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As persoas interesadas en participar no programa poden informarse nas páxinas web de Voluntariado Galego, en: www.voluntariado-
galego.org , e a través da Rede de Bibliotecas de Galicia, en: http://rbgalicia.xunta.es/. Ao finalizar a súa participación neste programa, 
os voluntarios e as voluntarias obterán da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado un certificado acreditativo da acción voluntaria 
desenvolvida, que será inscrita como experiencia voluntaria no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Esta colaboración entre as dúas consellerías responde ao establecido no Plan Galego de Acción Voluntaria 2011-2014, en canto que 
ten a difusión das actividades de voluntariado desde outros departamentos da administración autonómica como unha das súas princi-
pais accións.

Impulsar a creatividade xuvenil galega
Por outra banda, as actuacións previstas no acordo tamén inclúen a colaboración da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e da 
Secretaría Xeral de Cultura en Xuventude Crea, “o certame que engloba a maior manifestación da creatividade xuvenil galega e o lugar 
onde mellor se pode visualizar o enorme talento que atesoura a xuventude”, explicou Ovidio Rodeiro. “Coa sinatura deste acordo de 
colaboración –precisou– preténdese crear un espazo para que os mozos e mozas poidan exercitar as súas habilidades, ensaiar solucións 
innovadoras, valorar o exame crítico das obras e outorgarlles visibilidade”.

A edición de 2013 do certame, cuxo prazo de presentación de traballos remata mañá, inclúe 11 especialidades artísticas distintas, como 
o teatro, as artes plásticas, a música, a poesía, a banda deseñada, a videocreación etc., e permitirá a posta en marcha de preto de 300 
proxectos creativos. A colaboración entre as dúas consellerías favorecerá a exhibición ou representación das obras gañadoras nas di-
ferentes modalidades do certame a través dos espazos de carácter cultural de titularidade da Consellería de Cultura e Educación, co fin 
de contribuír cunha maior difusión social dos creadores máis novos e destacados.

A primeira experiencia no marco desta acción conxunta concrétase este mesmo ano, coa participación do grupo gañador na modalidade 
de música de 2012 no ciclo de concertos Atardecer no Gaiás 2013, que se celebra na Cidade da Cultura de Galicia.

Favorecer o desenvolvemento creativo e a difusión da cultura
Ao abeiro do acordo de colaboración asinado hoxe pola Secretaría Xeral de Cultura e pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 
os dous departamentos da Xunta de Galicia unen esforzos para asegurar os mellores resultados nestes dous programas destinados a 
favorecer o desenvolvemento creativo e a difusión da cultura, dunha maneira organizada e coordinada.

Preto de 200 mozos e mozas participan este verán nos campamentos de 
intercambio con outras comunidades autónomas  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 09:02

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, acudiu hoxe a despedir 69 participantes, de entre 13 e 17 anos, que saían 
cara dúas destas iniciativas

EN PORTADAEN PORTADA

As consellerías de Cultura e Educación e de Traballo e Benestar poñen en mar-
cha un programa para impulsar o voluntariado cultural  
 

Martes, 30 Xullo 2013 12:02

O proxecto, que se inicia nas bibliotecas, ofrece novas oportunidades ás persoas que desexan colabo-
rar de xeito altruísta na dinamización cultural de Galicia. 
A iniciativa enmárcase no acordo asinado hoxe polos responsables de Cultura e de Xuventude e Vo-
luntariado, que tamén inclúe a colaboración no certame Xuventude Crea para contribuír cunha maior 
difusión dos creadores máis novos e destacados.
A Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar 
reforzan a súa colaboración para desenvolver actuacións conxuntas no campo da xuventude e no 

ámbito da dinamización cultural. Ao abeiro do acordo asinado esta mañá polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e polo director 
xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, os dous departamentos promoverán a realización de distintas manifestacións cultu-
rais, artísticas e de voluntariado a través do programa Voluntariado Cultural e do certame Xuventude Crea.

Por unha banda, as dúas consellerías poñen en marcha o programa Voluntariado Cultural, un novo proxecto que se inicia no ámbito 
bibliotecario, concretamente nas bibliotecas nodais das catro provincias galegas, e que, segundo explicou Anxo Lorenzo, “ten como 
obxectivo principal ofrecerlles novas oportunidades ás persoas que desexen colaborar, dun modo altruísta e solidario, no campo do desen-
volvemento e da dinamización cultural en Galicia”.

Atender as necesidades dos usuarios e usuarias.
O proxecto, que se basea no voluntariado entendido como “un novo medio para integrar procesos áxiles e innovadores cos que atender as 
necesidades dos usuarios e usuarias e, en xeral, da comunidade á que serven”, coordinará a acción das persoas voluntarias interesadas en 
participar nos programas de animación da lectura, en apoiar o servizo de formación para o acceso á información e en ampliar os servizos 
de difusión cultural das bibliotecas nodais de Galicia, dependentes de Cultura e Educación.

Oferta formativa para o voluntariado.
No marco do acordo de colaboración asinado hoxe na Biblioteca de Galicia tamén se contempla arredor do programa facilitar a prepa-
ración dos voluntarios e voluntarias a través dunha oferta formativa enfocada ao desenvolvemento das súas funcións de dinamización 
da lectura nas bibliotecas e de apoio á difusión cultural na Rede de Bibliotecas de Galicia. Con este obxectivo, nos próximos meses pro-
cederase á convocatoria de novos cursos específicos neste ámbito dentro do Plan de Formación ao Voluntariado, que o departamento 
que dirixe Ovidio Rodeiro realiza anualmente.
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Estes meses ofértanse prazas no País Vasco, Castela e León, Estremadura, e A Rioxa.
En total, Galicia dispón na campaña de verán de preto de 8.200 prazas en campamentos, actividades 
para maiores de 18 anos, campos de traballo e oferta concertada.
O orzamento total deste programa de actividades ascende a 2,2 millóns de euros.
Ao redor de 200 mozos e mozas galegas participarán este verán nalgún dos campamentos de inter-
cambio con outras comunidades autónomas que está a organizar a Consellería de Traballo e Benestar 
dentro da Campaña de verán.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, acudiu hoxe a despedir a 69 destes participantes, de entre 13, e 17 anos, 
que saían desde Santiago de Compostela cara dúas destas iniciativas. En concreto, hoxe partían cara os Albergues xuvenís de Barría e 
Illa de Zuhatza en Álava (País Vasco), e cara o de Navarredonda de Gredos, en Ávila (Castela e León).

