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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 fins el 19 de novembre

Nou butlletí de l’E-Joventut: Com treure el màxim profit de la Garantia Juvenil?

XVII Fòrum d'Estudis sobre la Joventut "Joves i talent" a Lleida. Data límit d’inscripció fins al 25 de novembre. Aforament
limitat

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.
Fes-te voluntari del Gran Recapte !!

Actes institucionals del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
Manifest 25 de novembre de 2014 - Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

S’obre el termini de presentació de projectes d’emprenedoria social per a la Trobada Euromediterrània de Joventut 2015.
El termini de presentació de candidatures acaba el 30 de novembre de 2014

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Aquest cap de setmana, del 14 al 16 de novembre, la UdG organitza StartUp Weekend a Girona per desenvolupar en equip una idea empresarial. Una
trobada on intervenen persones de diferents perfils i activitats professionals, entusiastes de l’emprenedoria amb l’objectiu d’impulsar iniciatives
emprenedores de base social, tecnològiques, etc. Inscripció gratuïta online.
Del dilluns 3 al dilluns 17 de novembre té lloc el període per presentar els dissenys i la documentació pel concurs per tal de representar Girona al Saló 080
Barcelona Fashion, el proper Febrer de 2015 (del 2 al 6).
Taller a l’Estació Espai Jove de Girona: Treballa a l'estranger (Europa), dilluns 17 de novembre de 19 a 21h.
Xerrada informativa sobre Garantia Juvenil a l’Oficina Jove de la Selva el proper dimarts 18 de novembre a les 11h.
2a edició de De BCN al món! Un món d'oportunitats, una campanya sobre com estudiar, treballar o fer voluntariat a l'estranger. La iniciativa se
celebrarà del 5 de novembre al 3 de desembre de 2014. Totes les activitats s'emetran per Streaming. Sessions de la setmana vinent: estades al Regne
Unit, dilluns 17 de novembre; estades al Japó, dimarts 18 de novembre; estades a Austràlia, dimecres 19 de novembre; estades al Brasil, dijous 20 de
novembre.
L’Ajuntament de Salt organitza unes sessions informatives els propers divendres 21 i 28 de novembre de 2014 a les 11 al Satèl·lit jove, als joves
interessats en participar en el nou programa Joves per l’Ocupació, convocatòria 2014-2015.
El 27 de novembre se celebrarà la 12a Jornada de Prevenció de Residus al Born Centre Cultural de Barcelona. Serà una jornada altament
participativa que tractarà el tema de la reutilització i la preparació per a la reutilització, i es presentaran experiències tant locals com internacionals.
Subvencions per al desenvolupament d’activitats en matèria de promoció sindical. Termini del 14 al 28 de novembre.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat organitza la Jornada "La Violència Masclista 2.0", que tindrà lloc el proper dia 25 de novembre de 9,30 a 13,15h
a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Inscripcions online fins el 21 de novembre.
La IV edició de la Jornada Empresa i Coneixement, organitzada per AED i Tribuna de Girona tindrà lloc el dimarts 25 de novembre a l’auditori del Palau
de Congressos de Girona sota el títol “Tendències per a la reactivació econòmica”.
Premi Narratives digitals per a la prevenció de la violència masclista, en el marc del Dia Internacional contra la violència vers les dones, convocat per
la Xarxa Punt TIC amb el suport de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, l'Institut Català de les Dones i el programa
Telecentre Women de la Fundació Telecentre. El termini de presentació de les propostes serà del 10 al 25 de novembre de 2014
Jornada de formació tecnològica en el sector Mobile a Girona, organitzada dins el Programa mTalent, impulsat per la Fundació Barcelona Mobile World
Capital, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la GSMA i la Diputació de Girona, el 26 de novembre, de 10h a 13h,
a la Sala d'actes de la Cambra de Comerç de Girona (C/ Jaume I, 46). Inscripcions online.
L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir 2 ajudes a grups novells per a
l’enregistrament de maquetes. Termini per a la presentació de propostes: de l’1 al 30 de novembre de 2014.
Obert fins el 31 de desembre el període per a la recepció de reptes d’innovació i creixement amb l’objectiu de participar en el Programa d’Emprenedoria
Corporativa, basada en el Corporate Venturing, amb l’objectiu d’impulsar la innovació oberta en el teixit empresarial català, a través de la inversió en
projectes que sorgeixin a partir de cerca de sinèrgies entre empreses grans o mitjanes i investigadors, start-up’s o pimes.
Des del Departament de Territori i Sostenibilitat es convoca una nova edició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015. El Premi té 5 Categories i una
dotació total de 25.000 €, a més dels corresponents guardons, diplomes acreditatius i actuacions de promoció. Les sol·licitud es podran presentar
telemàticament des del dia 15 de gener de 2015 fins al 28 de febrer de 2015, en les quatre llengües següents: català, castellà, anglès i francès.
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Recordatori: la Xarxa Eures del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació d’Alemanya, organitza el
proper 21 de novembre un nou procés de reclutament de la Xarxa Eures, a la ciutat de Barcelona, per contractar professionals del sector de l’hostaleria
i gastronomia per treballar a Alemanya. El procés estarà obert fins el 17 de novembre de 2014.

NOTÍCIES DESTACADES
La DGJ atorga el Premi Joventut del concurs de música Sona 9 al grup de Pantaleó
L'Ajuntament de Girona impulsa un any més els Tallers d'Èxit Escolar
Munté destaca que la nova ordre de copagament de la Llei de dependència incorpora el principi de patrimoni "per tal que tothom aporti en funció
de la seva capacitat econòmica real"
Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores
L'alcalde de Girona dóna la benvinguda a la ciutat a l'alumnat de les aules d'acollida de secundària
Les lleis del SOC i de la Formació Professional arriben al Parlament
Saltjove: busca voluntaris per ajudar a fer els deures a infants i adolescents

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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