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AVISOS

1 DESEMBRE 2014 : DIA MUNDIAL DE LA SIDA
Salutacció prepara diverses intervencions a Girona en motiu del “Dia Mundial de la Sida”. Dilluns 1, de 10 a 14h, al Pont
de Pedra, hi haurà una taula informativa i preventiva. A les 12h hi haurà la lectura del manifest del Dia Mundial de la Sida
2014
La Sida al Jove.Cat
El Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya
Persones amb VIH/sida

Trobada tècnica de joventut a Girona. Polítiques locals de joventut en l’àmbit de l’educació - 11 de desembre de 2014 a
l’Hotel d’Entitats de Girona

Crònica de la Jornada de Formació per a Responsables Polítics de Joventut de Catalunya. Vilanova i la Geltrú, 22 de
novembre de 2014. “Jo comunico, tu comuniques, ell comunica, tots comuniquem”

Sessió Formativa en temes de Mobilitat Internacional organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut amb la
col·laboració del Centre Europa Jove el 10 de desembre 2014. Inscripcions online fins el 5 de desembre:
- Píndola formativa. Treballar i visats a USA/Canadà i Austràlia/Nova Zelanda, de 10 a 11.30 h
- Píndola formativa. Treballar i visats a Àsia i Llatinoamèrica, de 12 a 13.30 h

Oberta la convocatòria d’artistes a l’Inund’Art. X Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari. Girona, del 4 al 7 de juny de
2015. Data límit d’inscripció: dimecres 25 de Febrer

Nou butlletí Jove.Cat - novembre 2014

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Taller Reempresa Girona: els dies 1, 3, 5 i 12 de desembre de 10 a 14 h Reempresa Girona organitza aquesta formació dirigida ajudar a
reemprenedors/es a trobar l’empresa objectiu i aprofundir en els aspectes a considerar en totes les àrees del procés de compravenda. Inscripcions online.
Sessió formativa de la Borsa de Treball de la UdG: Treballar a l’estranger....una opció professional?. Dimarts 2 de desembre de 12 a 14 hores, a la Sala
de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia online.
L’Oficina Jove de la Selva organitza per Nadal un Curs Intensiu de Director/a de Lleure al Centre Cívic de Vidreres, del 20 de desembre de 2014 al 24
de gener de 2015. Inscripcions obertes fins el 5 de desembre de 2014 (places limitades per ordre d'inscripció)
Es convoquen places d'auxiliars de conversa de llengua espanyola per al curs escolar 2015-2016 en centres docents d'Alemanya, Austràlia, Àustria,
Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda i el Regne Unit. Termini de presentació obert fins a l’11 de desembre
2014.
El SOC a través d’EURES, està gestionant diferents Projectes de Formació Dual en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Alemany (ZAV).
Enguany, hi ha previst gestionar aproximadament 180 vacants pera joves entre 18 i 27 anys per a diferents projectes. Previsible procés d’informació i
posterior selecció que realitzaran a Barcelona els tècnics EURES del ZAV entre els dies 15 i 19 de desembre.
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en col·laboració amb la CREU ROJA València, organitzen camps de treball aquest Nadal per a joves de
18 a 26 anys, del 27 de desembre 2014 al 4 de gener 2015. Termini d’inscripció fins al 19 de desembre.
La Fundació Masllorens-Pascual ha convocat 9 beques per a estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona que siguin naturals
de Santa Coloma de Farners, Caldes de Montbui i Vilafranca del Penedès o la seva comarca. El termini per a presentar la instància finalitza el 5 de
desembre de 2014.
Impact Hub Kuala Lumpur ha anunciat recentment el seu programa global de beques titulat: VIP (Volunteering for International Professionals) dirigit a
professionals que estiguin fent la seva carrera i que estiguin disposats a un petit parèntesi per fer voluntariat a Malàisia per un període de 16 setmanes. Les
sol·licituds s'han de presentar abans del 15 de desembre
L’Ajuntament de Sant Hilari, amb la col·laboració de l’Oficina Jove de la Selva, organitzen per Nadal un Curs Intensiu de Monitors/es de Lleure a la Casa
de Cultura de Sant Hilari Sacalm, del 21 de desembre de 2014 al 17 de gener de 2015.
Recordatori: Ashoka Emprenedores Sociales i Boehringer Ingelheim obren la convocatòria Making More Health 2015 per identificar, dins l'Estat espanyol,
10 projectes innovadors en l'àmbit de la salut integral, liderats per joves entre 16 i 24 anys. L'objectiu és promoure la implicació i l'apoderament dels joves,
convidant-los a ser part de la solució i no del problema. El període per participar-hi acabarà l'1 de desembre.
Recordatori: dimarts 2 de desembre acaba el termini de presentació a la convocatòria Art Jove que presenta l’Agència Catalana de la Joventut per
desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2015.
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Recordatori - Premi Solidaritat 2014 de l'IDHC: L'Institut de Drets Humans de Catalunya organitza una nova edició del Premi Solidaritat, destinat a
guardonar persones i institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i promoció dels drets humans a Catalunya. Termini fins el 10 de
desembre de 2014.

NOTÍCIES DESTACADES
Comencen les eleccions per renovar els consells escolars dels centres
Joventut se suma a la lluita contra la violència masclista amb un grup de treball especialitzat en dones menors d’edat
El XVII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut debat a Lleida com impulsar el talent jove en el context actual
La Grossa de Cap d'Any 2014 destina els seus beneficis als programes socials del Departament de Benestar Social i Família
El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa de la UPC que, combinant l'aprenentatge amb el servei social, té per objectiu la reutilització dels
equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres entitats.

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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