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AVISOS

Revetlles amb precaució

Aprovat el model de l’Impost de Societats 2014, que es presentarà a partir de l’1 de juliol, per a totes aquelles entitats
que estiguin sotmeses a la presentació de l’impost. El termini de presentació de les entitats que domicilien el pagament
serà el dia 20 de juliol. Si la presentació es fa de forma telemàtica o bé surt negativa es podrà presentar fins el 27 de
juliol.
Impost de societats: què he de saber?

El Parlament aprova la nova Llei de Cooperatives de Catalunya: L’objectiu és dotar a les cooperatives d’un règim jurídic
flexible amb diferents alternatives i útil per adaptar-se als canvis de la situació social i econòmica
Guia. La cooperativa, un model per gestionar l'activitat econòmica de la nostra associació
Vídeo: Què són les cooperatives?

Aprovades dues solucions d'identificació digital perquè ciutadans, empreses i entitats es relacionin electrònicament amb
l'Administració

Dilluns vinent 22 de juny, a les 12h, acaba el termini de preinscripció al segon període del programa 'Vacances en
família”.

Dimarts 23 de juny acaba el termini de sol·licitud a les prestacions per al pagament del lloguer 2015

“Tria el teu estiu”: Guia d’activitats d’educació en el lleure per aquest estiu

Xarxanet.org vol saber l'opinió dels seus visitants i usuaris per tal de continuar millorant el portal. Només per col·laborar
i omplir el qüestionari entraràs en el sorteig de 2 lots solidaris d'Oxfam Intermón.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
X Premi Joves Emprenedors máshumano que convoca la Fundació máshumano, en col·laboració amb l'Injuve. Poden participar-hi joves entre 14 i 30
anys que tinguin un projecte empresarial. El termini de presentació de projectes finalitza el 20 de juny.
Concurs “Yo soy tú” 2015. Convocatòria de l’Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dirigida a joves d'entre 13 i 20 anys. S’estableixen tres categories: vídeo musical, fotografia, i videocreacions. El termini d’inscripció finalitza el 22
de juny 2015.
Ajudes per a participar a l'Aula d'Estiu 'Ortega i Gasset' 2015 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Termini de presentació de sol·licituds
obert fins el 6 de juliol 2015.
Convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa, un programa impulsat per l'Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de l'ACUP, que romandrà oberta
fins al dia 10 de juliol de 2015.
XII Premis Francesc Candel. Els convoca la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Direcció General per a la Immigració del Departament de
Benestar Social i Família. S’atorguen a projectes que promoguin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya i
que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país, la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves
immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació. El termini de presentació de propostes s’acabarà el 22 de juliol 2015
XVI Becas Manuel de Oya: Cerveza, Salud y Nutrición que convoca el Centre d'Informació Cervesa i Salut. Podran sol·licitar les beques els estudiants
d'últim curs de grau de qualsevol carrera universitària de ciències o d'un curs de postgrau, sempre que es tracti de centres d'ensenyament superior
d'universitats espanyoles. El termini finalitza el 30 d’octubre de 2015.
Recordatori: Amb la finalitat de promoure la innovació tecnològica i conèixer les noves aplicacions apps orientades, o que aportin solucions tecnològiques,
als ciutadans o als professionals del sector agrari, alimentari i rural, es convoca el Premi Ruralapps, dotat amb 3.000 euros cadascuna de les dues
modalitats. El termini: de presentació finalitza el 25 de juny de 2015:
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Recordatori: Concurs "Una abraçada Emystosa": Concurs de videoclips musicals domèstics amb la cançó de la “Tortuga Emystosa!” (es troba al web) de
participació grupal (entre 2 i 4 membres). Dos dels participants han de tenir com a màxim 14 anys. Es podran enviar vídeos en aquest concurs entre el 26
de maig al 26 de juny de 2015.
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per la transformació social,
corresponent a l’any 2015. Aquesta és la primera convocatòria que es regeix segons el nou Pla director 2015-2018, i incorpora un innovador enfocament
integrat de gènere i basat en drets humans (EGiBDH). El termini de presentació de la línia 1 acaba el 10 de juny, i el de la línia 2 el 4 de juliol.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Festival del Còmic a Torroella de Montgrí el 19, 20 i 21 de juny
