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EN PORTADA: EN PORTADA

Obradoiros de emancipación nos concellos galegos

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, en colaboración co Instituto de la Juventud, dependente do
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ven de pór en marcha os obradoiros de emancipación xuvenil
sobre emprego e vivenda que se están a realizar nos concellos galegos desde o 22 de novembro ata o 22 de
decembro.

Os obradoiros, cunha duración de 3 horas, teñen como obxectivo dar a coñecer á mocidade galega, dunha
maneira práctica, as ferramentas necesarias e os recursos dos que dispón a Administración, para facilitar a
emancipación da mocidade galega.

Van dirixidos a mozas e mozos menores de 30 anos, animadores xuvenís, técnicos locais de emprego, axentes
de desenvolvemento local, concelleiros de xuventude, asociacións xuvenís e en xeral todos aqueles colectivos
interesados na xuventude, na vivenda e no emprego.

Máis información

O Xuventude Novas desta semana destaca a calidade da creatividade xuvenil
galega

O boletín interactivo da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pon neste número o acento na gran
calidade dos novos creativos galegos, a través dun especial do certame Xuventude Crea. Podemos coñecer as
propostas gañadoras no Tesoira de moda, na categoría de música e nos grupos teatrais.

Ademais, seguimos coñecendo diferentes actividades xuvenís que foron posibles gracias ao programa Iniciativa
Xove, como o festival House de Xinzo da Limia ou o manual para novatos da Universidade de Santiago.

O Xuventude Novas desta semana tamén trata as últimas novidades en libros, música e videoxogos e a
despedida dos voluntarios internacionais que colaboraron no Xacobeo deste ano.

Podes descargar o boletín premendo aquí

Os gañadores do Xuventude Crea recollerán os seus premios nunha gala que
terá lugar o 30 de novembro na Coruña

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que organiza este acto, convida a todos os interesados en asistir
a esta gala final a que se anoten para participar cunha chamada de teléfono aos números 981544869,
981545822, 981545702 ou 981541689. No certame Xuventude Crea participaron máis de 300 mozos e mozas da
comunidade, que presentaron un total de 186 obras artísticas a este concursoque convoca o Goberno galego. 

A presente edición incluíu un total de 11 especialidades diferentes: teatro, artes plásticas, moda, música, relato
breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis e deseño de xoias. A iniciativa, orientada a mozos
e mozas de entre 16 e 30 anos residentes en Galicia, contou neste exercicio con premios de 3.000, 1.500 e
1.000 euros para os tres primeiros de cada especilidade.

Os gañadores das diferentes especialidades foron:

Artes Plásticas 
Finalistas da modalidade de Pintura José Andrés Santiago Iglesias, pola obra “Ama de casa (fetiches)” Miguel
Cuba Tabeada, pola obra “Nova Babilonia” Tania Cuíña Gómez, pola obra “Rururbanización” Iago Eireos
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Franco, pola obra “Gipsy” Sheila Pazos Silva, pola obra “ST” Alexandra Agis García, pola obra “Habitación
cerrada” Finalistas da modalidade de Escultura Sheila Pazos Silva, pola obra “ST” Pablo Rodríguez Barreiro,
pola obra “Brain storm” Oliver Requeijo Fernández, pola obra “Me das cera?” Montserrat Piñeiro Torres, pola
obra “Hic et nunc” Tania Pérez Arribas, pola obra “Al otro lado del espejo” Finalistas da modalidade de
Fotografía Daniel Candal Álvarez, pola obra “Todos íbamos en ese tren” José Collazo Méndez, pola obra
“Hk” David Rodríguez Casas, pola obra “Pegadas do tempo” Marta González Suárez, pola obra
“Suspensions” Javier López Prol, pola obra “Miradas” Pablo Alonso Rodríguez, pola obra “Kyoto”
Premiados -1º premio: Miguel Cuba Taboada pola obra "Nova Babilonia" 2º premio: Sheila Pazos Silva pola
obra "Sen título" 3º premio (compartido): - Pablo Rodríguez Barreiro pola obra "Brain Storm" - Marta González
Suárez pola pobra "Suspensións"-- Mencións de Honra - Oliver Requeijo Fernández pola obra "¿Me das cera?" -
Tania Pérez Arribas pola obra "Al otro lado del espejo" - José Andrés Santiago Iglesias pola obra
"A.M.A.D.E.C.A.S.A (da serie Fetiches)"
Banda Deseñada 
Premiados 1º premio: José Domingo Used, pola obra "Robot xigante" 2º premio: Diego Blanco López, pola obra
"O humor de Mr. T" 3º premio: Miguel Cuba Taboada, pola obra "Ombre Umbre"
Carteis 
Os Gañadores 1º Premio: María Pena Vázquez, pola obra “Cambiar o principio” 2º Premio: Nuria Díaz Berrido,
pola obra “Noitiñas de verán” 3º Premio: Brais Rodríguez Verde, pola obra “Únete a banda” Mención de honra:
Rocío Vila Belmonte, pola obra “Ideas xurdidas no camiño”
Graffiti 
Finalistas Graffiti: Brais Rodríguez Trigo, pola obra "Graffiti e natureza" Alejandro Castro Rey, pola obra "Heads
and shoulder..." Francisco J. Quintas Iglesias, pola obra "Metapieza U.S el señor Paco" Javier Ramírez Troncoso,
pola obra "Strong colors" Cristian Diamante Aguilar, pola obra "Ti que cres?" Lucas Rocoy Castro, pola obra
"Borralla mental" 

