PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

30/01/2015

AVISOS

Avui al matí, a la Casa del Mar de Barcelona, ha tingut lloc una Jornada de presentació del pla de Garantia Juvenil a
regidors/es de promoció econòmica i de joventut d’entitats locals, amb l’objectiu de reforçar l'aplicació del pla arreu del
territori
La Garantia Juvenil supera la xifra de 4.200 joves catalans inscrits

APUNTEU LES DATES : 10 Edició de l’EXPOJOVE el 15-16 d’abril

Espot Carnet Jove 2015: Suma’t a la generació Carnet Jove 2015!
Nou “Pack Jove Virtual 2015”

Buscar feina: quedar-se o marxar?: Reportatge "Joves que no marxen" del programa "Valor afegit" de TV3, amb la
intervenció d’en Pau Serracant, tècnic de Observatori Català de la Joventut

Les 10 claus per complir amb la llei de transparència

Impost sobre societats... i ja està? Irene Borràs, consultora i formadora de Causes, ens mostra el seu punt de vista sobre
els canvis fiscals que obliguen a totes les entitats a presentar l'impost de societats a partir de l'exercici 2015
Cada cop són més les veus que denuncien la injustícia que suposa per a les entitats més petites veure's obligades a
presentar l'Impost de societats, amb totes les dificultats de gestió que això implica.

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

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

Recordatori: Subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Dirigida als
municipis o comarques segons consta a la distribució territorial que figura a l'Annex 2 de l’Ordre). El SOC subvenciona
els contractes de treball, d'un any de durada a jornada completa, del personal tècnic que forma part de la Xarxa
d'impulsors. El termini per sol·licitar l'ajut finalitza el 8 de febrer de 2015.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:

La Comissió Europea i EYCA ofereixen durant aquest any a tots els voluntaris del SVE la possibilitat de gaudir del Carnet Jove Europeu amb el qual es
poden aconseguir descomptes en una gran varietat de serveis
Noves beques i ajuts de l’AGAUR per a estudiants universitaris per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües
Recordatori: Nou termini per modificar les dades que consten a la Borsa de treball de personal docent: del 21 de gener al 9 de febrer de 2015
Consulta i modificació online de les dades de la Borsa de treball de personal docent: Del 26 de gener al 2 de febrer de 2015, les persones
interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té efecte
immediat en els nomenaments telemàtics.
Nou procés de selecció Eures: formació professional dual a Alemanya. es durà a terme els dies 10,11, 12 i 13 de febrer.
Sessió Formativa a la UdG. Oportunitats de Treball i pràctiques a les institucions europees. El dimecres 11 de febrer, de 12 a 14 hores, a la Sala de
Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. Cal inscripció.
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La Fundació Barcelona Olímpica, amb la col·laboració del DIARI SPORT, convoca el quart concurs de vídeos per a la campanya promocional de la sisena
edició del BCN Sports Film Festival. L’espot guanyador serà la imatge oficial de la campanya publicitària de la propera edició del BCN Sports Film
Festival. El termini d’inscripció i lliurament dels vídeos finalitza el 15 de febrer de 2015.

Recordatori: 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.
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.

Recordatori: Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA convoquen l'edició
dels Mobile Learning Awards 2015 dins del programa mSchools. En aquesta tercera edició hi ha tres concursos i destaca com a novetat la nova tipologia
que fa referència a les aportacions al Mobile History Map. El període d’inscripció al concurs i de lliurament de les propostes finalitza el 9 de febrer de 2015
a les 12:00 hores
Recordatori: Premis d'Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya: tenen per objecte el reconeixement de ciutadans, empreses, entitats
públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les
energies renovables i les noves tecnologies energètiques. El termini de presentació de candidatures finalitza el 9 de febrer de 2015.
Recordatori: 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

JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Jornada per a Entitats de Lleure Educatiu de la Ciutat de Girona: jornada sobre l'educació en el lleure com a eina de prevenció de l'exclusió social
organitzada per l’Ajuntament de Girona demà dissabte 31 de gener, de 10 a les 13 h, al Centre Cultural La Mercè. La jornada és oberta a tota la ciutadania i
molt especialment als joves que col·laboren voluntàriament en les entitats d’educació en el lleure de la ciutat.
Xerrades informatives el febrer, març i abril a Barcelona per a la campanya 2015 dels camps de treball internacionals de COCAT
Estades als Estats Units per a joves i adolescents de Young Life. Es farà una reunió informativa del programa el dia 20 de febrer al Centre juvenil El
Garatge de Banyoles, a les 20:30h.
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.
Càpsules d’Innovació Social 2015: Experiències, Respostes i Solucions. Organitzada per l’Ajuntament de Lleida, l’Obra social “la Caixa” i la Universitat
de Lleida. El 19 de febrer de 2015, de 9h a 14.30 h, al CaixaForum Lleida
Nous cursos de formació en el lleure coorganitzats per l’Oficina Jove del Pla de l'Estany - Cal Drac

Recordatori: 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.
Recordatori: 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.

ACTIVITATS

Espai Marfà Música 2015 (Girona): Concerts, xerrades amb músics com Sopa de Cabra o Txarango, tècniques de veu i cant, eines i estratègies de
comunicació, master class de producció musical i molt més!
Programa oficial del Tradicionàrius 2015
Carnet de Ball de les Nits de Ball Folk 2015 al Tradicionàrius: abonament de 6 sessions de ball a 36 €
Viatge sociocultural al Marroc per Setmana Santa organitzat per ECCIT. Del 29 de març al 3 d'abril. Els beneficis aniran destinats a la cooperació
escolar de la zona. Data límit d’inscripció 1 de març. Places limitades.

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí E-Joventut, núm 44, gener 2015
Nou Butlletí Jove.cat, núm. 183, gener 2015
Nou Butlletí d’Infància, núm. 8, gener 2015
El Carnet Jove assoleix un nou rècord històric de titulars en superar els 528.000, un 10% dels expedits a Europa
L’any 2014 tanca amb una taxa d’atur del 32,2%, lleugerament inferior a la de l’any 2013
Materials d’aracoop per a promoure l’economia social i cooperativa.
Estadística d'inserció laboral: explotació d'una enquesta telefònica feta als alumnes graduats d'ensenyaments professionals sis mesos després d'haver
enllestit els estudis. Està elaborada en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya.
Més de 24.000 universitaris s'han descarregat aquest 2014 l'App Guies de Conversa Universitària (GCU)
Pla de Doctorats Industrials: projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en
col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.
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Èxit de la segona edició del Pla de Doctorats Industrials
La Coordinadora d’ONG Solidàries renova la seva Junta, amb Pau Lanao al capdavant
El Departament de Cultura convoca un grup d'experts per tal que elaborin un informe sobre la situació i defensa dels drets d'autor
MediaKids, nova eina per potenciar el teu ciberactivisme. Aplicació gratuïta que permet denunciar tot aquell contingut multimèdia que vulneri els drets de
nens i adolescents.

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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