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AVISOS

8 de març - Dia Internacional de les Dones: origen
Campanya unitària “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”

L'Agència Catalana de la Joventut del Departament de Benestar Social i Família obrirà, el proper dilluns, el període de
preinscripcions al programa "L'Estiu és teu!" a través del portal web xanascat.cat/estiuesteu.

Benestar Social i Família va inaugurar dimarts a Olot l'Oficina Jove de la Garrotxa per donar servei als 8.602 joves de la
comarca

Fesedit Girona és la xarxa social de la UdG que posa en contacte a estudiants en temps real per compartir viatge en
cotxe per anar o tornar de la universitat o per anar a qualsevol altre lloc. Fesedit va nàixer d’un projecte d’innovació
elaborat per la UdG però actualment també funciona a la UB, la UPC i la URV.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert, fins al 31 de març, un termini extraordinari de
presentació de sol·licituds per obtenir l’acreditació del tram de renda familiar i/o d'una beca Equitat per al curs 2014-15.
S’adreça als estudiants que no estaven matriculats a data de 15 d'octubre de 2014 o a estudiants que tinguin un títol
universitari oficial de primer cicle i vulguin cursar estudis d'un segon cicle universitari.

Finalment les entitats més petites no han de presentar l’impost de societats

La plataforma KABUA convoca el 1r concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot
participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la
pàgina web del concurs. El termini finalitza el 10 d’abril de 2015 a les tres de la tarda.

L’AcPpJ organitza durant el mes de març 5 Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2015. A la demarcació
de Girona serà el 31 de març, a les 10h, a Palafrugell

