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AVISOS

Per Sant Jordi...

Demà 18 d’abril, i fins el 7 de maig, estarà obert el termini per a les subvencions a ens locals per a projectes d'activitats
en l'àmbit de la joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut

Divendres 24 d’abril, la Coordinació Territorial de Joventut a Girona organitza una Trobada de Xarxa dels professionals
de joventut dels ens locals de comarques gironines – Formació en Projectes Europeus. Serà també l’espai de
presentació de la recent creada Taula de Referents Europa Jove de Girona (TREJGi)

El dilluns 20 d’abril a les 12h acaba el termini per a les preinscripcions als Camps de Treball 2015 de la Direcció General
de Joventut.

El dilluns 20 d’abril acaba el termini per presentar la sol·licitud de les subvencions per a entitats.

Clic’15 de Fotoperiodisme Jove. El termini per presentar els projectes finalitza el 28 de maig

Prestacions per al pagament del lloguer 2015

Fins el 27 de maig està obert el termini per a sol·licitar les deu beques d’inserció professional del Carnet Jove

17 d’abril, Dia Europeu de la Informació Juvenil

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Segon termini Erasmus+: Joventut en Acció, per a projectes de joventut que es desenvolupin entre agost i desembre. El termini està obert fins al
30 d'abril
Concurs de prevenció de riscos laborals 2015. El termini de presentació de treballs i de sol·licituds d'inscripció s'obre el dissabte 18 d'abril i romandrà
obert fins el proper dijous 30 d'abril.
Places estades a Europa per a professorat en llengües estrangeres. Convocatòria per a l'adjudicació, en règim de concurrència competitiva, de 110
places per a la realització d'estades professionals en centres educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit, República d'Irlanda i
Suïssa. Període d'inscripció del 15 d’abril al 4 de maig 2015.
Mans Unides convoca les noves edicions dels seus premis 2015 en quatre diferents modalitats: Premi de Cartells adults i Cartells per a Centres
Educatius, "Planta-li cara a la fam: sembra" (termini obert fins al 9 de maig), i Premi de Premsa impresa i digital, i Premi de Relats per a Nens i Joves
"Lluitem contra la pobresa, t'apuntes?" (termini obert fins al 14 de maig)
La Fundació SGAE i el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han convocat una nova edició del Premi Joves Compositors 2015 amb l'objectiu
d'estimular la creació entre els joves compositors de la música clàssica contemporània i de contribuir al foment de nous llenguatges, tendències i formes
d'expressió musicals. El termini de presentació finalitza el 4 de setembre de 2015.
Recordatori: les institucions de la Unió Europea busquen graduats altament motivats i amb talent per cobrir llocs de personal permanent a Brussel·les o
Luxemburg. Data límit d'inscripció: 21 d'abril 2015 a les 12:00 (migdia hora de Brussel·les).
Recordatori: Jornada de Baden-Württemberg a Barcelona el 22 d'abril de 2015. S’informarà de la disponibilitat de vacants d’ocupació, les possibilitats
d’estudiar a universitats o cursar una formació professional dual a la regió de Baden-Württemberg. La participació a l’esdeveniment és gratuïta.
Recordatori: 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
Recordatori: els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015 Esplais Catalans (Esplac) organitza l’Esplaiada, la Trobada General d’Esplais Catalans que se celebra
cada 3 anys. Enguany l’acollirà̀ la població de Llagostera.
Recordatori: Concurs de fotografia a twitter #oneseuropa que organitzen ED Girona amb la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona, per tal de donar a conèixer els projectes amb finançament europeu que s’han desenvolupat a
Girona ciutat en el període 2007-2015. S’inicia el proper dia 7 d’abril i finalitza el dia 28 d’abril
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Recordatori: el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, estableix línies de Subvencions 2015 per a
associacions, federacions, gremis i centrals de compres amb l’objectiu de fomentar el comerç català. El termini de presentació de les sol·licituds
finalitza el dia 30 d’abril de 2015
Recordatori: oberta la convocatòria de subvencions per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres en l’àmbit del comerç, dels
serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2015. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 d’abril de 2015 i finalitza el 30 d’abril de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 i 45 anys: demà dissabte es realitzaran els exàmens de la fase general i el 25 d'abril els de la
fase específica per als més grans de 25 anys
33 Saló Internacional del Còmic de Barcelona del 16 al 19 d’abril
En el marc del projecte europeu Fit4jobs, s'oferirà a joves catalans d'entre 18 i 30 anys l'oportunitat de participar en una formació en tecnologies i
competències transversals de 13 setmanes de durada. Una vegada finalitzat el període formatiu, tindran la possibilitat d’incorporar-se en una de les
empreses líders en el sector de les noves tecnologies. Dimarts 21 d'abril, de 9.30 a 12.30 hores, a la sala d’actes de la Facultat d’Economia i Empresa de
la UB, tindrà lloc una sessió informativa sobre aquesta formació.
T’interessa treballar a UK?: Tallers gratuïts de cerca de feina per a graduats/ades i estudiants d’infermeria, el 21 d’abril a Barcelona
Dilluns s’obre el termini d’Inscripció als cursos d’habilitació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Convocatòria de 10 cursos
d’habilitació per a orientadors, assessors i avaluadors. Els cursos estaran adreçats a adreçats a personal docent (160 places) i no docent (240 places).
Termini d’inscripció fins al 3 de maig de 2015
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
"Emprèn els teus Somnis": Activitat d'Estiu per a joves de 14 a 17 anys tot seguint el Camí de Santiago. Inscripcions del 15 d’abril al 15 de maig 2015.
Aquest projecte és una idea de “Un Rincón Singular”, empresa ubicada a l'Alt Empordà i que es dedica a desenvolupar projectes creatius que aportin valors
positius a la societat.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí abril 2015 Eurodesk i Portal Europeo de la Joventut
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Abril 2015
La Generalitat destinarà més de 332 milions d'euros per a lluitar contra l'atur el 2015
La setena edició de la Setmana Europea de la Joventut (SEJ) se celebrarà del 27 d'abril al 10 de maig.
"EU GO": el joc de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona per explicar als joves les oportunitats d'ocupació, formació i educació que els
ofereix la UE Europea. Es llançarà per Sant Jordi
6 formes de regalar solidaritat per Sant Jordi
“Guia Jove: Treballar a l'estiu” elaborada des de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès
Disponibles els materials de la sessió formativa per a professionals de joventut en “Temes d’Ensenyament. Novetats” 2015
Dia Mundial de l'Activitat Física: "Sedentarisme = malaltia, Activitat Física = salut". Us animem a celebrar-ho realitzant activitats entre el 6 i el 30
d’abril.
Com afecta l’Impost de Societat a les associacions?

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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