??Os Gañadores

1º premio: Alejandro Castro Rey, pola obra "… Heads and shoulder, knees andtoes. Knees and toes…" 2º
premio: Lucas Ricoy Castro, pola obra "Borralla mental" 3º premio compartido: Brais Rodríguez Trigo, pola
obra "Graffiti e natureza" 3º premio compartido: Cristian Diamante Aguilar, pola obra "Ti que cres?" Moda 
Os Gañadores Leticia Blanco Hermida, pola colección “Oxford versus Cambrige” Isabel Piñar Fraga, pola
colección “Future-looking back” Alberto Neves Gómez, pola colección “Leche, principio del proceso de la
desnaturalización”
Os 10 Finalistas Alba Bermúdez Rivera, pola colección “Apollo 11” Isabel Piñar Fraga, pola colección
“Future-looking back” María Fente González, pola colección “El ángel azul” Alberto Neves Gómez, pola
colección “Leche, principio del proceso de la desnaturalización” Raquel Pereiro López, pola colección “Meeting
pot” Diana Díaz Salgado, pola colección “We are” Antía López Cedrón, pola colección “Acerca de la camisa
(about the shirt)” Leticia Blanco Hermida, pola colección “Oxford versus Cambrige” Francisco Javier Nogueira
Loira, pola colección “A ilusoria demencia de Juana I de Castela” Eva Soto Conde, pola colección “Paxaros na
cabeza” Deseño de Xoias 
Finalistas: Damián Alonso Ares, pola obra “Monumentos sobre a terra” Rebeca Abadía Gil, pola obra “Entroido
rolo” Andrea Piñeiro Piñeiro, pola obra “Mare mio” Ana Seara Ferreiro, pola obra “Gaiolas” Verónica Jorge
Carballeda, pola obra “Pensamentos zen” Eva Soto Conde, pola obra “A xoia do coleccionista” 

Os Gañadores

1º premio: Eva Soto Conde pola obra "A xoia do coleccionista" 2º premio: Rebeca Abadía Gil pola obra
"Entroido rolo" 3º premio: Damián Alonso Ares pola obra "Movementos sobre a terra" Mención de honra:
Andrea Piñeiro Piñeiro pola obra "Mare mío" 

 

Música 
Premiados 1º premio Miguel Angel Alonso Fernández 2º premio Projecto Trepia (Asociación cultural Trepia) 
3º premio Aida Alonso Iglesias Finalistas Miguel Angel Alonso Fernández Pink Blanket e Pipo Alvariño Código
Seda Aida Alonso Iglesias Proyecto Trepia
Poesía 
Premiados 

1º Premio: Gonzalo Hermo González, pola obra “Crac”

2º Premio: Jacobo Llamas Martínez, pola obra “Terapia gestáltica”

3º Premio compartido: Roi Vidal Ponte, pola obra “Pop”

3º Premio compartido: Celia Parra Díaz, pola obra “Código morse”

Relato 
Premiados 

1º Premio: Enrique Bernárdez Reigosa, pola obra “Xetréceme”

2º Premio: Lorena Rivero Rodríguez, pola obra “Barlovento”
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3º Premio compartido: Tito Pérez Pérez, pola obra “O derradeiro lobo cerval”

3º Premio compartido: Elena Rojo Joga, pola obra “O día que voltou a moda dos dinosaurios”

Teatro 
Os Gañadores 1º premio: Mequetrefes Teatro, pola obra "In-comunicando" 2º premio: Non si? Teatro, pola
obra "Xogando Shakespeare" 3º premio compartido: Asoc. Cultural Bicodobrelo, pola obra "Matilde" 3º premio
compartido: Teatro da Falúa, pola obra "The Faluas's Rocky Horror Show" 

 

