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AVISOS

ENTITATS !!: Dilluns finalitza el període de presentació del model 347

El dimarts vinent 3 de març, a les 17h, el director general de Joventut, Toni Reig, juntament amb el president del Consell
Comarcal del Ripollès, Joan Espona, i l’alcalde d’Olot, Josep M. Corominas, inaugurarà la nova Oficina Jove de la
Garrotxa a l’actual Espai l’Ideal de la Plaça Clarà.

Dimarts 3 de març a les 10h, el director general de Joventut, Toni Reig, juntament amb el president del Consell Comarcal
del Ripollès, Miquel Rovira; el director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala; el director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona, Albert Bayot; l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell; i el conseller comarcal de Joventut, Aleix
Busquets, inauguraran la 1a edició del Saló de l’Ensenyament del Ripollès

Canvis a la convocatòria ordinària de subvencions a entitats del Departament de Benestar Social i Família. Un nou model
que respon al compromís adquirit amb el tercer sector per disminuir les càrregues administratives i agilitar el procés de
concessió de subvencions. El principal canvi és la tramitació electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)
La Direcció General de Joventut organitza jornades informatives per donar a conèixer aquest nou model de gestió i
tramitació de les subvencions a les entitats

8 de març - Dia Internacional de les Dones: origen
Campanya unitària “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”

Ensenyament: Preinscripció per al curs 2015-2016

Oferta formativa prevista per a l'any 2015 dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya incorpora 20 noves formacions

