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AVISOS

Nova Jornada de Formació per a Responsables Polítics de Joventut de Catalunya, el 22 de novembre de 2014, a Vilanova
i la Geltrú. Inscripcions obertes online

El Gran Recapte: és una campanya de recollida d'aliments bàsics, que duen a terme simultàniament els quatre Bancs
d'Aliments de Catalunya, per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària.

Garantia Juvenil al Jove.cat
Novetats recollides en la Guia Joves per l’Ocupació 2014 (JPO-2014) respecte la Guia JPO-2013 (pàgina 72)

S’obre el termini de presentació de projectes d’emprenedoria social per a la Trobada Euromediterrània de Joventut 2015

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya organitza la 1a Fira del Treball, el 15 de novembre, de 10:30 a
15:00h, al Palau de Congressos i Esports d’Alp

Barraques Sant Romà a Lloret de Mar, el 15 de novembre a les 22:30h, dins la Festa Major, organitzades per joves i
entitats

Buscar feina amb xarxes socials_SOC_2014

Recull d’Educació i Formació: cursos, estudiar a l’estranger, aprendre per Internet, portals educatius, beques i formació
ocupacional

Nova Píndola formativa en Mobilitat Internacional: “Voluntariat i estudis a l’estranger”, organitzada per l’Agència
Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 14 de novembre de 2014, de 10 a 14h.

Obertes les inscripcions al XVII Fòrum d'Estudis sobre la Joventut "JOVES I TALENT" a Lleida, el dijous 27 i divendres
28 de novembre de 2014

e-Butlletí de la Xarxa Europa Jove – Novembre 2014

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha obert la convocatòria 2014 del Concurs 1% per a projectes de transformació global. Es
poden presentar candidatures fins al divendres 14 de novembre.
Startup Weekend Girona del 14 al 16 de novembre, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, carrer de la Universitat de Girona 10, Campus
Montilivi. Una trobada d'un cap de setmana on intervenen persones de diferents perfils i activitats professionals, entusiastes de l'emprenedoria
Premis G5 Innova a l’emprenedoria social: Premis organitzats per a Grupo G5 per al foment de l’emprenedoria social com a solució a necessitats i
problemes socials adreçats a persones emprenedores i entitats que desenvolupen projectes innovadors amb impacte social. Fins al 15 de novembre
El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, convoca un concurs públic per a la concessió de cinc
beques per a estades a les comunitats catalanes de l'exterior. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar des demà.
Girona Emprèn organitza un Curs sobre IRPF/IVA: aspectes bàsics dels impostos en la fiscalitat dels autònoms/es el dimecres 26 de novembre de
2014, de 9.30 a 13.30h al Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona.
Recordatori: el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant el Instituto de la Juventud, convoca una nova edició dels Premis de Periodisme
Jove sobre Violència de Gènere 2014 amb l'objectiu de reconèixer i recompensar els treballs que millor hagin contribuït a la defensa i difusió dels valors
contra la violència de gènere. Termini fins el 10 de novembre de 2014
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Recordatori: 25a edició dels Premis Ateneus. Per reconèixer l’esforç de les entitats culturals catalanes sense ànim de lucre. En total 6 categories i un
Reconeixement a la Integració Social atorgat conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat Social. Inclou la categoria per a joves ‘Premi Jove,
proposa!’. El termini acaba el 10 de novembre
Recordatori: Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de novembre de 2014.
Recordatori: la Fundació Príncep de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2015, que aquest any arriben a la
seva sisena edició. Les persones o entitats interessades a participar en aquesta nova edició dels Premis Fundació Príncep de Girona han de presentar les
seves candidatures abans de les 23h del dia 10 de novembre de 2014.
Recordatori: el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura amb la col·laboració de l’empresa Bookmovies i amb el suport de del Gremi de Llibreters
de Catalunya ha convocat la 2a edició del concurs de booktrailers, adreçat als joves de 14 a 18 anys. El termini de presentació finalitzarà el 12 de
novembre de 2014.
Recordatori: Programa mTalent: Jornada gratuïta de formació tecnològica en el sector Mobile a Barcelona, el 13 de novembre de 2014, de 16 a 19h, a
l’Auditori Cibernàrium, edifici MediaTIC.
Recordatori: “Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència?”, jornada organitzada per l’Institut de Ciències
polítiques i Socials (ICPS), que tindrà lloc el proper 14 de novembre, de 9:30 a 14h, al Recinte Mundet de Barcelona. Cal formalitzar la sol·licitud abans del
7 de Novembre.
Recordatori: 6a edició del Concurs (RE)IMAGINA’T, fem un espot no sexista, del curs 2014-2015. És un concurs adreçat a grups de nois i noies d'entre
14 i 18 anys dels centres d'educació formal i d'entitats d'educació en el lleure dels municipis que formen part de l'Observatori, que proposa l'elaboració d'un
guió i un story-board per a un espot no sexista. TV3, a través del programa TAGS, emetrà un reportatge sobre el projecte i els espots guanyadors.
Inscripcions fins el 14 de novembre.

NOTÍCIES DESTACADES
El Fòrum Europeu de la Joventut dóna suport a la consulta del 9N
La XANASCAT i la XATIC signen un conveni per oferir més avantatges als seus membres
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), a la quarta reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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