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AVISOS

Interrupció dels serveis de tramitació electrònica per una actuació de manteniment tècnic, del 23 de
gener a les 16h, fins el 26 de gener a les 8h

Set informes territorialitzats recullen la situació i les necessitats de la joventut de Catalunya
Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Gironines. Anàlisi a partir de les dades de l’Enquesta a la joventut
de Catalunya 2012

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, presenta la campanya i les novetats del Carnet Jove 2015
Carnet Jove: Nou Pack Jove Virtual 2015

Obertes les inscripcions al programa “Vacances en família”, que tenen lloc a la Xanascat. Preinscripció fins el 9 de febrer

Recull de preguntes al Xarxanet.org: “Tens dubtes sobre com t’afecta la nova normativa sobre l’Impost de Societats?”
La reforma de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix noves obligacions per a totes les entitats no només en l'àmbit
fiscal, sinó també pel que fa a la comptabilitat

Com afecta la Llei de transparència a les entitats sense ànim de lucre?
Irene Borràs: "La transparència ha de ser un exercici d’obertura cap a l’entorn explicant com es fan les coses i com
s’utilitzen els diners"

WhatsApp Web ja disponible

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Cursos Subvencionats de Formació Ocupacional de CP’AC
Principals novetats de les bases generals de subvencions 2015 del Departament de Cultura
Subvencions OSIC (Departament de Cultura): Publicades les bases específiques de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic
4a temporada de l'Espai A: La Xarxa d’arts escèniques amateurs comença el dia 1 de febrer. En total 16 espais, 18 espectacles i més de 60 actuacions. A
partir del dia 22 de gener, les entrades es posaran a la venda per tots aquells que vulguin assegurar-se la seva localitat.
Batibull presenta el seu projecte pedagògic de la Morralla Espai Creatiu de Blanes a la 1ª Trobada d'intercanvi d'Experiències de la XEASC que es fa
demà dissabte 24 de gener a Badalona.
Sessió de Finançament: Els principals errors dels emprenedors. ACCIÓ organitza el proper dijous 29 de gener, de 16.00 a 17.00, h al Parc Científic i
Tecnològic de Girona, aquesta sessió a càrrec de Carlos Blanco, emprenedor, business angel del sector TIC i autor del llibre sota aquest mateix títol.
Convocades les proves per a l'obtenció dels certificats de Català. Període d'inscripció: del 30 de gener al 18 de febrer.
Premis Cactus als millors projectes digitals, de màrqueting i comunicació. L’Associació de Professionals del Màrqueting i les Ventes de Girona i
l’Associació Digitals Girona han creat aquest nou esdeveniment a la província amb ganes de que hi hagi continuïtat. El període d’inscripcions finalitza el 30
de gener Categories: Millor web, Millor app, Millor innovació de producte, Millor campanya de marketing
II Trobada de Codesenvolupament a l'Àfrica. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Coordinadora d'ONG Solidàries, l'Ajuntament de
Girona i l'Ajuntament de Mataró organitzem una jornada adreçada a entitats de codesenvolupament, administracions i institucions relacionades amb l’àmbit
de la cooperació i la immigració. Es farà a l'Espai Marfà de Girona, el proper dissabte 31 de gener matí
S’han obert 4 convocatòries s’Aracoop 2015 per seleccionar projectes i empreses d'economia social i cooperativa. Diferents terminis de presentació
durant el febrer.
Seminari - Decideix el teu futur un simple treball o la teva Passió. S’imparteix a l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona, els dies 2, 3, 9, 10 i 16
de febrer, en grups de matí o de tarda (20h).Formulari d’inscripció online. Activitat gratuïta. Places limitades.
Els centres DIXIT organitzen una conferència per explicar els canvis que implica la nova llei catalana contra l'homofòbia. A Girona serà el proper 5
de febrer de 2015, a les 17 h. Cal inscripció prèvia online.
El CONCA obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015. El termini de presentació de
