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AVISOS

El Govern de la Generalitat de Catalunya fa una crida als catalans i catalanes i residents a Catalunya majors de 16 anys
perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.
Nou anunci als mitjans de comunicació demanant voluntaris per a la logística que serà necessària durant la jornada. A
partir d’avui està obert el Web per a la inscripció dels i les voluntàries.

El director general de Joventut, Toni Reig, inaugura avui oficialment l’Oficina Jove del Ripollès

Demà dissabte 18 d’octubre, a partir de les 16h, tindrà lloc la 5a edició de la trobada d’entitats juvenils de l’Alt Empordà a
Castelló d’Empúries

Guia per a fer la Justificació Final de la Subvenció per al Desplegament de Plans Locals de Joventut. La data límit per a
justificar és el 15 de novembre de 2014.

Guia ERASMUS +: Guia sobre les oportunitats que ofereix la Unió Europea en matèria d'ensenyament, formació
professional, polítiques de joventut i pràctica de l'esport

Guia 'Gestió de la qualitat en la informació i l'assessorament als joves'. Recurs de l’Agència Europea d'Informació i
Assessorament Juvenil (ERYICA)

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Píndoles formatives en Mobilitat Internacional organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 29
d’octubre de 2014. Inscripcions online fins el 24 d’octubre:
Noves eines d'aprenentatge d'idiomes, de 10 a 11:30h
Recursos per treballar al Regne Unit, de 12 a 13.30 h
Fundación Esplai organitza la formació "Multiculturalitat i TIC", el dissabte 25 d'octubre, de 9.00 a 14.00 hores, a l'Espai d'inclusió i formació del Casc
Antic (EICA) (Carrer Começ, 42, Barcelona). Per a professionals i persones interessades en conèixer les competències, recursos y materials per a realitzar
clases TIC amb persones migrants. Termini d’inscripció fins el 22 d’octubre.
La 5a trobada informal de professionals de joventut de l’AcPpJ serà el dijous 30 d’octubre, a les 20:30h, al Bar del C.A.T. (Centre Artesà
Tradicionarius, Barcelona).
Recordatori de la convocatòria del Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona, amb la col·laboració de l’Estació Espai Jove de Girona, per a la Beca Primer
Comissariat Bòlit. Selecció d'un projecte de comissariat en format expositiu per presentar al Bòlit_StNicolau el primer quadrimestre de 2015. Admissió de
sol·licituds: fins al 31 d'octubre de 2014
La Fundació Mutua Madrileña convoca la 2a edició dels Premis Voluntariat Universitari, que tenen com a finalitat la de reconèixer, donar suport i
promoure la tasca dels joves universitaris que col·laboren en projectes de voluntariat d'entitats sense ànim de lucre. El termini finalitza el 31 d’octubre de
2014.
La Diputació de Barcelona organitza el curs “El treball amb els joves dins els instituts: participació, dinamització i informació”. El 3, 10, 17 i 24 de
novembre de 2014, de 9 a 14h, a Badiu Jove (c/ Ausiàs Marc, 61. Badalona).
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.
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.
“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.
Premi Solidaritat 2014 de l'IDHC: L'Institut de Drets Humans de Catalunya organitza una nova edició del Premi Solidaritat, destinat a guardonar persones i
institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i promoció dels drets humans a Catalunya. Termini fins el 10 de desembre de 2014.
Recordatori: La Fundació Mapfre ha llançat una convocatòria de 100 beques, de 500 € cadascuna, destinades a que joves en situació d'atur
obtinguin el permís de conduir. Termini fins el 17 de desembre.

NOTÍCIES DESTACADES
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El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins el 2016 a implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut
Obertes les inscripcions a caus i esplais per a uns 50.000 joves
160 informadors i orientadors juvenils de tot Catalunya es van dimecres a Vic per millorar l'assessorament als joves
Autodiagnosi financera on-line que permet avaluar la situació econòmica i financera de la pròpia PIME comparada amb empreses del mateix sector i
dimensió semblant.
Què i Per què estudiar a les universitats catalanes?
La reforma de l’Impost de Societats segueix endavant. El nou projecte de llei afecta especialment les entitats que estan parcialment exemptes de
l’Impost de Societats.
A partir del proper 5 de novembre començarà el termini d’inscripció per participar a La Marató de TV3. L’edició d’enguany està dedicada a les
malalties del cor.
10 maneres de contribuir a combatre les desigualtats
Guia per a la seguretat i la qualitat a Internet. Una caixa d'eines per a informadors i informadores juvenils. Recurs de l’Agència Europea
d'Informació i Assessorament Juvenil (ERYICA)
Butlletí de Novetats del Centre de Documentació Juvenil núm. 53

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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