No caso do País Vasco, os mozos e mozas participarán durante 11 días en actividades náuticas na Illa de Zuhatza, e de multiaventura 
en Barría. Pola súa banda, en Navarredonda de Gredos, os 12 días centraranse en actividades de multiaventura e ao aire libre, que se 
realizarán xunto con mozos doutras comunidades autónomas.

Con todo, estes non son os únicos destinos fóra de Galicia que se ofertan nestes meses. Participantes galegos desprazaranse ata o 
campamento xuvenil Emperador Carlos V de Jerte, en Estremadura, o 3 de agosto. E no pasado mes de xullo, xa se realizaron outras 
quendas de intercambio co País Vasco (nos albergues Catedral de Vitoria e Barría) e coa Rioxa (no albergue Xuvenil Ezcaray). En función 
da instalación, haberá actividades náuticas, de multiaventura, musicais ou creativas.

Á súa vez, mozos e mozas destas catro comunidades autónomas tamén acudirán a campamentos da Xunta, aloxándose en distintas 
quendas nos campamentos Virxe de Loreto (Porto do Son), e nos albergues de Area (Viveiro), As Sinas (Vilanova de Arousa) e Gandarío 
(Bergondo).

Na campaña de verán, a Xunta de Galicia está ofertando este ano ao redor de 8.200 prazas en campamentos, actividades para maiores 
de 18 anos, campos de traballo e oferta concertada. O orzamento total desta iniciativa ascende a máis de 2,2 millóns de euros, o que 
permitirá tamén a contratación de ao redor de 900 monitores de tempo libre.

Máis de 50 persoas participaron xa no Programa de Voluntariado Ambiental 
nas illas Atlánticas da Xunta  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 11:29

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe a illa de Sálvora.
As actividades a realizar polos participantes no programa están establecidas polos técnicos do propio parque, e céntranse especialmen-
te na limpeza de praias e na erradicación de plantas invasoras.

Ao finalizar a súa participación neste programa de voluntariado ambiental, as persoas voluntarias obterán un certificado acreditativo 
da acción desenvolvida, que será inscrita como experiencia voluntaria no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe a illa de Sálvora para coñecer de primeira man as actividades 
que están a desenvolver as persoas que participan no programa de voluntariado ambiental nas illas Atlánticas de Galicia.
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, en colaboración coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza, puxeron en marcha 
este verán este proxecto polo que xa pasaron 51 voluntarios.

Este programa de voluntariado está a desenvolverse nas illas de Sálvora e Cortegada e nace co obxectivo principal de sensibilizar e 
infundir nos participantes criterios e coñecementos básicos sobre a concienciación medioambiental e a recuperación de ecosistemas 
no Parque Nacional.

As actividades a realizar polos participantes no programa están establecidas polos técnicos do propio parque, e céntranse especialmen-
te na limpeza de praias e na erradicación de plantas invasoras.

O programa desenvólvese nunha xornada en grupos de 8 voluntarios, os martes de xullo e agosto en Cortegada e os xoves en Sálvora. 
Inclúe manutención, seguro de accidentes e de responsabilidade civil. Os voluntarios deberán desprazarse por conta propia ata o punto 
de encontro desde onde serán recollidos en barco para o seu traslado ás illas. Poden participar no programa voluntarios e voluntarias 
maiores de idade ou que teñan cumpridos os 16 anos con autorización paterna, materna ou do titor. As persoas voluntarias que desexen 
participar neste programa teñen toda a información no portal: http://www.voluntariadogalego.org/web/.

Ao finalizar a súa participación neste programa de voluntariado ambiental, as persoas voluntarias obterán da Xunta un certificado acre-
ditativo da acción voluntaria desenvolvida, que será inscrita como experiencia voluntaria no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

O Programa de Voluntariado Ambiental da Xunta incluirá 160 accións neste 
mes na comarca de Santiago  
 

Xoves, 01 Agosto 2013 11:42

O secretario xeral do Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, e o director xeral de Xuven-
tude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitaron hoxe o campo de traballo situado no Monte Pedroso 
en Santiago de Compostela.

Os voluntarios que participen neste programa realizarán tarefas de vixilancia disuasoria para a 
prevención de incendios forestais, en coordinación co distrito forestal de Ordes.

Esta iniciativa incluirá a celebración de mais de 1.000 iniciativas en toda Galicia ao longo do verán.

O programa de Voluntariado Ambiental posto en marcha pola Consellería de Traballo e Benestar e a Consellería do Medio Rural e do 
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Mar permitirá o desenvolvemento de 160 accións voluntarias na comarca de Santiago neste mes. O seu ámbito de actuación son as 
principais masas forestais da comarca, centrando a súa presenza nos montes Pedroso (Santiago), Pico Sacro (Boqueixón) e O Picoto 
(Val do Dubra).

O secretario xeral do Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, e o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, 
visitaron hoxe o campo de traballo situado no Monte Pedroso en Santiago de Compostela, onde asistiron a unha clase práctica de car-
tografía, consistente en buscar no mapa diferentes puntos desde o alto do monte.

Os voluntarios que participen neste programa realizarán tarefas de vixilancia disuasoria para a prevención de incendios forestais, en 
coordinación co distrito forestal de Ordes. Ao tempo, os participantes recibirán formación en materia de especies forestais autóctonas, 
cartografía e prevención de incendios.

O programa de Voluntariado Ambiental ten como obxectivo principal sensibilizar a través da participación cidadá da necesidade de 
conservar o patrimonio natural, ao tempo que os voluntarios adquiren os criterios e os coñecementos básicos sobre prevención, infor-
mación e vixilancia contra os incendios forestais.

Está concibido como un campo de traballo e desenvolverase en 24 quendas de 5 días, a celebrar nos meses de xullo e agosto en toda 
Galicia, nas que grupos de 8 voluntarios e voluntarias, xunto cun monitor, realizarán as diferentes actividades, ata un total de 1.080 
accións voluntarias.

A iniciativa inclúe aloxamento e pensión completa nun albergue, o desenvolvemento das diferentes actuacións e o seguro de responsa-
bilidade. Os emprazamentos onde terán lugar as actividades son Santiago, Allariz, Celanova, Cambados, Riós e Bóveda.
Os voluntarios que participen no programa obterán un certificado acreditativo que será inscrito no Rexistro de Acción Voluntaria de 
Galicia.