As obras finalistas OBRAS                     NOME GRUPO DE TEATRO

"In-comunicando"                            Mequetrefes "A cantante calva"                           Andaravía Teatro "Matilde"    
                                   Asociación cultural Bicodobrelo "The Faluas's rocky horror show"   Teatro da Falúa
"Xogando Shakespeare"                 Non si? Teatro "Crónicas daquela escola"              Grupo  Teatro da Bibl.
Antas de Ulla Videocreación 
Premiados 

1º Premio: Sofía Grandío Barrio, pola obra “…de tripas corazón”

2º Premio: Diego Boullosa Pintos, pola obra “Concerto almorzo”

3º Premio compartido: Cristina Ferreiro Real, pola obra “Así non se pace féliz”

 

3º Premio compartido: Pablo González Muñiz, pola obra “Rew”

Xuventude pon en marcha un ciclo de 62 xornadas para difundir os recursos
públicos que facilitan a emancipación da mocidade

Comezou en Santiago un ciclo de 62 xornadas sobre emancipación e información xuvenil que pon en marcha a
Consellería de Traballo e Benestar, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o
Instituto Nacional de Xuventude (Injuve). 

O director de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentou hoxe a iniciativa, dirixida á mocidade, que se
desenvolverá a través das Oficinas Municipais de Información Xuvenil (OMIX) en diferentes concellos de toda a
xeografía galega.

Rodeiro inaugurou a primeira das charlas que tivo lugar en Santiago e que contou coa presenza de máis de 200
persoas, entre técnicos en xuventude (informadores e membros de asociacións xuvenís) e universitarios do
ámbito da socioloxía, pedagoxía, psicoloxía, traballo social, educación social e maxisterio. Ao resto das sesións
planificadas, o departamento autonómico prevé que acudan en torno a 1.500 mozos e mozas.

A finalidade principal da iniciativa da Xunta é informar á mocidade galega dos recursos que as administracións
públicas teñen ao seu alcance para os mozos e mozas de ata 35 anos que desexen emanciparse. “O que
pretendemos é poder informar e dar resposta ás demandas máis frecuentes e máis agora en tempos de crise”,
apuntou o director xeral, quen resaltou a importancia destas xornadas, xa que lembrou que Galicia conta cunha
poboación de máis de 614.315 mozos e mozas de 18 e 35 anos, o que supón o 22,6% da poboación.

A xornada que tivo lugar hoxe contou con dúas partes ben diferenciadas. Así, na primeira levouse a cabo unha
diagnose da situación e dos estudos que se están a levar a cabo sobre a emancipación xuvenil. Para elo, dous
expertos na materia expuxeron a súa visión deste tema. Benjamín Tejerina, catedrático de socioloxía da
Universidade do País Vasco, e Elsa Santamaría, doutora en Socioloxía, falaron dos estudos que desenvolveron
sobre emancipación xuvenil en colaboración co Observatorio Vasco de Xuventude.

A segunda parte da sesión correu a cargo de José Manuel Gómez, economista e experto en xestión de axudas
públicas para a mocidade, que relatou sobre os recursos das administracións públicas, facendo especial fincapé
nas numerosas axudas da Xunta de Galicia que favorecen a emancipación xuvenil.
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EN PORTADA: NOVAS E ACTIVIDADES

VoLANGteer: unha metodoloxía de aprendizaxe

Unha nova metodoloxía moi axeitada para a inmersión lingüistico-cultural  nun contorno foráneo foi elaborada e
experimentada grazas ao proxecto Volangteer.
Este proxecto, incluído no marco do Programa de Aprendizaxe Permanente europeo,  permitiu elaborar un
sistema de aprendizaxe de base da lingua rexional ao mesmo tempo que descubrir a cultura da comunidade
grazas á posta en marcha de tándems: cada persoa estranxeira ponse en relación cunha persoa voluntaria,
nativa da comunidade á que chega a persoa de fóra e da que quere aprender a súa lingua. Xuntas as dúas
persoas, realizan actividades que lle permitirá adquirir as bases da lingua da comunidade e unha máis doada
integración no novo medio lingüístico e cultural.

Este proxecto, financiado co apoio da Comisión Europea, foi posto en marcha ao mesmo tempo pola Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado (DXXV) da Xunta de Galicia xunto coa entidade de Friesland (Paises Baixos)
Algemeine Fryse Underrjochts Kommisje (AFUK) e como socios  participaron: GIP Formación tout au long de la
vie, de Francia, IDEC AE, de Grecia e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e contou ademais coa
colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a entidade Welsh Language Board
do País de Gales do Reino Unido.
Todo o proxecto e a metodoloxía e documentación está dispoñible na web www.volangteer.info
Máis información: Resumo guia metodolóxica en Galego Resumo guia metodolóxica en Castelán Resumo guia
metodolóxica en Inglés

