PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

10/04/2015

AVISOS

Dilluns 13 d’abril, a partir de les 12h, comencen les preinscripcions als Camps de Treball 2015 de la Direcció General de
Joventut. El termini acabarà el 20 d’abril a les 12h

10 Edició de l’EXPOJOVE el 15-16 d’abril
Dimecres 15 d’abril, d’11 a 13h, i dins el marc de l’Expojove, s’organitza una xerrada sobre la Garantia Juvenil a càrrec
del director de la Xarxa Ocupacional del SOC, el Sr. Jesús Quiroga. La inscripció cal realitzar-la online.

Obert el termini per presentar la sol·licitud de les subvencions per a entitats. Les sol·licituds es podran presentar fins al
20 d’abril per via electrònica.

Inaugurada a Puigcerdà l’Oficina Jove de la Cerdanya per donar servei als 2.632 joves de la comarca

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Nova convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. La persona guanyadora rebrà una dotació econòmica de 3.000€ i
hi ha un accèssit de 1.000€. El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de maig de 2015
Clic’15 de Fotoperiodisme Jove. El termini per presentar els projectes finalitza el 28 de maig
Nova línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. Termini de presentació fins el 31 de desembre
Recordatori: oberta 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.
Recordatori: II Convocatòria de la Beca de Direcció de Fotografia a Cinema de EFTI Centre Internacional de Fotografia i Cinema, que ofereix un Curs
Màster Internacional de Direcció de Fotografia en Cinema Digital, de dos anys de durada amb professionals de prestigi internacional. Termini de sol·licitud
fins el 15 d’abril de 2015.
Recordatori: 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: La Fundació Jaume Casademont de Girona obre la cinquena edició de les Beques Innovació en Cultura Popular, amb l’objectiu de crear
nous espectacles de cultura popular catalana, moderns, actuals, atractius al públic i capaços de crear sinèrgies amb altres formes de cultura com les arts
plàstiques, la música, el circ, la literatura, els museus, etc. Termini fins el 15 d’abril de 2015
Recordatori: Concurs de relats de Sant Jordi organitzat per CINC, Centres de Negocis i Assessoria. Premi de 500 euros. El certamen estarà obert fins el
proper 15 d'abril
Recordatori: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, convocades pel Departament de Cultura. El termini per sol·licitar la subvenció és
del 24 de març al 16 d'abril de 2015, ambdós inclosos. Dues modalitats: a) formació de públics no professionals i b) organització de premis, concursos o
gales d’inauguració de temporada.
Recordatori: En el marc de la 10a edició de l’Expojove, el 15-16 d’abril, el Centre de Normalització Lingüística de Girona convoca el concurs de fotografia
a través d'Instagram "Atrapa la falta", amb l'objectiu de sensibilitzar especialment el sector jove. El concurs comença el 16 de març a les 00.00 hores i
acaba el 17 d'abril de 2015 a les 23.59

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Primera trobada catalana de productors de hip-hop que treballen íntegrament amb samplers Akai MPC a l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, el
diumenge 12 d’abril de 2015, de 16 a 21 h.
Sessió formativa sobre Novetats en Temes d’Ensenyament organitzada per la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil el proper dimarts 15
d’abril, de 9:30 a 14h, a la seu centrals de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria, Barcelona)
Conferència "L'orientació a l'ESO. Encara una assignatura pendent?", el 15 d'abril de 2015 a les 18.30 h, al Palau Robert. Organitzada per la
Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. Inscripció online. També hi ha l’opció d’inscriure’s per seguir en
línia la conferència (streaming)
Casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona per a infants i joves. Preinscripcions del 7 al 24 d'abril de 2015. Sol·licituds de beques fins al 17 d’abril.
Nova edició del 360FEST del Club Girona Cultura el proper 23 d’abril de 2015, a la Plaça dels jurats. És el festival dels grups de música dels alumnes dels
instituts de secundària de Girona. Organitza: l’Espai Marfà, la Secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona, i la Casa de la Música Salt
Obert el 2n període de preinscripcions al màster Interuniversitari en Joventut i Societat. Fins el 15 de maig

1/2

NOTÍCIES DESTACADES
Dia Mundial de l'Activitat Física: "Sedentarisme = malaltia, Activitat Física = salut"
Una plataforma digital amb eines i recursos serà una innovadora i útil guia de dinamització juvenil que es publicarà en breu. És el resultat del treball
elaborat per l’equip de Foment de la Participació de la Direcció General de Joventut i un ampli ventall de professionals de joventut
Benestar Social i Família comença a adjudicar les places del programa d'activitats de lleure per a joves "L'estiu és teu!"
Munté es reuneix amb un grup de joves gitanos amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano
La Generalitat impulsarà la formació professional artística en artesania

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

2/2

