PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

06/02/2015

AVISOS

Dilluns 9 de febrer és el darrer dia per a la Preinscripció a la Primera convocatòria del programa “Vacances en família”,
que tenen lloc a la Xanascat.

El Departament de Benestar Social i Família organitza 25 sessions informatives sobre l'Impost de Societats. Tindran lloc
durant els mesos de febrer i març arreu del territori català. A la demarcació de Girona se n’han organitzat 3: una a
Girona, una a Figueres i una a Ripoll. Cal inscripció.
Formulari d’assessorament econòmic al xarxanet.org: “Tens dubtes sobre com t’afecta la nova normativa sobre l’Impost
de Societats?”

Munté reclama al Govern de l'Estat que recuperi els supòsits de no obligació de presentar declaració de l'impost de
societats per a les associacions i entitats sense ànim de lucre

Saló de l'Ensenyament 2015, del 18 al 22 de març de 2015
Sessió Informativa Saló de l’Ensenyament 2015 adreçada a orientadors i orientadores. Tindrà lloc el 10/3/2015, de 9:00h a
15:00h, a l’INS Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès). Inscripció obligatòria (Per a la inscripció cal
cercar l’activitat amb el codi 9000150520)

ATENCIÓ ENTITATS:
Comença el període de presentació a Hisenda del model 347
Com afecten els canvis del model 347 a l’àmbit associatiu?

Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de gener

”Museu de Carnaval”: Nova campanya de sensibilització per passar un Carnaval de Roses genial i no fer-ho al CAP o la
comissaria

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Recursos formatius que ofereix Girona Emprèn
Sessions informatives per conèixer millor el programa de Camps de Solidaritat de SETEM. A Figueres, el 7/2/2015, a les 19h, a l’Oficina Jove de l'Alt
Empordà. A Girona el 18/3/2015, a les 19h., a l’Espai de Solidaritat
Oferta de feina: L'associació juvenil Nexes Interculturals de Joves per Europa busca una persona jove, amb experiència en administració i gestió d'entitats
no lucratives per cobrir una plaça d'administratiu/va - comptable, a partir del 1 de març. El termini acaba el 8 de febrer.
Oferta de feina: El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) cerca una persona per a cobrir una plaça d'informador a l'Espai Jove La Fontana. Data límit
de presentació de currículums: 8 de febrer de 2015
Oferta de feina: Atenció als socis i sòcies de Som Energia a Girona. Fer arribar el CV abans del divendres 13 de febrer
Cursos Subvencionats de Formació Ocupacional: CP’AC Girona organitza dos cursos de creació i gestió de microempreses i de gestió comercial
de vendes. Diversos horaris i dates
Sessió informativa sobre el programa d’Aracoop ‘Acompanyament i suport a la viabilitat de 30 nous projectes’. El proper 11 de febrer, de 16.00 a
17.00h, al Centre d’Iniciatives Locals de Girona Emprèn
Mans Unides organitza la VI edició del Festival de Clipmetratges.Vídeos d’1 minut per a canviar el món. Termini fins el 17 de febrer de 2015
5a edició del programa Yuzz que dóna suport durant 6 mesos, a través de tutories i masterclass, a joves emprenedors/es amb una idea de negoci de base
tecnològica. Inscripcions obertes fins el 19 de febrer.
Subvencions de la Diputació de Girona en el marc del programa "Suport a l'activitat empresarial". Adreçades a empreses amb domicili fiscal a la
província de Girona i que siguin de base tecnològica i/o tenir una component innovadora. Tancament de convocatòria: 24 de febrer de 2015
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA), convoca el VII Premi per a la Diversitat en
l’Audiovisual amb l’objectiu de promoure una millor representació de la diversitat cultural en els mitjans audiovisuals de Catalunya. El termini per presentar
les sol·licituds finalitza el 27 de febrer de 2015.
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VII edició del Premi Uniproyecta al millor projecte emprenedor universitari d'excel·lència a fi de fomentar l'esperit emprenedor entre la comunitat
universitària i estimular la iniciativa empresarial. El termini acaba el 12 de març a les 14:00 hores.
3a Jornada 10x10' Càpsules d'Innovació Social - CosmoCaixa Barcelona, el 13 de març de 2015. Jornada gratuïta.
VI Premi Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Convocatòria 2015. Per a alumnes d’ESO i BAT dels instituts de Girona. El termini d'admissió
acaba el 26 de març de 2015 a les 14 hores.
Fins al 27 de març està oberta la preinscripció al Màster Interunivesitari en Joventut i Societat 2015-2016
Recordatori: Noves beques i ajuts de l’AGAUR per a estudiants universitaris per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües
Recordatori: Xerrades informatives el febrer, març i abril a Barcelona per a la campanya 2015 dels camps de treball internacionals de COCAT
Recordatori: Nou procés de selecció Eures: formació professional dual a Alemanya. es durà a terme els dies 10, 11, 12 i 13 de febrer.
Recordatori: S’han obert 4 convocatòries s’Aracoop 2015 per seleccionar projectes i empreses d'economia social i cooperativa. Diferents terminis de
presentació durant el febrer.
Recordatori: Prova d'avaluació de quart d'ESO - Informació de la prova que es durà a terme els dies 10 i 11 de febrer de 2015 a tots els centres de
Catalunya
Recordatori: Sessió Formativa a la UdG. Oportunitats de Treball i pràctiques a les institucions europees. El dimecres 11 de febrer, de 12 a 14 hores, a
la Sala de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. Cal inscripció.
Recordatori: a Fundació Barcelona Olímpica, amb la col·laboració del DIARI SPORT, convoca el quart concurs de vídeos per a la campanya promocional de
la sisena edició del BCN Sports Film Festival. L’espot guanyador serà la imatge oficial de la campanya publicitària de la propera edició del BCN Sports
Film Festival. El termini d’inscripció i lliurament dels vídeos finalitza el 15 de febrer de 2015.

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí de la Direcció General per a la Immigració, núm 117, febrer 2015
Nou Butlletí DiXIT, núm 127, febrer 2015
La Garrotxa s’ha convertit en punt d’informació Eurodesk.
La Comissió Europea i EYCA ofereixen durant aquest any a tots els voluntaris del SVE la possibilitat de gaudir del Carnet Jove Europeu amb el qual es
poden aconseguir descomptes en una gran varietat de serveis
El passat 17 de gener es va constituir a Castelló d'Empúries la Xarxa d'Economia Solidària de l'Empordà
Campanya Mans Unides 2015: Lluitem contra la pobresa, t'hi apuntes?
Recomanacions alhora d’adquirir productes per la festa de disfresses del Carnaval
Dotze joves de La Selva assoleixen l'acreditació d'auxiliars de magatzem i comerç amb un programa de Benestar Social i Família

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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