As asociacións participantes no IV EMAX de Chaves acordaron que en 2011
este encontro se celebre en Galicia

A nosa comunidade acollerá o próximo ano a quinta edición do Encontro mostra asociativa xuvenil Portugal e
Galicia, segundo se ten decidido no EMAX celebrado na localidade portuguesa de Chaves esta fin de semana.
As fotografías e conclusións do encontro pódense atopar na páxina oficial de Facebook
http://www.facebook.com/#!/fnaj.pt

Por parte galega asistiran ao IV EMAX máis de 150 mozos e mozas, representantes de entidades asociativas de
toda a comunidade, sendo esta aedición con máis preresentantes galegos de todas as edicións celebradas ata a
data.

Programación da rede cultural da deputación da Coruña para o ano 2011

A Deputación da Coruña convoca os programas culturais para o ano 2011. Poderán participar nos programas as
agrupacións das seguintes categorías, que teñan residencia na provincia da Coruña.

Categoría non profesional:

XXVIII Programa de música e teatro para grupos non profesionáis.
a) Música: Bandas de Música. Bandas de Gaitas. Masas Corais. Música Clásica. Rondas ou Orquestras.
Cantareiras. Folk. Rock. Pop/Lixeira. Electrónica. Jazz. Blues. Soul. Tunas. Charangas. Solistas
b) Danza: Danza tradicional galega. Danza Contemporánea. Danza Clásica. Outros tipos de danza
c) Teatro: Teatro. Títeres. Maxia e Ilusionismo. Contacontos.

Categoría profesional:

XXIII Programa de teatro e títeres para compañías profesionáis.
XXIV Ciclo de música para intérpretes profesionáis.
V Programa para compañías de danza profesionais e outras actividades
A.- Compañías de teatro e de títeres: Teatro. Títeres. Maxia. Monólogos - Contacontos
B.- Intérpretes de música: Música Clásica. Jazz. Folk. Rock. Blues. Tecno.
C.- Compañías de danza: Danza Clásica. Danza Contemporánea. Danza Folclórica galega. Outros tipos de
danza
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D.- Outras actividades escénicas.

Para recibir actuacións:
CONCELLOS: Poderán solicitar actuacións tódolos concellos da provincia que queran acollerse a esta
convocatoria.
ENTIDADES: Poderán solicitar actuacións dos grupos incluídos no XXVIII Programa de Música e Teatro para
grupos non profesionais todas aquelas entidades sen ánimo de lucro da provincia, que estean xurídicamente
constituídas, e que teñan entre as súas finalidades a promoción da cultura.

Prazos de presentación das solicitudes:

Grupos e intérpretes: 9 de decembro de 2010.

Concellos e entidades solicitantes das actuacións:

Unha vez recibidas as ofertas dos grupos, a deputación, previa resolución da presidencia, confeccionará un
dosier coa información dos grupos que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria, no que se recollerán
as obras, programas e condicións técnicas requiridas para cada actuación.
Este dosier irá achegado dun modelo de impreso para realizar a solicitude de actuación.
Os concellos e entidades da provincia deberán presentar as solicitudes de actuacións no prazo de 20 días
naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación no Boletín Oficial da Provincia do anuncio do inicio do
prazo. Simultáneamente remitirase a cada concello o dosier sinalado no parágrafo anterior, que tamén será
difundido a través da páxina web da deputación (www. dicoruna.es).
Máis información no BOP da Coruña do 24 de novembro de 2010 e en www.dicoruna.es

Os centros de ensino poderán inscribir equipos de alumnos de 4º da ESO e de
1º e 2º de Bacherelato no concurso Parlamento Xove

Parlamento Xove é unha competición de debate, na que poderán inscribirse ata 32 equipos, que investigarán,
escribirán e debaterán acerca dun tema. A actividade desenvolverase en dúas fases, unha clasificatoria con
debates provinciais da que xurdirán oito equipos gañadores que se enfrontarán nunha segunda fase: a Final.
Paralelamente a elo, os equipos entregarán artigos de opinión e dossieres de investigación de participarán nos
seus correspondentes Premios Especiais. Poderán participar os alumnos de 4º da ESO e de 1º e 2º de
Bacharelato de calquera centro de ensino de Galicia.

 

Os equipos interesados en participar, deberán comunicar primeiramente a súa intención de inscribirse, nos
teléfonos 981 545 822 e 981 541 689 a partires do 25 de novembro de 2010. Unha vez adxudicado ao
centro unha ou dúas das 32 prazas, este deberá enviar por correo certificado o Formulario de Inscrición
(inclúe a composición do equipo) antes do 12 de xaneiro de 2011.

