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AVISOS

25 de novembre, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
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
Materials de campanya: "Qui exerceix la violència masclista necessita còmplices. Gira-li l'esquena"

Nova Jornada de Formació per a Responsables Polítics de Joventut de Catalunya, demà 22 de novembre de 2014, a
Vilanova i la Geltrú.

Avui se celebra a Girona la 9a Nit del Voluntariat al Pavelló Municipal d´Esports de Fontajau, organitzada per la Federació
Catalana del Voluntariat Social i l´Ajuntament de Girona.

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 el 28 i 29 de novembre: 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 !!

Recordatori: obert 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

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

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Subvencions per al foment i la promoció de cooperatives. El termini per presentar la sol·licitud és del 21 de novembre a l'1 de desembre de 2014
Proves per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi i avançat d'anglès. Convocatòria extraodinària. Termini d’inscripció del 24 al 28 de
novembre.
L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art
Jove al llarg de l’any 2015. Termini per a la presentació de les propostes: dimarts 2 de desembre a les 14h.
Sessió formativa de la Borsa de Treball de la UdG: Com superar un procés de selecció. El procés de selecció des de la perspectiva de l’empresa..
Dimarts 25 de novembre, de 16 a 17:30 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
online.
Sessió formativa de la Borsa de Treball de la UdG: La comunicació no verbal en la recerca de feina. Principis de la comunicació humana. El cos com
a eina de comunicació. Dijous 27 de novembre, de 12 a 14 hores, a l’Escola Politècnica Superior- Edifici P1 - Sala de reunions (I-04) Activitat gratuïta. Cal
inscripció prèvia online.
Fundació ONCE llança el 2n Premi europeu per al Emprenedoria Social i la Discapacitat: promovent la inversió social. Cal presentar la candidatura
en anglès no més tard del 12 de desembre.
3a Edició dels Premis Discapnet de la Fundació ONCE a les tecnologies accessibles: convocatòria i presentació de candidatures fins el 14 de desembre
Prova d'avaluació de quart d'ESO - Informació de la prova que es durà a terme els dies 10 i 11 de febrer de 2015 a tots els centres de Catalunya

Recordatori: 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.
Recordatori: 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.
Recordatori: Girona Emprèn organitza un Curs sobre IRPF/IVA: aspectes bàsics dels impostos en la fiscalitat dels autònoms/es el dimecres 26 de
novembre de 2014, de 9.30 a 13.30h al Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona.
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Recordatori: la Direcció General per a la Immigració organitza el proper 27 de novembre una jornada sobre l’emigració des de Catalunya. Serà a l’Hotel
d’Entitats de Girona (c/ Rutlla 20-22), de 10 a 15h. Aquesta jornada pot ser d’interès per serveis d’acollida municipals, serveis d’atenció ciutadana, serveis
socials, serveis d’orientació laboral... que poden millorar la informació i l’acompanyament a aquelles persones que es plantegen emigrar. Inscripció online.
Recordatori: l’Ajuntament de Terrassa organitza la Jornada "La violència en parelles joves. Anàlisi de la problemàtica i experiències d'intervenció".
Divendres 28 de novembre, al Vapor Universitari de Terrassa (c.Colom, 114).
Recordatori: 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.

NOTÍCIES DESTACADES
Entrevista a Anna Prior, Coordinadora Territorial de Joventut a Girona en el Quart número del Butlletí Saludable de la Universitat de Girona
Primer Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Infància i la commemoració
del 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants
L'Institut Català de les Dones endega una campanya que promou el rebuig social contra la violència masclista
El Govern aprova el decret que regula els serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya per promoure'n
l'autonomia i la igualtat d'oportunitats
Ensenyament participa en l'smart city expo per potenciar l'FP dual entre les empreses del sector
Barcelona s’integra al Projecte Use-it, que fomenta el turisme juvenil responsable arreu d’Europa
Els joves emprenedors The Santperencs presenten el seu nou projecte de robòtica en el marc de l'Smart City Expo World Congress convidats
per la Generalitat
Més d'11.000 alumnes de 4t d'ESO i batxillerat participen en "La ciència en primera persona"
El Govern aprova l'Acord marc de cooperació transfronterera amb el Consell General dels Pirineus Orientals (França)
Nou passaport europeu de competències en hostaleria: la forma d'aconseguir una nova feina?
Informe sobre els Joves i el Mercat Laboral de l’Observatorio de Innovación en el Empleo

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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