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Start-up Catalonia ha obert nova convocatòria del Pla Embarca a Girona. El Pla Embarca està pensat per a empreses de menys de 5 anys de vida que
necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans d’aixecar el vol cap al creixement. Termini de sol·licitud fins al 15 de març.
Bases del procediment selectiu de contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a auxiliar per prestar els seus serveis al servei municipal d'esports
de l'Ajuntament de Girona. Les sol·licituds es poden presentar fins el 13 de març de 2015
El Departament de Cultura, mitjançant l'Oficina de Suport a la iniciativa cultural, convoca subvencions amb l'objectiu de promoure actuacions
específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció acaba el 16 de març de 2015.
L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure. El
termini de presentació és el 18 de març de 2015
Bòlit Emprèn obre la convocatòria d’un Procés de selecció de 12 projectes creatius per a participar al mercat mensual i a l’aire lliure sota el
denominador “Art Km.0” a la Plaça de l’Assumpció de Sant Narcís. El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de març 2015
Subvencions de la Diputació de Girona per a ajuntaments i entitats per a projectes de cooperació al desenvolupament. Termini fins el 31 de març
2015
Subvencions de la Diputació de Girona per a ajuntaments i entitats per a projectes de sensibilització. Termini fins el 31 de març 2015
Altres subvencions vigents de la Diputació de Girona per a ens públics.
Altres subvencions vigents de la Diputació de Girona per a entitats, empreses i ciutadania.
Xarxa Eures – Processos de selecció de professionals per treballar a la regió de Baden-Württemberg (Alemanya). Per participar-hi cal enviar una
carta de presentació i el currículum vitae al correu electrònic que s’indica al final de cadascuna de les ofertes de treball, fins al 3 d'abril (inclòs).
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ACCIÓ ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals a diferents àrees de la seva seu a Barcelona. Aquestes pràctiques no laborals estan
dins d’un conveni de col·laboració amb el SOC destinat a oferir experiència laboral a joves titulats.
ACCIÓ ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals a les Oficines exteriors d'ACCIÓ.
Primer concurs “Músiques en Temps de Flors” . La data límit per enviar els projectes és el 10 d’abril de 2015.
Obre la convocatòria la 15a edició del Concurs de Maquetes Sona 9, la plataforma de grups emergents més important dels Països Catalans. Poden
participar tots els grups i solistes de qualsevol estil musical que cantin en català i siguin nous valors de l escena, especialment els artistes novells que
encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Termini de presentació fins el 15 d’abril 2015.
S’obre la convocatòria d’ajuts per estudiar màsters a la UdG, adreçats a estudiants internacionals: 15 ajuts per a estudiants de fora de l’Estat
Espanyol i 15 ajuts específics per a estudiants llatinoamericans, finançats conjuntament per la UdG i el Banco de Santander. El termini acaba el 20 i 22 de
maig respectivament.
Recordatori: Tots els premis literaris en llengua catalana al portal web de la Institució de les Lletres Catalanes
Recordatori: Subvencions de Dipsalut per a entitats sense ànim de lucre per activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables i per accions
de millora de la qualitat de vida. El termini de sol·licitud finalitza el 12 de març de 2015
Recordatori: el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions a accions de cooperació al desenvolupament per tal de promoure un
model de desenvolupament humà sostenible, equitatiu i respectuós amb els drets humans, la igualtat de gènere i el medi ambient. El termini de
presentació acaba el 17 de març de 2015.
Recordatori: Diputació de Girona: Convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d'interès
públic local. Termini fins el 31 de març de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Jornades de Portes Obertes de l’Escola d’Art d’Olot l’11 i 14 de març 2015
El Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell organitzen la 3a edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i
l’Empresa que tindrà lloc els propers 12 i 13 de març, a Palafrugell.
Perspectives Internacionals d'Educació: En quines condicions estudien els joves universitaris a Europa?. El proper 11 de març de 2015,a les
18.30h, al Cercle d'Economia de Barcelona la Fundació Jaume Bofill portarà a terme aquest debat amb la presentació de l'Informe Eurostudent 2015: Les
condicions socials i econòmiques de la vida dels estudiants de 30 països europeus. Cal inscripció, tant per participar-hi presencialment com per streaming.
La Universitat de Girona organitza el Cicle de conferències sobre violència de gènere. "Violències sexuals a les Universitats", el 16 de març de 2015,
de 16:30 a 18:30h, a Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia
Sessions informatives per conèixer millor el programa de Camps de Solidaritat de SETEM. A Girona serà el dimecres 18 de març a les 19 h, a l’Espai
de Solidaritat (c/ Mestre Francesc Civil, 3, Girona).
Recordatori: l'Estació Espai Jove estrena els tallers de mobilitat internacional "El Rodamón": S'adrecen a joves interessats a viure una experiència a
l'estranger per treballar, estudiar o millorar el coneixement d'idiomes i tindran lloc del 17 de febrer al 5 de maig.
Recordatgori: 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.
Recordatori: 3a Jornada 10x10' Càpsules d'Innovació Social - CosmoCaixa Barcelona, el 13 de març de 2015. Jornada gratuïta.
Recordatori: Concurs de cartells ‘Sexe Jove’ a Torelló. Les obres s’han de presentar abans del 13 de març de 2015
Recordatori: sessió informativa “Obligacions fiscals de les entitats sense finalitat lucrativa”, impartida per impartirà Roger Santiago, director de Gestió
d’Associacions i Fundacions sl, al Casal Marià d’Olot, el dimarts 17 de març a les 19h.
Recordatori: Jornada de Girona Emprèn “Vull ser un empresari/ària autònom/a: quins tràmits he de fer?”, el 27 de març de 2015, de 9.30 a 13.30h, al
Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí DIXIT, núm. 129, març 2015
El programa FITJOVE de promoció de l'exercici físic entre adolescents per prevenir el consum de drogues es presenta a Salt
“Associar-se té sentit!” El CJB i el CNJC presenten la campanya de foment de l’associacionisme juvenil adreçada a joves associats/des i, sobretot, no
associats/des de la ciutat de Barcelona i de Catalunya.
El Consell Nacional de Joventut de Catalunya celebra la 37a Assemblea General Ordinària
El CAVC demana que l'exempció de l'impost de societats recuperi el topall de 100.000 € d'ingressos
L’Arxiu Nacional de Catalunya publica el segon volum d’Els fons de l’Escoltisme Català
El Departament de Cultura constitueix el Consell de l'Associacionisme
Es constitueix el Consell Social de la Cultura, en una reunió encapçalada pel president Mas
Ets d’una entitat en l’àmbit de joventut? Informa’t de com has de demanar les subvencions a partir d’ara!
4 iniciatives que fomenten un ús conscient del telèfon mòbil
El TERMCAT publica en línia el Diccionari de cooperació al desenvolupament
Quan les necessitats van per davant dels recursos digitals disponibles: aprenentatge, coneixement i talent
"Per menjar bé, bo i barat", el receptari d'àpats saludables a preu assequible
L'App de la setmana
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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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