A páxina oficial do concurso onde se poden atopar os formularios, regulamento e demais información de interese
é http://www.parlamentoxove.com

A cadea de librarías Casa del Libro súmase aos establecementos adheridos ao
programa Carné Xove

A cadea de librarías Casa del Libro súmase aos establecementos adheridos ao programa Carné Xove.
Os dous establecementos sitos en A Coruña e Vigo efectuarán dende hoxe descontos dun 5% na compra de
libros aos posuidores do Carné Xove.
Casa del Libro ofrece unha variada gama de servizos entre os que destaca o de Pedidos Persoalizados.

CENTRO COMERCIAL DOLCE VITA
Rúa Newton 15
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15008  A CORUÑA
Tel. 981 273 233
acoruna@casadellibro.com
Luns a sábado de 10 a 22 h. Domingos e festivos autorizados.

Rúa Velázquez Moreno 27
36202 VIGO
Tel. 986 441 679
vigo@casadellibro.com
Luns a sábado de 9:30 a 21:30 h.
Domingos e festivos de 11:30 a 15:00 h e de 16:30 a 21:30 h.

 

Máis información sobre o Carné Xove

Axenda Cultural

Música

Fred Martins + Ramón Bermejo

Data: 29
Hora. 22:30

Lugar:

Casa das Crechas
Vía Sacra, 3. 15704
Teléfono: 981 560 751

Prezo: 3 euros

Trío Tunes García Legido: jam flamenca

Data:  29 de novembro de 2010
Hora: 23:00

Lugar:Pub Borriquita de Belém
San Paio, 22

 Casual Jazz Trío

 Data: 30 de novembro de 2010
 Hora: 20:30

Lugar:Arteria Noroeste
Vista Alegre (Parque de Vista Alegre). Rúa Bispo Pélaez, 7, baixo.

Prezo:5 euros, 4 euros prezo reducido

Taller Atlántico Contemporáneo

Data: 30 de novembro de 2010
Hora: 20:30

Lugar:Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Rúa Valle Inclán, s/n. 15704, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 546 629

Xoel López + Iván Ferreiro + Elodio y los Seres Queridos

Data: 30 de novembro de 2010
 Hora: 21:00
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LugarSala Capitol
Rúa Concepción Arenal, 5
Teléfono: 981 574 399

Prezo: 10 euros

A voz humana, de Poulenc, coa Real Filharmonía

Data: 2 de decembro de 2010
Hora: 21:00

Lugar:Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n. 15705, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 574 152/ 981 552 290

Prezo:14 euros

Teenage Fanclub 

Data: 3 de decembro de 2010
Hora: 21:30

Lugar:Sala Capitol
Rúa Concepción Arenal, 5
Teléfono: 981 574 399

http: www.teenagefanclub.com

 Lokua Kanza

 Data: 4 de decembro de 2010
Hora: 21:00

Lugar:Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n. 15705, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 574 152/ 981 552 290

Prezo: 15 euros

 Teatro/Danza

Citizen(primeira parte)

Data:1 de decembro de 2010
Hora: 21:30

Lugar:Sala NASA
Cabo Sam Lourenzo 51-53. Santiago de Compostela
Teléfono: 981 573 998

Prezo:9 € | Estud/parad/xub/discp: 7 € | Internet: 7 € | Mércores día do espectador: 7

'Citizen' (segunda parte)

Data:1, 2,5 de decembro de 2010
Días da semana: Mércores, Xoves, Venres, Sábado
Hora: 21:30

Lugar:Sala NASA
Cabo Sam Lourenzo 51-53. Santiago de Compostela
Teléfono: 981 573 998

 Prezo:9 € | Estud/parad/xub/discp: 7 € | Internet: 7 €

 

 

 



INFORME SEMANAL do 29/11/ 2010 - Revista Nº 793

Informe Semanal do 22 de Novembro de 2010

Revisa as novidades desta semana

Novos territorios creativos fomentarán intercambios para profesionais e
empresas galegas no ámbito da imaxe e arte dixital 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a través do proxecto 'Imagina Atlantica', ven de alcanzar acordos
de programas de intercambio entre mozos e mozas profesionais europeos en empresas do sector das novas
tecnoloxías das distintas rexións participantes. Ao mesmo tempo, promoverá a revalorización do patrimonio coa
realización dun produto turístico baseado nas novas tecnoloxías e a arte dixital que presentará en Santiago de
Compostela.

A posta en común das ideas dos socios participantes no proxecto europeo 'Imagina Atlántica', acordou durante o
día 24 de novembro, o intercambio de mozos e mozas profesionais europeos entre empresas interesadas no
proxecto.