Càpsula TIC de Gironaempren: primers passos amb MailChimp. El dimarts 23 de juny de 9.30 a 12.30h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona Emprèn.
Últimes places.
Formació gratuïta en TIC per a joves en atur del Proyecto Universidad Empresa (PUE). Convocatòria de cursos oficials de formació subvencionats en
l’àmbit del desenvolupament web, administració de bases de dades i programació d’aplicacions mòbils dirigits a joves en situació d’atur. Hi ha cursos dirigits
a joves menors de 30 anys i uns altres dirigits a menors de 25 anys. Es realitzen entre els mesos de juny a setembre
S’amplia el termini per inscriure-us a la 16a Escola d’Estiu del Voluntariat fins el 24 de juny 2015
BizBarcelona 2015. Els propers 1 i 2 de juliol, el recinte de Montjuïc Fira de Barcelona tornarà a convertir-se en la capital de l'emprenedoria. Amb motiu
d'impulsar i generar el teixit empresarial català, CINC Girona proporcionarà transport gratuït (anada i tornada) entrada gratuïta al Saló de l'Emprenedor a
tots aquells emprenedors i empresaris de la província de Girona el dies 1 de juliol.
4a Escola d’Estiu de Glosa del 14 al 18 de juliol – El termini d’inscripció finalitza el 10 de juliol 2015
Escola de Qstura Professional obre les seves portes a Girona al Setembre'15!
Recordatori: Des de la Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb el fòrum virtual Què Llegeixes?, organitzen la 1a Trobada de Joves Lectors que
tindrà lloc el proper dia 20 de juny durant tot el dia, a l'Arts Santa Mònica! De Barcelona. Inscripcions online.
Recordatori: Descobreix el misteri d'aquest estiu: Wha't app a crime. Iniciativa de GRA. Equipament Juvenil. Servei de Joventut. Primer joc de pistes
mitjançat l'aplicació Whatsapp per tal de descobrir un crim que s'amaga per la ciutat. Les inscripcions es podran fer fins el 2 de juliol a les 24 h. La
presentació del joc serà el dilluns 6 de juliol a les 19 h al Gra. Equipament juvenil.
Recordatori: Jornada “El consum cultural dels joves. Una proposta de creixement i integració”, emmarcada dins el Cicle Connexions de l'Oficina del
Pla Jove de la Diputació de Barcelona, que és un espai de reflexió amb professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits. Aquesta primera
sessió del cicle Connexions del 2015 es centrarà en la participació cultural dels joves. Serà el 3 de juliol, de 9:45 a 14h, a la Sala d'Actes del Pavelló
Migjorn del Recinte Mundet de Barcelona.
Recordatori: Obertes les inscripcions per participar a l’Escola d’Estiu del Voluntariat, que es realitzarà entre els mesos de juliol i de setembre. Se’n fan
també a les seus de Girona i Salt.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí de la Direcció General per a la Immigració, núm. 121
El Tribunal Suprem ha anul·lat el Real Decret 535/2013, mitjançant el qual s’establien les bases per a la distribució de subvencions a les entitats
del Tercer Sector. La sentència del Suprem indica que la matèria d’assistència social és competència exclusiva de les comunitats autònomes
Aquest estiu, ajuda a omplir motxilles! La Fundació Salut Alta engega un any més una campanya de micromecenatge per finançar part de les colònies
d'estiu que ofereix a infants en risc d'exclusió social del barri de La Salut de Badalona
INJUVE: Revista de Estudios de Juventud Nº 107: Juventud, futuro e innovación social. El futuro del emprendimiento y la participación juvenil
Vídeo de l’Associació de Joves Aglans de Freixe – Lles de Cerdanya. Joves que treballen per donar vida al seu territori
Curtmetratge dels nois i noies de l'Espai Jove de Riudellots de la Selva: “abanDona les desigualtats”
L'Associació Europea del Carnet Jove premia, per segon any consecutiu el Departament de Benestar Social i Família
L’excel·lència dels productes i serveis del Carnet Jove
Indemnitzacions i ajuts per a víctimes de la violència masclista
El Govern aprova el Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 2015-2016, que té com a eix prioritari la infància i
l'adolescència
Munté reclama un compromís europeu per a lluitar contra la discriminació per religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual
Iniciativa solidària en alimentació: Catalunya posa en marxa un servei de distribució d'aliments
Taula de Distribució Solidària d’Aliments. Aquest estiu es destinarà més d’un milió d’euros al 70 centres per infants que garantiran 2 o 3 àpats
diaris
Informació per a beneficiaris d'Erasmus +: Joventut en Acció: Plataforma de difusió VALOR

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
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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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