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AVISOS

DARRER PUNTUAL DE L’ANY 2014 !!!
DES DE LA COORDINACIÓ TERRITORIAL DE JOVENTUT A GIRONA US DESITGEM UNES BONES
FESTES I UN BON ANY 2015
Consells per gaudir de les Festes: Web de Nadal

Projectes de camps de treball 2015: El termini de presentació de propostes estarà obert del 12 al 23 de gener de 2015

Finalitzen les trobades tècniques “Polítiques locals de joventut en l’àmbit de l’educació" del 2014

Transparència gencat

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser
electròniques i s'han de presentar en un dels punts generals d'entrada de factures electròniques

25è aniversari de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Els 10 recursos més consultats durant el 2014 a xarxanet.org!

Nou Butlletí Jove.Cat. Núm 182, desembre 2014

Nadal sostenible: hi ha opcions per viure un Nadal de manera sostenible
Les teves joguines oblidades encara poden il·lusionar
Guia de compres nadalenques tecnològiques amb criteri ètic, solidari, educatiu o mediambiental

La Fundació puntCAT proposa el Concurs #nadalpuntCAT. Fins al 9 de gener!

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Programació de cursos i tallers de l’Hivern Jove a Celrà
9a edició dels Premis Digitals E-TECH 2014, coorganitzats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i el Diari de Girona.
Poden optar als premis totes les institucions, entitats, empreses o persones amb domicili social o particular a qualsevol punt de les comarques gironines,
que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint en la difusió i el desenvolupament de les TIC. El termini per a la presentació de
candidatures finalitzarà el 5 de gener de 2015.
La Jornada de la Internet Social tindrà lloc el 21 de gener de 2015, al Mobile World Centre de Barcelona. La ciutadania intel·ligent, els joves i
l'ocupabilitat, i la mobilitat i la innovació social seran els eixos d’aquesta propera edició de la Jornada de dinamització de la Internet Social. Inscripció online
oberta.
S'aproven les bases reguladores per a la concessió dels Premis d'Enoturisme de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015. El
termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de gener de 2015
La Fundació MAPFRE convoca els Premis Socials 2014, de caràcter internacional, amb l'objectiu de reconèixer a les persones o institucions que han
realitzat actuacions destacades en benefici de la societat en els àmbits científic, cultural i social. Cada Premi té una dotació de 30.000 €. Termini fins a 1 de
febrer de 2015.
La Secretaria d'Estat de Turisme convoca la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i actuacions dins del Programa
Emprendetur Joves Emprenedors en el marc del Plan Nacional e Integral del Turismo. Els ajuts atorgats consisteixen en l'atorgament a joves empresaris
de préstecs reintegrables sense exigència de garantia, El termini de presentació finalitza el 2 de febrer de 2015.
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Es convoca el primer Premi Catalunya d’Ecodisseny, que inclou la categoria de Disseny jove adreçada a estudiants o titulats novells. Les sol·licituds s’han
de presentar des del 15 de gener fins al 28 de febrer (12 h)

Recordatori: Resum dels programes i ajuts d’ACCIÓ que estan oberts i que es poden aprofitar abans que acabi l’any.
Recordatori: 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.
Recordatori: Oberta la convocatòria del Programa ARGO 2014-2016. Convocatòria dirigida a titulats universitaris per realitzar pràctiques formatives en
empreses o entitats d'Europa, EUA, Canadà, Àsia i Oceania. El termini estarà obert fins a 31 de desembre de 2016.

NOTÍCIES DESTACADES
Mobility Tool: és una nova eina en el marc de l’Erasmus+. Una plataforma web per a la col·laboració, gestió i realització d’informes dels projectes de
mobilitat.
Nou número del Butlletí EURES & you, publicació trimestral que conté informació sobre la mobilitat laboral, tendències actuals, propers esdeveniment
EURES.
Ensenyament i Bon Preu signen un conveni per promoure l'FP dual i en alternança en el sector del comerç i el màrqueting
La directora del SOC participa en una jornada d’UGT sobre FP Dual
La Taula d’Entitats presenta la nova Fundació Hàbitat3, una gestora d’habitatge social d’inclusió que vol casar la necessitat d’habitatge de persones en
situacions de vulnerabilitat amb el parc d’habitatges buits que hi ha actualment a Catalunya.
La Direcció General de Joventut va organitzar divendres 12 de desembre una jornada per fomentar l'emprenedoria des de les associacions
juvenils
Apropa Cultura, la cultura al servei de tots. Un programa d’accessibilitat de la cultura dels principals equipaments de Catalunya adreçat al sector social
Girona, carrers de música és una iniciativa que vol potenciar i regular la presència de música en viu als carrers de la ciutat
Articles d’Economia de Xarxanet.org d’interès per al món associatiu:
Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015
Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)
Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)
La facturació electrònica
La Llei de Transparència ja és aquí: estem preparats?. Seminaris formatius de l’Observatori del Tercer Sector
Gigi Guizzo: "Hem d'acompanyar els joves a Internet, igual que els ensenyem a anar en bici"

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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