As rexións participantes neste intercambio de profesionais comprenden os países de Francia (Agouleme), Reino
Unido (Gales) e Portugal (Norte de Portugal). En total serán 10 os profesionais galegos os que poderán desfrutar
de estadías de un mes noutras rexións europeas en empresas do sector das novas tecnoloxías. Deseño gráfico,
produción audiovisual, edición e postprodución de vídeo, desenvolvemento e deseño web, marketing web e
social networking son os ámbitos de traballo das empresas que ofrecen e reciben profesionais dentro do marco
deste proxecto.

Con este programa de intercambios en 2011, o que se pretende é fomentar as estadías noutras rexións como
unha forma de traballo en común con mozos europeos pero tamén como unha forma de coñecemento total da
idiosincrasia das mesmas. Estes intercambios permitirán un achegamento a diferentes métodos de traballo, o
que será unha experiencia enriquecedora para os participantes pero tamén para as empresas.

Este proxecto transnacional conta coa colaboración de varios socios: a Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado, Grand Angouleme, Technium Cast (Gales), Fundaçao da Juventude (Norte de Portugal), Eixo
Atlántico e a Deputación de Ourense.

O proxecto 'Imagina Atlántica' comprende, nunha parte, a revalorización do patrimonio do espazo atlántico a
través das diversas propostas dos socios participantes en cadansúa rexión europea.

 Un produto turístico común será posto en marcha a través das novas tecnoloxías. Expertos de todas as rexións
participantes poñerán en práctica este novo produto por mor de revalorizar o patrimonio atlántico. Este produto
apoiarase nas novas tecnoloxías (arte dixital, imaxes en 3D, ePub, People´s Collection...) e desenvolverase
despois nos distintos estados. Concretamente, no caso de Galicia, realizarase en Santiago de Compostela.

 

A proposta de Xuventude e Voluntariado para a revalorización do patrimonio galego radica nun percorrido
de imaxes, sons e luz a través das rúas máis agochadas da cidade de Santiago de Compostela e será
guiado por unha personaxe común á todas as rexións dun xeito lúdico, creativo e innovador, co fin de atraer o
turismo xove e dar a coñecer aos propio galegos aquelas zonas descoñecidas para nós. Este proxecto estará
apoiado polo Consorcio Audiovisual de Galicia.

Palabras envelenadas, que gañou o premio EDB de literatura xuvenil, presenta o
luns en Santiago a súa edición en galego  

A biblioteca da fundación Caixa Galicia en Santiago (Frei Rosendo Salvado 14, 16) acollerá o vindeiro luns ás
once e media da mañá a presentación da edición en galego da novela Palabras Envelenadas da escritora catalá
Maite Carranza, obra gañadora en 2010 da modalidade xuvenil do premio Premio Edebé de Literatura Infantil e
Xuvenil.
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O acto contará coa presenza da propia autora, do director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro e
do escritor e profesor Xabier Senín. Durante a presentación, un grupo de actores da compañía Andaravía
teatralizarán un estrato da novela.

Palabras envelenadas é un relato sobrecolledor e unha denuncia valente sobre os abusos sexuais infantís. As
devastadoras consecuencias e a súa frecuente invisibilidade non poden quedar na impunidade. Esta é una
trepidante novela de intriga cunha enorme forza sobre unha realidade devastadora.

O Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil xa vai pola súa decimo oitava edición, consolidándose como
unha das principais referencias das letras españolas tanto pola calidade literaria das obras como polo prestixio
dos escritores e escritoras premiados en edicións anteriores. A relación a encabezan Carlos Ruiz Zafón e Gabriel
Janer Manila, seguidos de nomes tan significativos como Jordi Sierra i Fabra, César Mallorquí, Agustín
Fernández Paz, Elia Barceló ou a galega Fina Casalderrey.

Nesta XVIII edición do Premio EDEBÉ, cunha dotación económica de 55.000 euros (30.000 euros parala obra
xuvenil e 25.000 euros para a obra infantil, participaron un total de 260 orixinais, procedentes de toda España e
tamén de Estados Unidos, Arxentina, Colombia, México, Ecuador, Cuba, Bolivia, Costa Rica e O Salvador.