Os voluntarios que participen no programa obterán un certificado acreditativo que será inscrito no Rexistro de Acción Voluntaria de 
Galicia.

Traballo aproba o obradoiro "Terras de Iria" que beneficiará a 22 persoas desem-
pregadas dos concellos de Padrón, Dodro e Rois  
 
Venres, 02 Agosto 2013 07:02

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, anunciou hoxe este proxecto, durante unha xuntanza co alcalde de Padrón, Antonio 
Fernández.
Os participantes especializaranse en animación sociocultural, xardinería, albanelería e atención sociosanitaria no domicilio.

A titular do departamento autonómico adiantou que na área de Santiago veñen de concederse tres 
obradoiros máis, polo que en total haberá 90 beneficiarios nesta zona.
Ao alumnado do “Terras de Iria”, sumaranse os 20 alumnos do obradoiro dos concellos do Pino 
e Touro; os 24 do que terá lugar na cidade de Santiago; e os outros 24 participantes do proxecto 
presentado por Val do Dubra, Negreira, A Baña e Santa Comba.

O departamento autonómico inviste este ano en materia de emprego na provincia da Coruña un 
total de 51,5 millóns de euros.

A comisión de valoración da Consellería de Traballo e Benestar vén de aprobar o obradoiro “Te-
rras de Iria”, que foi solicitado de forma conxunta polos concellos de Padrón, Dodro e Rois. Esta iniciativa contará cun orzamento de 
200.000 euros e beneficiará a 22 persoas en situación de desemprego.

Así o anunciou hoxe a titular do departamento autonómico, Beatriz Mato, tras manter unha xuntanza co alcalde de Padrón, Antonio 
Fernández. Na súa intervención, destacou as vantaxes deste proxectos: favorecen o acceso a un posto de traballo, ao tempo que ofrecen 
unha formación teórico e práctica de calidade, certificada e adecuada ao mercado laboral; e permiten a realización de obras ou servizos 
de interese para a comunidade.
Neste caso, o alumnado especializarase en animación sociocultural, xardinería, albanelería e atención sociosanitaria no domicilio. Ao 
rematar o programa, recibirán un certificado de validez para todo o territorio nacional, que demostrará a súa preparación e habilidades 
e que “incrementará moi significativamente a súa empregabilidade”, subliñou Mato.
Durante a súa visita, a conselleira adiantou tamén a aprobación doutros tres obradoiros máis na área de Santiago. Entre os catro 
proxectos, chegarán a un total de 90 beneficiarios nesta zona.

Deste xeito, ao “Terras de Iria”, sumarase tamén o obradoiro “Tambre-Ulla”, que foi solicitado conxuntamente polos concellos do Pino 
e Touro. Centrarase nas especialidades de xardinería e albanelería e beneficiará a 20 persoas desempregadas. Para poñelo en marcha, 
a Xunta investirá 175.000 euros.

Ademais, tamén foi aprobado o “Santiago Impulsa II” na capital galega. Neste caso, serán 24 os beneficiarios que recibirán formación 
en viveirismo xeral, camareiro de restaurante e bar, e deseño e mantemento de páxinas web. O orzamento desta iniciativa acadará os 
215.000 euros.

Ademais, porase en marcha o obradoiro “Xallas, Barcala, Dubra 2”, no que colaborarán os concellos de Val do Dubra, Negreira, A Baña 
e Santa Comba. A formación dos 24 participantes estará especializada nos eidos de calidade ambiental, animación sociocultural e aten-
ción sociosanitaria. O financiamento deste programa mixto de formación e emprego ascenderá aos 215.000 euros.

En total, en toda Galicia vanse levar a cabo un total de 50 obradoiros, grazas a un investimento de preto de 10 millóns de euros que 
beneficiará a ao redor de 1.300 galegos e galegas. Deste total, na provincia da Coruña celebraranse 17 obradoiros, nos que participarán 
34 concellos e 370 alumnos, cun orzamento de 3,3 millóns de euros.

Esta contía forma parte do investimento total en emprego que a Consellería de Traballo e Benestar realizará ao longo de 2013 na pro-
vincia da Coruña e que supera os 51,5 millóns de euros.
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Ata 300 nenos e nenas de entre 9 e 11 anos poderán disfrutar dos campamen-
tos de Xuventude este verán en Portomarín  
 
Venres, 02 Agosto 2013 09:34

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, achegouse hoxe ata o albergue xuvenil desta localidade da provincia de 
Lugo.
As quendas teñen unha duración de oito días durante os cales os nenos e nenas terán tamén a oportunidade de iniciarse nos deportes 
náuticos de vela e piragua nas augas do encoro e na bicicleta.

A Consellería de Traballo e Benestar investirá este ano máis de 2,2 millóns de euros en toda Galicia na Campaña de Verán, na que se 
contratan arredor de 900 persoas para os postos de monitores e directores de tempo libre.

O albergue xuvenil Benigno Quiroga, situado no concello de Portomarín (Lugo), oferta ao longo do verán un total de 200 prazas na 
actividade 'Xogando no encoro. A nosa primeira aventura', para participantes dos 9 aos 11 anos, e 100 prazas na modalidade de oferta 
concertada.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe aos participantes desta iniciativa que xira en torno á posta 
en marcha dunha historia de detectives, aventuras e misterio convertida a cómic, e onde o albergue se converte nunha Axencia de In-
vestigacións para os acampados.

As quendas teñen unha duración de oito días durante os cales os nenos e nenas terán tamén a oportunidade de iniciarse nos deportes 
náuticos de vela e piragua nas augas do encoro e na bicicleta.

Estas actividades compleméntanse con outras como piscina, Y-flicker (patinete de 3 rodas), rutas de sendeirismo vinculadas ao fío con-
dutor e dinámicas e xogos tamén relacionados coa temática do campamento, así como unha festa final.

Nesta última quenda, dedícanse tempos máis amplos ás actividades relacionadas co eixo temático do cómic e o labor dos detectives, e 
prevense tamén actividades de substitución, para o caso de que o nivel do encoro non permita a práctica das actividades náuticas, tales 
como xogos de auga; floorball, parque multiaventura e paint dart.

A Consellería de Traballo e Benestar investirá este ano máis de 2,2 millóns de euros en toda Galicia na Campaña de Verán, na que se 
contratan arredor de 900 persoas para os postos de monitores e directores de tempo libre.

