PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

13/02/2015

AVISOS

La coordinadora territorial de joventut, Anna Prior, inaugura avui divendres 13 de febrer, a les 20h, l'exposició
Resquicios de Isadora Willson, a l'Espai Montgrí del Museu de la Mediterrània. Willson és la guanyadora de la menció
“Art Jove” de la mostra d’art multidisciplinari emergent Inund’ART de Girona 2014

Les entitats més petites podrien quedar exemptes de l’Impost de societats
14 federacions i plataformes d'entitats catalanes reclamen el manteniment dels supòsits d’exempció de l’Impost de
Societats i un nou marc fiscal per a les associacions.

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 fins el 3 de març (Per a la
inscripció cal cercar l’activitat amb el codi 9000150520)

Recordatori: 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

Pressupost Participatiu: L’Ajuntament d’Olot destina 10.000 euros a iniciatives que seran decidides pels joves de la
ciutat en una assemblea el proper 27 de març

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Concurs de Música Emergent de Girona INTRO inicia aquest 2015 una nova etapa per consolidar-se com a concurs referent de les comarques
gironines. Entre el 9 i el 25 de febrer, s’obren les inscripcions a bandes emergents, és a dir, sense contracte discogràfic, de les comarques gironines.
Comença el termini per presentar sol·licituds de subvenció en l'àmbit de la cultura popular i tradicional i del patrimoni etnològic català. El termini de
sol·licitud acaba el 23 de febrer de 2015.
Dipsalut concedeix subvencions als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de
dispositius que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi”. El termini de sol·licitud acaba el 26 de febrer de 2015
Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar a l'Ajuntament de Celrà, amb la finalitat de substituir la jornada de treball de la tècnica auxiliar de joventut de manera
temporal. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el 5 de març
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
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
Recordatori Concurs: 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
Recordatori: Inscripció oberta per al 360 FEST: Del 13 de gener al 28 de febrer romandrà obert el període d'inscripció per al 360 FEST, el festival dels
grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona organitzat per l’Espai Marfà i la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona i la Casa
de la Música Salt – Girona.
Recordatori: Noves beques i ajuts de l’AGAUR per a estudiants universitaris per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües
Recordatori: 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

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Exposició: Sota pressió, organitzada per Salutacció (Taula Jove de Salut de Girona), als Químics Espai Jove de Girona, del 2/02/2015 al
27/02/2015
II Congrés Internacional d’Ocupació i Orientació Professional, el 16 i 17 de febrer, al Palau de Congressos de Catalunya. Espai de trobada sobre
ocupació i formació a l’empresa (in-company) adreçat als estudiants universitaris i als qui recentment s’han titulat.
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.
Dimecres 18 de febrer acaba el termini d’inscripció a la convocatòria de les proves per a l'obtenció dels certificats de Català.
Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials. Barcelona, 23, 30 d'abril, 7 i 14 de maig de 2015
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Recordatori: Taller dinàmic de Conscienciació sobre el Bon Ús de les Tecnologies al Centre Jove de Salut de Girona: Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Dimarts 17 de febrer de 16 a 20h.
Recordatori: 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
Recordatori: Càpsules d’Innovació Social 2015: Experiències, Respostes i Solucions. Organitzada per l’Ajuntament de Lleida, l’Obra social “la Caixa” i
la Universitat de Lleida. El 19 de febrer de 2015, de 9h a 14.30 h, al CaixaForum Lleida
Recordatori: Estades als Estats Units per a joves i adolescents de Young Life. Es farà una reunió informativa del programa el dia 20 de febrer al Centre
juvenil El Garatge de Banyoles, a les 20:30h.
Recordatori: 15è Concurs Literari "Relats de Dones", 8 de març de 2015. El termini finalitza el 20 de febrer 2015.
Recordatori: l’Àrea de Joventut de Celrà organitza un Curs de monitor/a de lleure per Setmana Santa impartit per l’Escola Empordà. Les inscripcions ja
estan obertes. Des de l'Ajuntament s'ofereixen beques per a pagar el curs; cal presentar la sol·licitud del 13 de febrer al 7 de març de 2015.
Recordatori: Xerrades informatives el febrer, març i abril a Barcelona per a la campanya 2015 dels camps de treball internacionals de COCAT
Recordatori: Recursos formatius que ofereix Girona Emprèn

NOTÍCIES DESTACADES
El 8.695, número del sorteig del 'Vacances en família' 2015
Nou Butlletí de l'Institut Català de les Dones, núm. 86, febrer 2015
Nou e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Febrer 2015
Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 2015-2016
El teu projecte d'economia solidària compleix els 15 criteris Pam a Pam?
Consulta els vídeos del XVII Fòrum d'Estudis sobre la Joventut 'Joves i talent' 2014 a Lleida
El Govern crea els nous currículums de primària i secundària perquè els alumnes millorin en les competències bàsiques

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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