Palabras envelenadas foi editada nas catro linguas oficiais do Estado: catalán, castelán, euskera e galego e
tamén en braille.
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BOLSAS E AXUDAS: CONVOCATORIA XERAL

Convocatoria de Axudas para Actividades Deportivas. Concello de Lalin

O Concello de Lalín convoca axudas para a realización de actividades deportivas, conforme ás seguintes bases
aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 16 de novembro de 2010.
O obxecto das subvencións reguladas nas presentes bases consiste na concesión de axudas que faciliten e
fomenten a participación cidadá en distintas actividades de carácter deportivo dentro do termo municipal de Lalín
(Pontevedra).
Poderán solicitar as subvencións asociacións deportivas ou clubes, legalmente constituídos, así como persoas
físicas que teñan especial relevancia no mundo do deporte, sempre que cumpran os seguintes requisitos:
1. Estar federados.
2. Carecer de fins de lucro.
3. Desenvolver as súas actividades total ou parcialmente no termo municipal de Lalín.
4. Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Lalín.
5. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, de Seguridade Social e co Concello de Lalín.
6. Os clubes deberán ter o domicilio social no Concello de Lalín.
7. As persoas físicas deberán estar empadroadas no Concello de Lalín.
As solicitudes e demais documentación presentarase nos modelos normalizados que se facilitarán no Rexistro
Xeral do Concello, nos servizos de deportes e na páxina web do Concello www.lalin.org , no prazo de 10 días
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación destas Bases no Boletín Oficial da Provincia.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP), núm.225, do martes 23 de novembro de
2010. www.depontevedra.es

Axudas para 2011 do Programa de Asociacións da Dirección Xeral da Cidadanía
Española no Exterior

As axudas que se convocan teñen por obxecto contribuír ao financiamento dos gastos de funcionamento das
Federacións, Asociacións e Centros de españois no exterior.
Beneficiarios

1. Poderán acceder á condición de beneficiarios destas axudas as federacións, asociacións ou centros de
españois no exterior, que conten, cun número de asociados maior de 50 e menor de 1.000 e que desenvolvan un
labor asistencial a favor dos españois do exterior, así como entidades que teñan por finalidade o apoio e a
promoción sociocultural dos españois no exterior.
2. As entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, estar legalmente constituídas, radicadas no
estranxeiro e figurar, se é o caso, inscritas no Censo de Asociacións e Centros da Dirección Xeral da Cidadanía
Española no Exterior, con dous anos de antelación á data de presentación da solicitude.
3. Excepcionalmente, logo de informe do Consello de Residentes Españois da demarcación correspondente, e
por proposta do Conselleiro de Traballo e Inmigración, poderá tomarse en consideración a solicitude de axuda de
federacións, asociacións ou centros que non reúnan o número mínimo/máximo de asociados, ou non figuren
inscritos no Censo de Asociacións e Centros da Dirección Xeral da Cidadanía Española no Exterior, con dous
anos de antelación.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación no «Boletín
Oficial do Estado» da Resolución.

Información

BOE do 20 de novembro de 2010.

 http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/

Axudas de información e asesoramento a retornados do Programa de retorno

A Dirección Xeral da Cidadanía Española no Exterior convoca para o ano 2011 as axudas correspondentes ás
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accións de información e asesoramento a retornados do Programa de Retorno.  

Estas axudas teñen como finalidade contribuír ao desenvolvemento de accións de información, orientación e
asesoramento encamiñadas a facilitar a integración dos españois no seu retorno a España.

Beneficiarios.
Poderán solicitar estas axudas as institucións ou entidades sen ánimo de lucro radicadas en España que
desenvolvan actividades de información e asesoramento dirixidas aos españois residentes no exterior e aos
retornados, en relación co feito do retorno.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación no «Boletín
Oficial do Estado» da presente Resolución.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación no «Boletín
Oficial do Estado» da Resolución.

Información

BOE do 24 de novembro de 2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/24/ 

Programa Vulcanus de prácticas profesionais en empresas de Japón

O programa Vulcanus en Xapón esta subvencionado pola empresa xaponesa de acollida e polo Centro
UE-Xapón. Os estudantes reciben unha bolsa de 2.000.000 ien destinada a financiar a viaxe e a súa estanza en
Xapón. A empresa de acollida ocuparase do seu aloxamento durante os 12 meses. O curso de xaponés e o
seminario están a cargo do Centro para a cooperación Industrial entre a UE e Xapón.

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. European OfficeRue Marie de Bourgogne, 52, Bte 2. B-1000
(Brussels )

- BÉLGICATeléfono: +32(0)22823715 / Fax:+32(0)22820045

http://www.eujapan.com/

 m.rosada@eujapan.com

DESTINATARIOS

Los solicitantes deben ser:

- nacionais dalgún país da Unión Europea.

 - Estudantes universitarios a partir do terceiro ano ou de postgrao, da rama de enxeñaría ou ciencias
(Informática, Enxeñaría, IngenieríaMecánica, Química, Electrónica, Biotecnoloxía, Electricidad,Ingeniería
Eléctrica, Física, Telecomunicacións, Enxeñaría Nuclear,Ingeniería Civil, Materiais Metálicos, Cerámica, Sistema
deProducción...).