Traballo concede a Arteixo e A Laracha o obradoiro 'Colaborando polo empre-
go' que beneficiará a 24 alumnos  
 
Venres, 02 Agosto 2013 10:45

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, mantivo hoxe en Arteixo unha xuntanza co alcalde, José Carlos Calvelo, para infor-
marlle sobre a resolución destes programas mixtos de formación e emprego.

Nesta área, tamén foron aprobados obradoiros para A Coruña, Cambre e Oleiros. En global, o departamento autonómico investirá na 
área metropolitana da Coruña preto de 800.000 euros para beneficiar a 88 persoas desempregadas.

En toda a provincia coruñesa poranse en marcha 17 obradoiros en 34 concellos, no que tomarán parte 370 alumnos.
A titular de Traballo resaltou que o financiamento en obradoiros únese ao investimento que a Xunta está a facer no eido laboral na 
provincia da Coruña, que este ano ascende a máis de 51,5 millóns de euros.

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, anunciou hoxe en Arteixo que a área metropolitana da Coruña contará nos próximos 
meses cun total de 4 obradoiros de emprego (Arteixo e A Laracha, A Coruña, Oleiros e Cambre) que beneficiarán a 88 persoas desem-
pregadas e contarán cun investimento de preto de 800.000 euros.

A titular de Traballo mantivo unha xuntanza co alcalde da localidade, José Carlos Calvelo, onde lle informou que o departamento auto-
nómico concedeulle a Arteixo e A Laracha o obradoiro 'Colaborando polo emprego' no que poderán formarse e acadar un posto laboral 
un total de 24 persoas desempregadas das dúas localidades nas especialidades de enerxía solar térmica e atención sociosanitaria no 
domicilio. Nesta actuación, Traballo investirá preto de 215.000 euros.

Mato destacou que este obradoiro apostará por dous dos xacementos de emprego que existen en Galicia. Neste senso, indicou que a 
atención sociosanitaria no domicilio é unha das especialidades profesionais “cunha maior porcentaxe de inserción laboral”. De feito, 
concretou que, segundo os datos máis recentes que se manexan na Consellería de Traballo e Benestar, o 53 por cento dos alumnos que 
se formaron nesta especialidade acadaron un posto laboral.

Área metropolitana
Con respecto ao resto de obradoiros da área metropolitana, Mato detallou que no da cidade da Coruña participarán 20 alumnos na 
especialidade de xardinería, que traballarán na mellora dos xardíns e zonas verdes do contorno do cemiterio de San Amaro. A esta 
iniciativa destinarase desde a Xunta máis de 175.000 euros.

O obradoiro de Cambre, dedicado á atención sociosanitaria a persoas en institucións sociais, contará cun financiamento de 200.000 
euros. Nel participarán 22 alumnos que colaborarán con centros de entidades como Aspace, Aspronaga ou Pai Menni.

Por último, a conselleira referiuse ao programa mixto de Oleiros, 'Acondicionamento de Espazos Urbanos' ao que se dedicarán 200.000 
euros. Participarán 22 persoas desempregadas que se formarán nas especialidades de carpintería, fontanería, acabados de interior e 
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atención sociosanitaria no domicilio.

Mato apuntou que a través de todos estes obradoiros ofrécese unha formación de calidade que está homologada e que, polo tanto, vai 
asociada a un certificado de validez para todo o territorio nacional. “Por iso, practicamente o 100 por cento dos cursos que financiamos 
este ano para persoas desempregadas están vinculadas á obtención dun destes certificados”, apostilou, ao tempo que lembrou que Gali-
cia está “á cabeza de todas as autonomías” en formación certificable.

Orzamento na provincia
A titular de Traballo, ademais, avanzou que en toda a provincia da Coruña celebraranse 17 obradoiros que beneficiarán a 34 concellos 
e contarán con 370 alumnos. O investimento de Traballo ascenderá a 3,3 millóns de euros.

“Estes obradoiros vanse unir ao orzamento que xa vimos destinando á materia laboral na provincia”, afirmou Mato. Deste xeito, lembrou 
que o financiamento total previsto na provincia para 2013 na área de Traballo é de máis de 51,5 millóns de euros e na área Benestar 
ascende a 136,6 millóns. En total, o investimento na Coruña é de 188,2 millóns, o 34 por cento do total do presuposto de Galicia.
En toda Galicia, o financiamento sumará preto de 10 millóns de euros. O global de programas mixtos de formación e emprego que se 
porán en marcha en Galicia nos últimos meses serán 50 e beneficiarán a preto de 1.300 galegos e galegas.
Outras actuacións en Arteixo

Na xuntanza mantida entre a conselleira de Traballo e o alcalde de Arteixo, Mato destacou “o firme compromiso de cooperación” que a 
Xunta ten con este Concello. Así, lembrou que o departamento autonómico integrou a escola de Pastoriza, que era municipal, na Rede 
A Galiña Azul. Ao respecto, Mato asegurou que esta integración será xa efectiva no curso que comezará en setembro. A escola conta 
con 7 unidades e ofrece 104 prazas para nenos e nenas de 0 3 anos.

Así mesmo, apuntou que en virtude do convenio asinado entre a Fundación Amancio Ortega e a Consellería, vaise construír unha nova 
escola infantil que disporá de 5 unidades e 83 prazas.
Por outra banda, o departamento autonómico concedeulle a Arteixo dous cursos de formación para desempregados para 30 alumnos 
cun investimento de máis de 70.000 euros.

En definitiva, Mato indicou que o Goberno galego seguirá traballando en colaboración cos concellos “facendo todo o que está nas nosas 
mans para crear novas oportunidades".

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

O Espazo Xove de Noia acolle durante o mes de agosto a exposición das obras 
gañadoras de Xuventude Crea 2012 na especialidade de artes plásticas  
 

Martes, 30 Xullo 2013 11:37

Este mes de agosto de 2013 o Espazo Xove de Noia (r/ Pedra Sartaña, s/n) acolle a exposición 
itinerante dos proxectos premiados na modalidade de artes plásticas (pintura, escultura e fotogra-
fía) do certame de creadores novos Xuventude Crea 2012.

O obxectivo do programa Xuventude Crea, posto en marcha pola Consellería de Traballo e Benes-
tar, é conseguir que os mozos e mozas poidan manifestar a súa inquedanza artística e cultural, ao 
mesmo tempo que se fomenta a creatividade xuvenil e se mostra o talento  da mocidade galega.

