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_ aCTIVITATS aLT cAMP 
 
FESTA MAJOR DE EL PLA – del 14 al 19 agost 
Nits joves         dissabte 18        divendres 17 

Organitza: La fàbrika         Organitza: Diables del Pla 
 
Programa complet a: www.pla.altanet.org  
Entra al blog de l’Associació de joves de El Pla: www.lafabrikej.blogspot.com  
 
 

FESTA MAJOR DE CABRA – del 17 al 21 agost 
 

Lliurament de premis i inauguració de l’exposició 
del 2n concurs de fotografia CABRANDARI 
 

dissabte 18 agost – 18h 
sala del sindicat – cabra del camp 
amb la presència del conseller de joventut  
del Consell Comarcal de l’Alt Camp 
 

Programa complet a: www.cabra.oasi.org  
 

 
FESTA MAJOR DE PUIGPELAT – del 14 al 19 agost 
Programa complet a: www.puigpelat.altanet.org  
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FESTA MAJOR D’AIGUAMÚRCIA – del 14 al 16 agost 
FESTA MAJOR DE VALLMOLL – del 14 al 16 agost 
FESTA MAJOR DE SANTES CREUS – del 17 al 16 agost 
 
TALLER DE MASSATGES a figuerola 
Lloc: piscina – figuerola del camp  
Dates: dissabtes 18 i 25 d’agost i 1 de setembre 
Horari: 11 a 12h del matí 
A càrrec de Joan Àlvarez, fisioterapeuta 
3 sessions teòricopràctiques gratuïtes:  
no cal inscripció – places limitades (màxim 30 anys) 
Organitza: Ajuntament de Figuerola – regidoria de joventut 

 
 

_ fEINA  
 
últimes ofertes de treball de www.treballateca.com . . . . . . . . . . . . . . . .  

lloc de treball + població 
Dependent / Dependenta - Alt Penedès › Sant Cugat Sesgarrigues 
Responsable magatzem - Alt Penedès › Sant Cugat Sesgarrigues 
Operari Magatzem / botiga - Alt Penedès › Sant Cugat Sesgarrigues 
FISIOTERAPEUTA - Alt Penedès › Vilafranca del Penedès 
Comercial per al sector informàtic - Tarragonès › Tarragona 
TELEOPERADOR/A - Alt Penedès › Vilafranca del Penedès 
SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ - Alt Penedès › Castellví de la Marca 
OPERARI DE MAGATZEM DE CONGELACIO - Alt Penedès › Vilafranca del Penedès 
GESTOR D'APROVISIONAMENT DE COMPRES - Alt Penedès › Vilafranca del Penedès 

. . . . . . . . . . . . . . .  el portal de les teves ofertes www.treballateca.com 
 
OFERTA:  recepcionista 
Auxiliar administrativa - Ref: 07/36 
Població: Mataró 
Dona major de 18 anys 
Jornada complerta, sou a convenir. 
Data publicació: 9/8/07 
Enviar CV a: comercialcontruhouse@yahoo.es 
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ESTADES DE PRÀCTIQUES A EEUU I CANADÀ  
Beques destinades a persones amb titulació universitària 
Requisits:  Haver obtingut una titulació universitària  

No tenir experiència laboral prèvia relacionada amb la titulació 
Alt nivell d’anglès o francès 

Com?  Entra a la web i resgistra’t com a titulat/ada.  
La web vincula el perfil sol·licitat per les empreses amb les candidatures 
registrades. Després, es fa una preselecció i et comuniquen si passes al procés 
de selecció que pots acceptar o rebutjar.  
Una vegada l’empresa ha seleccionat la persona, a través de l’equip de gestió 
d’INTEGRANTS es gestiona la beca. 

Beca:  1.300€ bruts/mes en concepte de Beca d’allotjament i manutenció. 
  Viatge d’anada i tornada per un import màxim de 1.100€ 
  Assegurança d’assistència en viatge, accidents i responsabilitat civil 
Registra’t i informa’t a: www.integrants.es    
 
 
 

_ pREMIS  
 
PREMIS ATENEUS 2007  
per al reconeixement de la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions culturals, les 
persones i els mitjans de comunicació del país per promoure la cultura i l’associacionisme cultural 
 

Modalitats:   A/ Premi als Mitjans de comunicació – 1.500€ 
B/ Premi a la Trajectòria individual - guardó 
C/ Premi a la Creativitat (música, cultural popular...) – 1.500€  
D/ Premi a la innovació – 1.500€ 
E/ Premi a l’Activitat Sòciocultural – 1.500€ 

Per a activitats i iniciatives compreses entre 1 setembre de 2006 i 31 agost de 2007 
Les propostes les pot presentar qualsevol persona o associació de Catalunya 
Termini presentació: 14 de setembre (14h) 
Presentació a: Federació d’Ateneus de Catalunya - Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r – 08003 Bcn 
+ inf: www.ateneus.cat  
Organitza: Federació d’Ateneus de Catalunya 
 
 

a p r o f i t a    e l    FIX ! 
 
envia’ns un correu amb allò que t’interessi difondre!!! centenars de joves estaran al dia! 

Espai Jove - Consell Comarcal de l'Alt Camp  
espaijove@altcamp.cat  
977 60 62 87                                                                        fes córrer aquest e-mail! 

FIX és un Flux d'Informació a la Xarxa, un més. L'enviem des de l'Espai Jove del Consell Comarcal de l'Alt Camp. D'acord amb les lleis de 
protecció dades, et comuniquem que pots esborrar-te de la nostra llista de difusió enivant-nos un correu electrònic amb l'assumtpe 'esborrar FIX'. 


