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AVISOS

Trobada tècnica de joventut a Girona: Polítiques locals de joventut en l’àmbit de l’educació - 11 de desembre de 2014 a
l’Hotel d’Entitats de Girona

La Generalitat destina 2,4 milions d’euros a crear una xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil

El Govern de la Generalitat assumeix la representació autonòmica dins del Consell de la UE en temes de polítiques
socials i joventut

Des de la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya s’ha sol·licitat a comparèixer l’AcPpJ el proper
9 de desembre per explicar l’actual situació dels professionals de l'àmbit de les polítiques de joventut.

Obertes les inscripcions a la jornada per fomentar l’emprenedoria des de les associacions juvenils que organitzen la
Direcció General de Joventut i l’Escola Lliure El Sol el proper 12 de desembre de 2014 a la Seu de la Direcció General de
Joventut a Barcelona

La Llei de Transparència ja és aquí: estem preparats?. Seminaris formatius de l’Observatori del Tercer Sector

Oberta la convocatòria d’artistes a l’Inund’Art. X Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari. Girona, del 4 al 7 de juny de
2015. Data límit d’inscripció: dimecres 25 de Febrer

I tu, ja fas VxL?

Vídeo: Resum de l'espectacle multidisciplinari creat i dirigit per l'Associació Juvenil i Cultural PENGIM PENJAM, una
entitat de recent creació vinculada a l’Espai Jove, equipament de municipal de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Resum dels programes i ajuts d’ACCIÓ que estan oberts i que es poden aprofitar abans que acabi l’any.
Jornades Art Innova Girona del Bòlit Emprèn de Girona, l’11 i 12 de desembre de 2014. Dedicades a la gestió de la innovació en el camp de les
indústries creatives i van adreçades als professionals d'aquest sector, als artistes i creatius, als autors i a tots els estudiants interessats.
L’Oficina Pla Jove de la Diputació de Barcelona organitza el Cicle Connexions. Una trobada amb el Dr. Miquel Àngel Essomba. Es debatrà sobre
l'acompanyament en la trajectòria vital dels joves com una peça fonamental en la integració i cohesió socials. Divendres 12 de desembre de 2014, de 9:30
del matí a 2 del migdia, a la Sala d'Actes del Pavelló Migjorn, Recinte Mundet. Inscripció online.
Ampliat el termini de presentació de projectes d’emprenedoria social per a la Trobada Euromediterrània de Joventut 2015. Acaba el 14 de
desembre de 2014
Oberta la convocatòria del Programa ARGO 2014-2016. Convocatòria dirigida a titulats universitaris per realitzar pràctiques formatives en empreses o
entitats d'Europa, EUA, Canadà, Àsia i Oceania. El termini estarà obert fins a 31 de desembre de 2016.
La Fundació Jaume Casademont convoca la vuitena edició de les Beques Educar Menjant, amb l'objectiu de finançar projectes d'educació en hàbits
alimentaris. Termini fins el 15 d’abril de 2015

Recordatori: últim dia per a la inscripció a les noves píndoles de la Formació en temes de Mobilitat Internacional organitzades per l’Agència Catalana
de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 10 de desembre 2014:
- Píndola formativa. Treballar i visats a USA/Canadà i Austràlia/Nova Zelanda, de 10 a 11.30 h
- Píndola formativa. Treballar i visats a Àsia i Llatinoamèrica, de 12 a 13.30 h
Recordatori: XI Premis d’Educació en el Lleure, convocats per la Fundació Lluís Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Destinats a reconèixer projectes, experiències i trajectòries de caràcter educatiu
dins l’àmbit de l’educació social i del lleure. El termini de presentació de propostes s’acabarà 10 de desembre de 2014
Recordatori: Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius. El dia 10 de desembre de 2014 es porta a terme el sorteig per determinar
l’ordre d’actuació dels aspirants en les proves.
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Recordatori - Premi Solidaritat 2014 de l'IDHC: L'Institut de Drets Humans de Catalunya organitza una nova edició del Premi Solidaritat, destinat a
guardonar persones i institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i promoció dels drets humans a Catalunya. Termini fins el 10 de
desembre de 2014.
Recordatori: s convoquen places d'auxiliars de conversa de llengua espanyola per al curs escolar 2015-2016 en centres docents d'Alemanya,
Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda i el Regne Unit. Termini de presentació obert fins a
l’11 de desembre 2014.
Recordatori: Fundació ONCE llança el 2n Premi europeu per al Emprenedoria Social i la Discapacitat: promovent la inversió social. Cal presentar la
candidatura en anglès no més tard del 12 de desembre.
Recordatori: 3a Edició dels Premis Discapnet de la Fundació ONCE a les tecnologies accessibles: convocatòria i presentació de candidatures fins el 14 de
desembre

NOTÍCIES DESTACADES
L’Impost de Societats, obligatori per a totes les entitats a partir de l’exercici 2015
El 17% de la població catalana fa voluntariat
Campanya: Regala’m el que vulguis, jo hi poso la imaginació. Els regals no són sexistes
Miguel Raimilla: "Un país que discrimina les dones redueix les seves oportunitats de desenvolupament"
Actes del Dia Mundial de la Sida a la UdG

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.bsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.bsf@gencat.cat. Gràcies
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