As obras expostas son:
- 1º premio (compartido):

Andrea Valado Díaz, coa obra “Serie reminding” (fotografía)
Tania Pérez Arribas, coa obra “Domino Vs Dómina” (escultura)

- 2º premio (compartido):
Aída Rodriguez Donoso, coa obra “Sete ollos ven máis ca dous” (pintura)
Jacobo Lorenzo Nespereira, coa obra “Ferido” (pintura)

- 3º premio (compartido):
Joan Morera Arbones, coa obra “Visións da paisaxe III” (pintura)
Lis María García Calvo, coa obra “Aurora” (pintura)

Esta exposición é itinerante e nos vindeiros meses estará no Espazo Xove de  Chantada (setembro) e Tui (outubro).
Esta iniciativa está enmarcada no Circuíto de Creatividade 2013, posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 
dependente da Consellería de Traballo e Benestar.
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Xuventude Novas deste mes de Xullo  
 

Mércores, 31 Xullo 2013 07:27

Xuventude.Novas (http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/XuventudeNovas/XuventudeNovas_
N43_Xullo2013.pdf) entrevista á ourensá Laura León, gañadora do premio ‘Jóvenes Emprendedores’ 
da EOI.  

O boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, inclúe na súa 
edición deste mes unha entrevista coa moza ourensá Laura León, recentemente distinguida co premio 
‘Jóvenes Emprendedores’ da Escola de Organización Industrial (EOI). León presentou un proxecto de 

formulación e subministración de fármacos, aplicable por exemplo en acuicultura. Licenciada en Farmacia pola Universidade de Santia-
go, é unha iniciativa vinculada á súa tese doutoral que aspira a converter nunha realidade empresarial. León ten claro que o emprende-
mento ten riscos, pero é moi necesario para reactivar a economía.

Este número de Xuventude.Novas ofrece, xusto antes da habitual axenda de actuacións musicais para as vindeiras semanas, unha 
entrevista co grupo Guezos, que dentro duns meses cumprirá quince anos e que evolucionou desde o folk tradicional a un estilo máis 
ecléctico, coa incorporación de moi diversos estilos. O seu proxecto a medio prazo é gravar un disco en directo. As actuacións gústan-
lles, pero lamentan que o circuíto musical non ofreza oportunidades abondo.

Polo demais, a revista dixital da dirección xeral de Xuventude contén unha reportaxe sobre o ‘Foto Roteiro en Lousame’, actividade que 
contou co apoio do programa Iniciativa Xove e que con obradoiros, roteiros, concursos e exposicións logrou implicar a mocidade da 
zona vinculando a disciplina fotográfica co rico patrimonio natural e paisaxístico da súa contorna.

Unha reportaxe sobre os campamentos de verán, que estes días viven os momentos de maior actividade, e outra sobre a Guía de Verán 
2013 editada por Xuventude, xunto coas últimas noticias dos programas Xuventude en Acción, Galeuropa e Conecta Galicia, comple-
tan este número de Xuventude.Novas.

Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo en vez de abrilo 
noutra pestana.

Podes decargar tamen premendo aqui o PDF do Xuventude.Novas: 
- http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/XuventudeNovas/XuventudeNovas_N43_Xullo2013.pdf

LALÍN_ Elaboración proxectos animación sociocultural e turística  
 

Mércores, 31 Xullo 2013 08:34

Curso de Elaboración de proxectos de animación sociocultural e turística no Espazo Xove de 
Lalín.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Lalín,  dentro do Plan de Formación para a 
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil 2013.

• Obxetivos: o obxectivo deste curso é que os participantes acaden os coñecementos necesarios para elaboraren proxectos de anima-
ción sociocultural e turística.
• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove e outras 
persoas interesadas no tema.
• Criterios de selección: a selección virá dada pola orde de presentación de solicitudes, tendo prioridade na admisión o Persoal da Rede 
Galega de Información Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove.
• Número de horas: 26
• Nº de prazas: 30
• Contidos:
Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, incluíndo 
e desenvolvendo as fases que os compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando o plan de intervención e a documenta-
ción asociada e definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, xustificando a selección de variables 
e os instrumentos empregados.
• Metodoloxía: O curso será impartido en modalidade on-line.
• Datas de realización: do 2 ao 17 de setembro de 2013.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes remata  ás 14 horas do 15 de agosto de 2013.

A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude:
-  Formulario de solicitude: http://xuventude.xunta.es/2013022611120/lalinuxia.html
- Máis información: Espazo Xove de Lalín - Casa da Xuventude de Lalín
R/ Pena Toares, 2 - 36500, Lalín
Teléfono: 986.780.229
Correo electrónico:  cxlalin.traballo@xunta.es
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VIVEIRO_ ELABORACIÓN PROXECTOS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E 
TURISTICA  
 

Mércores, 31 Xullo 2013 08:39

Curso de Elaboración de proxectos de animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Vivei-
ro.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Elaboración de proxectos de ani-
mación sociocultural e turística no Espazo Xove de Viveiro,  dentro do Plan de Formación para a Rede 
Galega de Información e Documentación Xuvenil 2013.

• Obxetivos: o obxectivo deste curso é que os participantes acaden os coñecementos necesarios para elaboraren proxectos de anima-
ción sociocultural e turística.
• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove e outras 
persoas interesadas no tema.
• Criterios de selección: a selección virá dada pola orde de presentación de solicitudes, tendo prioridade na admisión o Persoal da Rede 
Galega de Información Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove.
• Número de horas: 26
• Nº de prazas: 30
• Contidos:
Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, incluíndo e 
desenvolvendo as fases que os compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando o plan de intervención e a documentación 
asociada e definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.
• Metodoloxía: O curso será impartido en modalidade on-line.
• Datas de realización: do 6 ao 20 de setembro de 2013.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes remata  ás 14 horas do 20 de agosto de 2013.