candidatures finalitzarà l'11 de febrer.
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#NanoTeatre convoca la 2a edició. Fins el 13 de febrer es poden presentar propostes de petit format i curta durada per formar part de la nova edició de
microteatre que tindrà lloc a Lluïsos de Gràcia (Barcelona) a la primavera.
Canvi de data del Taller dinàmic de Conscienciació sobre el Bon Ús de les Tecnologies al Centre Jove de Salut de Girona: Adreçat a joves de 12 a 18
anys. Dimarts 17 de febrer de 16 a 20h.
15è Concurs Literari "Relats de Dones", 8 de març de 2015. El termini finalitza el 20 de febrer 2015.
Concurs Euroscola 2015 XXIª edició – Inscripció dels equips fins al 2 de març.
1a edició de “El Musical EduKalia”. Una experiencia on podran participar tots els alumnes d’ESO, Batxillerat i FP de les comarques gironines i persegueix
el propòsit de motivar tant als alumnes de tots els centres com a les institucions, associacions i centres de formació a formar part dels projectes que es
presentaran. La data límit per presentar les propostes és el dia 6 de Març
Concurs de cartells ‘Sexe Jove’ a Torelló. Les obres s’han de presentar abans del 13 de març de 2015
16è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles de la UPC. El termini d’admissió dels projectes es tancarà el divendres 27 de març de 2015, a les 14 h.
La Fundació Emys, amb la col·laboració de l'Escolà d'educadors i educadores l'Empordà, organitza aquesta primavera del 2015 un Curs de monitor/a
d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil homologat amb una especialització ambiental. Del 10 d'abril i al 6 e juny, els divendres tarda i
dissabtes, a Can Moragues (Riudarenes)
Recordatori: JORNADA “L’aprenentatge servei: una manera d’innovar, adquirir coneixements i fer ciutadania”, el 28 de gener, de 10 a 14h, a la
Direcció General de Joventut, a Barcelona (Calàbria, 147. Barcelona). Inscripcions obertes online.
Recordatori: convocatòria de cinc Beques del Banco d’España per a l'ampliació d'estudis. Curs 2015-2016. El termini finalitza el 28 de gener de 2015
Recordatori: 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
Recordatori: La Fundació CREFAT convoca la 23ª edició nacional dels Premis Reina Sofía contra les drogues. El termini d’admissió dels treballs
finalitza el 31 de gener de 2015.
Recordatori: 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.
Recordatori: Pràctiques de formació al Parlament Europeu: programa de pràctiques per a joves que compten almenys amb 18 anys i un certificat
d'educació secundària o equivalent. L’ 1 febrer 2015 venç el termini per a la propera convocatòria.
Recordatori: 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.
Recordatori: Premi Europeu 'Carlomagno de la Juventud' 2015: El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlomagno de Aquisgrán
conviden als joves de tots els Estats membres de la Unió Europea a participar en un concurs sobre el desenvolupament de la Unió Europea, la integració i
les qüestions relacionades amb la identitat europea. Termini fins al 2 de febrer de 2015.

NOTÍCIES DESTACADES
El 31 de gener, els canals de TV3 canvien de freqüència
La campanya de salut “Per Carnaval no tot s'hi val”, arriba a la 3a edició avalada pels bons resultats de 2013 i 2014.
Assemblea oberta a Espai Jove "Ca la Romana" de Caldes de Malavella el 31 de gener, per a la construcció de la pista d’skate recentment
aprovada
Tècniques augmentatives de comunicació
APP Ufeed: és una iniciativa per finançar projectes d’assistència alimentària a nivell mundial, a través de la difusió de missatges a les xarxes
socials.
El Govern aprova declarar l'any 2015 com a l'Any de les Biblioteques
Documentació i recursos d’interès per a persones emprenedores – Recull al web de Girona Emprèn
La Generalitat i les 4 diputacions col·laboraran per fomentar la creació d’ocupació en tot el territori

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
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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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