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Tots els premis literaris en llengua catalana al portal web de la Institució de les Lletres Catalanes
El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la
cooperació al desenvolupament que es realitzin durant l'any 2015. El termini de presentació acaba el 6 de març de 2015.
El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions a accions de cooperació al desenvolupament per tal de promoure un model de
desenvolupament humà sostenible, equitatiu i respectuós amb els drets humans, la igualtat de gènere i el medi ambient. El termini de presentació
acaba el 17 de març de 2015.
Recordatori: Concurs Euroscola 2015 XXIª edició – Inscripció dels equips fins al 2 de març.
Recordatori: Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar a l'Ajuntament de Celrà, amb la finalitat de substituir la jornada de treball de la tècnica auxiliar de joventut
de manera temporal. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el 5 de març
Recordatori: Subvencions de Dipsalut per a entitats sense ànim de lucre per activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables i per accions
de millora de la qualitat de vida. El termini de sol·licitud finalitza el 12 de març de 2015
Recordatori: Diputació de Girona: Convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d'interès
públic local. Termini fins el 31 de març de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Taller de mobilitat internacional del cicle RodaMón de l’Estació Espai Jove de Girona: Estades a Austràlia. El dimarts 3 de març de 19 a 21h. Cal
inscripció prèvia.
Curs de Girona Emprèn: Aprenent a ser emprenedor/a, el 3 i 10 de març, de 9.30 a 13.30h, al Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona
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Presentació de la convocatòria d'ajuts a la creació Kreas 2015 a l’Espai Marfà de Girona, el 5 de març de 2015 de 19 a 20.30h. KREAS és la
convocatòria d'ajuts a la creació de l'Ajuntament de Girona que té per objectiu donar suport a les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals de la
ciutat en qualsevol camp artístic (música, teatre, dansa, circ, literatura, arts visuals i audiovisuals i cultura popular i tradicional).
Start-up Catalonia ha obert la convocatòria, fins el 15 de març, del Pla Embarca per a empreses de menys de cinc anys que necessiten accelerar les
seves primeres vendes. Presentació al Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners (Selva), el 6 de març de 10 a 11 h.
Conferència Tertúlia “Dones i Activitat Física: Corren les nostres hormones?”, el divendres 6 de març, a les 16h, a Auditori Josep Irla de l’Edifici de la
Generalitat a Girona. Tertúlia esportiva emmarcada en el pla d’actuacions previstes en el Programa Dones i Esports 2014-2016, elaborat per la Secretaria
General de l’Esport (SGE), amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD)
Sessió informativa “Obligacions fiscals de les entitats sense finalitat lucrativa”, impartida per impartirà Roger Santiago, director de Gestió
d’Associacions i Fundacions sl, al Casal Marià d’Olot, el dimarts 17 de març a les 19h.
El proper dijous, 5 de març de 2015 de 9.30 a 14 hores, a la seu central de l’Escola d’Administració Pública, es durà a terme la Jornada Bones pràctiques
a l’Administració pública: Premis Alfonso Ortuño 2014.
Jornada de Girona Emprèn “Vull ser un empresari/ària autònom/a: quins tràmits he de fer?”, el 27 de març de 2015, de 9.30 a 13.30h, al Centre
d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona
Recordatori: el 3 de març acaba el termini per a inscriure’s a la Sessió Informativa Saló de l’Ensenyament 2015 adreçada a orientadors i orientadores.
Tindrà lloc el 10/3/2015, de 9:00h a 15:00h, a l’INS Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès). (Per a la inscripció cal cercar l’activitat amb el
codi 9000150520)
Recordatori: 1a edició de “El Musical EduKalia”. Una experiència 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
Recordatori: l'Estació Espai Jove estrena els tallers de mobilitat internacional "El Rodamón": S'adrecen a joves interessats a viure una experiència a
l'estranger per treballar, estudiar o millorar el coneixement d'idiomes i tindran lloc del 17 de febrer al 5 de maig.
Recordatori: l’Àrea de Joventut de Celrà organitza un Curs de monitor/a de lleure per Setmana Santa impartit per l’Escola Empordà. Les inscripcions ja
estan obertes. Des de l'Ajuntament s'ofereixen beques per a pagar el curs; cal presentar la sol·licitud del 13 de febrer al 7 de març de 2015.
Recordatori: Nous cursos de formació en el lleure coorganitzats per l’Oficina Jove del Pla de l'Estany - Cal Drac
Recordatori; El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els XII Premis el CAC a l’escola, amb la col·laboració del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars. Termini fins el 9 de
març de 2015.
Recordatgori: VII edició del Premi Uniproyecta al millor projecte emprenedor universitari d'excel·lència a fi de fomentar l'esperit emprenedor entre la
comunitat universitària i estimular la iniciativa empresarial. El termini acaba el 12 de març a les 14:00 hores.
Recordatori: 3a Jornada 10x10' Càpsules d'Innovació Social - CosmoCaixa Barcelona, el 13 de març de 2015. Jornada gratuïta.
Recordatori: Concurs de cartells ‘Sexe Jove’ a Torelló. Les obres s’han de presentar abans del 13 de març de 2015

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí núm. 184 del Jove.Cat, febrer 2015
Nou Butlletí núm. 87 de l’Institut Català de les Dones, febrer 2015
Nou Butlletí núm. 118 de la Direcció General per a la Immigració, febrer 2015
L'Institut Català de les Dones endega una campanya que promou "moure fitxa" contra les discriminacions de gènere
Guia del Programa Aracoop, que dóna les claus jurídiques i econòmiques per la transformació d’associacions en cooperatives.
Recomanacions de l’AcPpJ sobre polítiques de joventut per als programes de les eleccions municipals
El Departament de Cultura constitueix el Consell de l'Associacionisme
El Grup de Promoció de la Salut Jove (GPS Jove) al Pla de l’Estany va presentar la setmana passada el projecte “Dóna-li un bon joc”, que pretén
sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la gestió de les emocions per aconseguir un major benestar personal i social dins la família.
Guia La Botiga Digital, elaborada per la Cambra de Comerç de Barcelona sobre el comerç on-line: evolució de les compres on i off line, necessitats del
client connectat, etc
La campanya audiovisual #mobres?, nova acció de l'Ajuntament de Girona per fomentar l'educació digital
Esquema de l'Ajuntament de Lleida que resumeix gràficament què és l’Impost de Societats
Aplicacions culturals per a mòbils

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
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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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