A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude:
- Formulario de solicitude: http://xuventude.xunta.es/2013022611119/viveiroviveirouxia.html
- Máis información: Espazo Xove de Viveiro - Casa da Xuventude de Viveiro
Avda Cervantes S/N - 27850, Viveiro.
Telf.: 982.56.03.94
Correo electrónico: cxviveiro.traballo@xunta.es

Cultura e Educación leva a 'Peter Punk' e 'Augalingua' a oito concellos da Rede 
de Dinamización Lingüística  
 

Xoves, 01 Agosto 2013 09:52

O espectáculo de novo circo fai parada en Tui, Baiona, Burela, Celanova, Viveiro e O Carballiño 
para dinamizar o galego entre a mocidade no marco das festas estivais
Os cativos e cativas que se acheguen ao parque acuático de Cerceda e mais á piscina de Lalín 
poderán gozar da xincana lingüística.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria continúa a promover o galego nas 
festas estivais e mais nas piscinas municipais dos concellos da Rede de Dinamización Lingüística 

(RDL) da Xunta de Galicia con 'Peter Punk' e 'FalaRedes'. Ambas iniciativas, dirixidas ao público xuvenil e infantil, respectivamente, 
chegarán nos vindeiros días a Tui, Baiona, Burela, Celanova, Viveiro, O Carballiño, Cerceda e Lalín, todos eles pertencentes á RDL.

En 'Peter Punk', as habilidades circenses máis complexas mestúranse co humor retranqueiro do seu protagonista, o actor Isaac Rodrí-
guez, que presentará a lingua galega como unha ferramenta moderna e como parte esencial da vida cotiá dos galegos e das galegas. 
Ademais dos xogos e das reviravoltas lingüísticas, este pallaso do s. XX amosará as súas destrezas cos malabares, a globoflexia e 
outras habilidades.

Bólas, mazas, aros e ata fachos de lume sobrevoarán as cabezas dos asistentes durante os 60 minutos de duración do espectáculo, no 
que tamén será imprescindible a colaboración dalgúns voluntarios. Con esta actividade de balde e contemplada na programación anual 
da RDL para este ano, a mocidade dos concellos nos que recaia a actividade terá a oportunidade de asistir a un espectáculo especial-
mente pensado para eles, nos que a lingua galega e o seu uso asociado a valores positivos é unha boa opción para o tempo de lecer 
das festas estivais.

'Peter Punk' en seis festas estivais da RDL nos vindeiros días
Desde hoxe e ata o vindeiro mércores, 'Peter Punk' levará o seu espectáculo por seis localidades da RDL. 
A primeira das funcións terá lugar hoxe ao serán en Tui, na Praza de San Fernando ás 21:30 horas, dentro da programación da Festa 
no Río (en caso de choiva, trasladarase ao Teatro Municipal). Mañá, venres, a actividade chegará a Baiona, onde hai programada unha 
actuación ás 20:00 horas no Paseo da Ribeira, no marco da Festa da Anunciada (se chove, cambiarase ao Centro Multiúsos Ángel Be-
driñana). Xa o sábado, a veciñanza de Burela terá a oportunidade de gozar co espectáculo de teatro de rúa e novo circo cunha sesión 
na Praza da Mariña ás 20:00 horas, incluída na Festa do Bonito (en caso de choiva, no Salón de Actos Municipal).

O vindeiro luns, 'Peter Punk' comezará a semana en Celanova, onde ofrecerá unha función ás 21:00 horas no Adro de Santo Estevo, 
dentro do cartel das Noites do Mosteiro das Festas da Virxe da Encarnación (se chove, mudarase ao Salón de Actos Municipal). 
O seguinte destino do espectáculo será Viveiro, localidade á que chegará o martes, e na que terá lugar unha sesión ás 19:00 horas na 
Fontenova, no marco das Festas de San Roque (en caso de choiva, trasladarase ao Teatro Pastor Díaz). 
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Por último, o vindeiro mércores será a quenda do Carballiño, municipio ourensán que acollerá a representación do pallaso dentro da 
programación da Festa do Polbo. Será ás 20:00 horas na Praza do Concello (se chove, na Sala de Exposicións do Auditorio). En todos 
os casos, a actividade é de balde.

Toda a información sobre o espectáculo e o calendario completo da xira están dispoñibles en: www.xunta.es/linguagalega/peter_punk.

O galego refrescarase en Cerceda e en Lalín con 'Augalingua'.
Os cativos de 6 a 12 anos son os protagonistas da xincana lingüística 'Augalingua', que enche de lingua e de xogos de palabras as praias 
fluviais e piscinas municipais durante o verán. Nesta iniciativa, a xente miúda da casa entrará en contacto co galego a través do xogo e 
o divertimento tendo que superar as divertidas probas por equipos que conforman a xincana lingüística-acuática.

O vindeiro martes, a actividade de dinamización lingüística chegará a Cerceda, cunha sesión ás 12:00 horas no coñecido Parque Acuá-
tico. Xa o mércores, a xincana desprazarase a Lalín, onde está prevista para as 16:30 horas na Piscina Municipal ao aire libre.

As sesións de 'Augalingua' están guiadas polo monitorado da empresa xestora da actividade, Reverso Comunicación Cultura e Lingua, 
que durante as dúas horas de duración animará aos cativos a superar os distintos retos propostos. Esta actividade forma parte do 
programa 'FalaRedes 2013', que está impulsado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para as entidades locais da RDL, que na 
actualidade superan as 150.

Toda a información sobre o programa 'FalaRedes 2013', así como o calendario de actividades, está accesible en: http://www.xunta.es/
linguagalega/falaredes_2013 e tamén nas redes sociais.

Tasas Universitarias Curso 2013-2014  
 

Venres, 02 Agosto 2013 08:57

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de publicar os prezos correspon-
dentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en 

todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2013/14.
Maís información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130802/AnuncioG0164-240713-0009_gl.pdf

Dodro acolle esta noite a carpa informativa Xplora Xuventude destinada a in-
formar á mocidade  
 
Venres, 02 Agosto 2013 11:11

A instalación estará emprazada no Campo do Bosque entre as 20.00 e 00.00 horas.
Os mozos e mozas que se acheguen ata a mesma contarán con información e asesoramento proporcionados por técnicos especializados.
A localidade coruñesa de Dodro acollerá esta noite, entre as 20.00 e 00.00 horas, a carpa informativa ‘Xplora Xuventude’, da Consellería 
de Traballo e Benestar, que ten como obxectivo proporcionar información e asesoramento á mocidade. En concreto, a iniciativa estará 
emprazada no Campo do Bosque.

Esta carpa forma parte dunha campaña informativa, promovida polo departamento autonómico, que tenta achegar a pé de rúa os dis-
tintos programas e recursos destinados a mocidade, aproveitando a celebración de eventos con gran afluencia de público.
Os mozos interesados poderán acceder, dentro desta instalación, a diversos contidos de interese, e contarán co asesoramento e infor-
mación de técnicos da Rede galega de dinamización xuvenil.

