 
Augmentaràs el teu autoconeixement, 
les teues capacitats creatives i comuni-
catives. La fi última: atraure oportunitats 
laborals i afrontar l’actual situació de crisi 
a través de l’emprenedoria social.
DIRIGIT A: Joves entre 18 i 35 anys.
QUAN SERÀ? Els dies 13, 14, 15 i 16 de 
Juliol. Horari: de dilluns a dijous de 10 a 
12 hores.
ON? Plataforma Google MEET.

+info

OCI EDUCATIU

Radio Garden
Ràdio. Garden, un projecte interactiu 
desenvolupat per l’Institut Holandés per 
al So i la Visió en cooperació amb sis 
universitats d’Alemanya, Holanda, Dina-
marca i Regne Unit. És el més semblant a 
viatjar pel món en temps real i en so sense 
moure’t de l’escriptori.  Ràdio Garden és la 
visualització interactiva, com si la pantalla 
fora un mapamundi que pots girar, acos-
tar i allunyar al teu antull. Mentre et mous 
pels continents veuràs puntets verds que 
t’indiquen que pots escoltar immedia-
tament i de manera gratuïta què s’està 
emetent en viu en aqueixa ciutat. 
Aquesta instal·lació digital forma part d’un 
projecte d’investigació anomenat Troba-
des Radiofòniques Transnacionals, amb 
el qual s’explora com la ràdio creua les 
barreres lingüístiques i geogràfiques.

+info

FORMACIÓ/IGUALTAT

Programa ATENEA. 
Eines per a joves 
cineastes
Iniciativa de l’Institut Valencià de Cultura 
i l’Associació Dona i Cinema, que pretén 
promoure el talent de joves directores, 
a través d’una sèrie de tutories perso-
nalitzades amb expertes del sector amb 
el fi d’orientar, aconsellar i potenciar la 
viabilitat dels seus projectes.
Aquest programa està adreçat a dones 
estudiants de les universitats i entitats 
col·laboradores, que estiguen cursant el 
seu últim any.
Es poden presentar projectes de curtme-
tratges de ficció, documentals o d’anima-
ció, i els pot presentar la seua directora, 
guionista i/o productora. El termini de 
presentació és fins al 31 d’agost de 2020.
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CULTURA

XXXVIII Edició 
Premis Literaris 
“Ciutat de València” 
2020
Encara està obert el termini per a pre-
sentar obres al Premis Literaris “Ciutat 
de València”, que convoca la Regidoria 
de Patrimoni i Recursos Culturals de 
l’Ajuntament de València, a través del 
Servei de Recursos Culturals. La recepció 
d’originals conclourà el pròxim 22 de juliol 
de 2020 per a totes les categories, huit 
en total, d’estos guardons que enguany 
celebren la seua 38a edició.
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CULTURA

Festival
Poliritmia
El Festival Poliritmia és una producció de 
l’Institut Valencià de Cultural i del Cefire. 
Es tracta d’un encontre de músiques i 
danses del Mediterrani, alhora és també 
un programa formatiu de propostes mu-
sicals i de dansa de caràcter tradicional 
mediterrani, un encontre professional i 
formatiu d’artistes i docents. En aquest 
enllaç podràs consultar tota la seua pro-
gramació per aquest mes de juliol.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtmdAQxiEgvJfTk354DxX1BPAz9zY0sBq1nSXphZnfcyqww/viewform
https://poliritmia.ivc.gva.es/admin/assets/docs/p/r/programapoliritmia2020digitalv1.pdf
https://ivc.gva.es/es/ivc/2-edicion-del-programa-atenea
http://radio.garden/visit/cartagena/vFPfo5Au
https://cultural.valencia.es/xxxviii-edicio-premis-literaris-ciutat-de-valencia-2020/