A carpa tamén servirá como un espazo para que grupos de mozos e mozas, así como entidades xuvenís, poidan amosar as súas activi-
dades e propostas, a modo dun escaparate do talento xuvenil.

Esta iniciativa percorrerá un total de 40 concellos galegos co obxectivo de difundir os distintos recursos dirixidos á xuventude.
Para a consulta sobre as datas e lugares de realización desta campaña informativa, os interesados en participar poden atopar máis 
información na páxina web xuventude.xunta.es.

Xplora Xuventude: Ampliación Concellos  
 

 Venres, 02 Agosto 2013 11:18
 
Consulta os novos Concellos nos que se levarán a cabo as actividades informativas do Programa 
Xplora Xuventude:
- http://xuventude.xunta.es/uploads/escritorio/HorarioselocalizacionXplora1.pdf 
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NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

LALÍN_ Elaboración proxectos animación sociocultural e turística  
 

 Mércores, 31 Xullo 2013 08:34

Curso de Elaboración de proxectos de animación sociocultural e turística no Espazo Xove de 
Lalín.
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Lalín,  dentro do Plan de Formación para a 
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil 2013.

• Obxetivos: o obxectivo deste curso é que os participantes acaden os coñecementos necesarios 
para elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove e outras 
persoas interesadas no tema.
• Criterios de selección: a selección virá dada pola orde de presentación de solicitudes, tendo prioridade na admisión o Persoal da Rede 
Galega de Información Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove.
• Número de horas: 26
• Nº de prazas: 30
• Contidos:
Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, incluíndo e 
desenvolvendo as fases que os compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando o plan de intervención e a documentación 
asociada e definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.
• Metodoloxía: O curso será impartido en modalidade on-line.
• Datas de realización: do 2 ao 17 de setembro de 2013.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes remata  ás 14 horas do 15 de agosto de 2013.

A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude:
- Formulario de solicitude: http://xuventude.xunta.es/2013022611120/lalinuxia.html 

Máis información: Espazo Xove de Lalín - Casa da Xuventude de Lalín
R/ Pena Toares, 2 - 36500, Lalín
Teléfono: 986.780.229
Correo electrónico:  cxlalin.traballo@xunta.es

VIVEIRO_ ELABORACIÓN PROXECTOS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E 
TURISTICA  
 

Mércores, 31 Xullo 2013 08:39

Curso de Elaboración de proxectos de animación sociocultural e turística no Espazo Xove de 
Viveiro.
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Viveiro,  dentro do Plan de Formación para 
a Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil 2013.

• Obxetivos: o obxectivo deste curso é que os participantes acaden os coñecementos necesarios 
para elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove e outras 
persoas interesadas no tema.
• Criterios de selección: a selección virá dada pola orde de presentación de solicitudes, tendo prioridade na admisión o Persoal da Rede 
Galega de Información Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove.
• Número de horas: 26
• Nº de prazas: 30
• Contidos:
Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, incluíndo e 
desenvolvendo as fases que os compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando o plan de intervención e a documentación 
asociada e definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.
• Metodoloxía: O curso será impartido en modalidade on-line.
• Datas de realización: do 6 ao 20 de setembro de 2013.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes remata  ás 14 horas do 20 de agosto de 2013.

A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude:
- Formulario de solicitude: http://xuventude.xunta.es/2013022611119/viveiroviveirouxia.html
Máis información: Espazo Xove de Viveiro - Casa da Xuventude de Viveiro
Avda Cervantes S/N - 27850, Viveiro
Telf.: 982.56.03.94
Correo electrónico: cxviveiro.traballo@xunta.es
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BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Convocatoria de Bolsas Fundación Universia Capacitas 2013-2014  
 

 Xoves, 01 Agosto 2013 07:16

Fundación Universia entregará un mínimo de 50 bolsas de axuda ao estudo, cun importe máximo de 
5.000 euros por beneficiario, podendo ademais conceder accésits ata esgotar o orzamento estable-
cido. 

• Requisitos: Acreditar legalmente unha discapacidad igual ou superior ao 33%, posto que será necesario enviar unha copia do certifi-
cado oficial de discapacidad emitido polo IMSERSO ou polo organismo equivalente de cada Comunidade Autónoma. 
Que se atopen xa matriculados, ou vaian facelo no novo curso, en calquera dos ensinos oficiais de grado ou posgrado impartidas polas 
universidades españolas. 
• Prazo: Ata ou 15 de novembro de 2013.
Máis información aquí: http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2189.html.

Becas Marie Curie intraeuropeas para o desenvolvemento profesional  
 

 Xoves, 01 Agosto 2013 10:43

• Destinatarios/as: Investigadores con experiencia. 
• Data límite de presentación: 14 de agosto de 2013. 
• Obxetivo: Apoiar ao desenvolvemento ou reinicio da carreira de investigadores con experiencia, en 
diferentes etapas das súas carreiras e mellorar a diversificación das súas competencias individuais 
en canto á adquisición de habilidades a nivel multi ou interdisciplinar e/ou mediante a realización de 
experiencias intersectoriales. 

- Máis información: http://www.becas2014.es/marie-curie-intraeuropeas/

Axudas para a realización de actividades de federacións e asociacións de alum-
nos 2013  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 10:45

• Obxeto: Convocanse para a concesión en réxime de concurrencia competitiva, axudas para 2013 para o desenvolvemento de activi-
dades por parte de confederacións e federacións de alumnos de ámbito estatal e confederacións, federacións e asociacións de alumnos 
de ámbito non estatal censadas nas Direccións Provinciales de Ceuta e Melilla, correspondentes a centros docentes españois públicos 
ou privados que impartan ensinos non universitarios ou que non sexan de réxime especial. 

Os programas que poderán ser obxecto de subvención serán os seguintes: 
− Accións encamiñadas a promover a permanencia no sistema educativo, a importancia da aprendizaxe e o esforzo. 
− Promoción de mellora da convivencia escolar. 
− Actuacións vinculadas ao coñecemento da Formación Profesional. 
− Actividades destinadas a incentivar a participación nos centros escolares. 

• Prazo de presentación da solicitude: ata o 12 de setembro de 2013. 
Máis información no BOE do 1 de agosto (http://boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8468.pdf).

PREMIOS E CONCURSOS         PREMIOS E CONCURSOS

XXVI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón  
 

Venres, 02 Agosto 2013 08:19

O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poe-
sía galega, convoca a XXVI edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN.

Poderán concorrer a este certame as/os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lin-
gua galega, segundo a normativa vixente.

Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 
versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que 
se estende ao soporte dixital.

O prazo de presentación das obras remata o día 4 de novembro do ano 2013.
A dotación do Premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. 
Máis información: http://www.concellodedodro.org/premio-de-poesia-elb
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 I NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocadas 4 prazas de Operario Ambiental no Cabildo Insular de Tenerife.  
 
Mércores, 31 Xullo 2013 10:02

O Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), convoca 4 prazas de operario ambiental da plantilla de persoal laboral fixo, polo 
sistema de concurso-oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Mais información BOE do 31 de xullo de 2013.

Convocada 1 praza temporal para licenciado/graduado en Química na UDC.  
 
Mércores, 31 Xullo 2013 10:03

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (15 meses), como colaborador en proxectos de investigación. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 30 de xullo na páxina: www.udc.es.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Selección enxeñeiros para Suecia  
 

Martes, 30 Xullo 2013 14:06

A rede EURES convoca probas de selección de Enxeñeiros mecánicos, automoción, eléctricos, etc. 
para TRICAB-Suecia: entrevistas en España Setembro /outubro 2013. 
• Data límite recepción candidaturas: 30 agosto.
Máis información: http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofer-
tas/ofertas/suecia.html

Ofertas de emprego para traballar en Austria no Inverno 2013/2014  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 07:29

− Camareiro/Camareira
›› Requisitos: Experiencia mínima: de 1-2 anos ou formación profesional, bo coñecemento de alemán.

− Cociñeiros/as
›› Requisitos: Formación e/ou experiencia: Experiencia na cociña austríaca ou estranxeira é unha vantaxe. Coñecementos de ale-
mán para entender as diferentes comandas.Disposición para traballar baixo presión e de forma independente e sen problema coa 
temperatura (frío).

− Camareira de pisos:
›› Requisitos: Experiencia na limpeza de habitacións de hotel. Alemán básico para entender ao compañeiro/a e gobernanta/e. Dis-
posición para traballar baixo presión e de forma independente e sen problema coa temperatura (frío). 

• Data límite: 20 de setembro de 2013. 
- Máis información: O lugar de traballo será en Salzburgo e Zell am See, Austria. 

Ofertas do Servizo de Emprego Público do 01/08/2013  
 

Electricistas navais
- Localidade: Burela (Lugo)
Nº Oferta: 12/2013/4826
- Requisitos:   Experiencia de mínimo 36 meses e curso de formación en prevención de riscos laborais.

Fisioterapeutas en xeral
- Localidade: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Nº Oferta: 12/2013/4866
- Requisitos: Grao ou diplomatura en fisioterapia

Esteticistas
- Localidade: Nigrán (Pontevedra).
Nº Oferta: 12/2013/5251
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- Requisitos: Grao superior en estética integral e benestar.  Dous anos de experiencia. Valórase formación complementaria.

Axentes comerciais
- Localidade: Sanxenxo (Pontevedra).
Nº Oferta: 12/2013/5293

Cosedores/as de pezas de peletería a man
- Localidade: Lugo
Nº Oferta: 12/2013/5295
- Requisitos: Modista con experiencia para facer reformas en pel

Condutores/as de camión
- Localidade: Lugo.
Nº Oferta: 12/2013/5342
- Requisitos:  12 meses de experiencia.

Camareiros/as en xeral
- Localidade: Meira(Lugo).
- Requisitos: 12 meses de experiencia
Nº Oferta: 12/2013/5345

MAIS INFORMACIÓN: Teléfono: 902 125 000.

Electricistas, pintores e fontaneiros con alemán  
Xoves, 01 Agosto 2013 10:41

• Convoca: Alkatia Services. 
• Destinatarios/as: Electricistas, pintores e fontaneiros con alemán 
• Requisitos mínimos:

- Permiso de traballo na Unión Europea, formación profesional, 2 anos de experiencia en pintura, electricidade ou fontanería.
- Alemán nivel conversación. 

- Disponibilidad xeográfica para trasladarse a Alemania por tempo indefinido 
• Ofrécese: 

- Contrato indefinido, xornada completa,seguro na AOK en Alemania,aloxamento. 
- Soldo de 1500 euros netos mensuais aproximadamente. 

Máis información: http://emprego.portalparados.es.

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        CASAS DA XUVENTUDE

MANUALIDADES ARTESANAIS: CALCENECOS  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 10:23

ESPAZO XOVE DE TUI - OBRADOIRO DE  CALCENECOS:  
Elaboración de monecos a partir de calcetíns.    

− Mércores, 21 de agosto de 10.30 a 13.30
− De 14 a 30 anos.

MANUALIDADES ARTESANAIS: CARTEIRA CARTON  
 
Xoves, 01 Agosto 2013 10:25

ESPAZO XOVE DE TUI - OBRADOIRO: RECICLAXE DE PAPEL - CARTEIRA:
− Venres,  23 de agosto de 10.30 a 13.30
− De 12 a 30 anos

ESPAZO ROCK en OURENSE  
 
Venres, 02 Agosto 2013 12:51
 
En agosto como todos os anos, teremos o esperado ESPAZO ROCK os venres 2,9,23 e 30 de 22:30 a 00:30 h.
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− Día 2:  Rockslave e Second Chance. 
− Día 9:  Rubén Prieto e One Love.
− Día 23: Shituation e Tro-Pezones.
− Día 30: Over The Hill e Teimagroove.
         
ESPERÁMOSVOS!!!

Talleres de xogos, magic, play e xadrez no Espazo Xove de Ourense  
 

Luns, 05 Agosto 2013 08:59
   
TALLERES EN AGOSTO
- Xogos: 6, 7, 8 de 10:00 a 12:00 h.
- Magid: 14, 21 e 28 de 18:00 a 22:00 h.
- Play:  17, 18, 19 de 18 a 22:00 h.
- Xadrez: a conveniencia dos participantes de 11:00 a 13:00 h.

Máis información  no teléfono: 988 228 500

• Inscripción: 
No facebook: https://www.facebook.com onde se anexará ficha de inscripción para cada evento ou directamente na secretaría do Es-
pazo Xove-casa da xuventude