 Os estudantes deben poder residir en Xapón durante un ano de acuerdo con os regulamentos das súas
universidades respectivas ou a título de ano sabático.

 DATA LÍMITE

Data límite de envío de candidaturas: 20 de Xaneiro 2011.

 MÁIS INFORMACIÓN

O programa consiste na realización de prácticas industriais por estudantes da UE. Empeza en Setembro e
remata en Agosto do ano seguinte para axustarse ao ano académico nos Estados membros da UE.

Os estudantes realizan:
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- un seminario dunha semana en Xapón

- un curso intensivo de xaponés de 4 meses,

- unhas prácticas nunha empresa xaponesa durante 8 meses. "Vulcanus en Xapón" iniciouse en 1976.

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. European Office
Rue Marie de Bourgogne, 52, Bte 2. B-1000 (Brussels ) - BÉLGICA
Teléfono: +32(0)22823715 / Fax: +32(0)22820045
http://www.eujapan.com/ - m.rosada@eujapan.com

 http://movilidad.umh.es/Vulcanus/Vulcanus_Info.html

Prácticas no Banco Mundial

Entidade Organizadora: World Bank

Destinatarios: Estudiantes cursando postgrado.

Prazo: Do 1 de decembro de 2010 ao 31 de xaneiro de 2011

Mais Información:

A maior parte dos postos están situados en Washington DC.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~menuPK:1477648~page
PK:64262408~piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.html

Subvencións para Difusión E Fomento Da Seguridade E Defensa

O Ministerio de Defensa convoca a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
realización de actividades de promoción, difusión e fomento da cultura de seguridade e defensa, así como a
posta en valor da actividade e traballo dos membros das Forzas Armadas, correspondentes ao ano 2011.
Esta convocatoria destínase aos proxectos ou actividades que se realicen a partir da data de concesión das
subvencións e ata o 30 de novembro de 2011.

Destinatarios

1. Poderán resultar beneficiarios destas subvencións as persoas xurídicas e físicas sen ánimo de lucro que se
propoñan realizar algunha das actividades ás que se refire o apartado primeiro e cumpran os requisitos
establecidos na presente convocatoria e na normativa vixente en materia de subvencións. Poderán solicitar
subvención:
a) Organismos públicos españois, entidades públicas e fundacións do sector público vinculadas ou dependentes
das administracións públicas españolas. Exclúense os organismos, entes e unidades organicamente
dependentes do Ministerio de Defensa.
b) Entidades privadas sen ánimo de lucro de nacionalidade española.
c)As persoas físicas.
2. Os requisitos para obter a condición de beneficiario son:
a) Cumprir os requisitos e non se encontrar incurso en ningunha das exclusións consideradas no artigo 13 da Lei
Xeral de Subvencións. Os beneficiarios das axudas deben estar ao corrente nas súas obrigas tributarias, coa
Seguridade Social, e nas obrigas por reintegro de subvencións de conformidade cos criterios detallados nos
artigos 18, 19, 20 e 21 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
Xeral de Subvencións (BOE n.º 176, do 25).
b) A persoa xurídica deberá estar legalmente constituída, sexa pública ou privada. Para poder concorrer a estas
axudas, as entidades deberán acreditar que están validamente constituídas e inscritas no rexistro público
correspondente na data en que se presente a solicitude.
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Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da
publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Información

BOE do 25 de novembro de 2010

Bolsas Para Estudantes Da USC Comprar Na Praza De Abastos

OBXECTO E CONTÍA

Convócanse 10 bolsas para estudantes de grao, primeiro e segundo ciclo, destinadas ao consumo de produtos
frescos nos establecementos do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela.

A contía de cada bolsa será de 120€ mensuais, para o período comprendido entre o 20 de xaneiro e o 30 de
xuño de 2011, a razón de 5€/día, de luns a sábado, non acumulables máis dunha semana.

Cada beneficiario da bolsa terá a súa disposición todas as semanas a partir do luns,seis bonos cun importe de
cinco euros cada un, que poderá trocar en calquera dos establecementos da praza. Estes bonos serán válidos
ata rematar a dita semana. No momento en que se recollan nas oficinas do Mercado de Abastos, Sociedade
Cooperativa Galega, os beneficiarios das bolsas deberán asinar un documento de recepción para acreditar que a
Cooperativa llelos entrega e presentar os tickets de compra dos establecementos da praza onde realizaron a
compra a semana anterior

REQUISITOS DOS SOLICITANTES

- Estar matriculados no curso académico 2010-2011 en titulacións que se imparten no Campus de Santiago.

- Ter o domicilio familiar fora do Concello de Santiago

- Non ser beneficiario destas bolsas nos cursos académicos 2006-2007, 2007- 2008, 2008-2009 e 2009-2010.

- Ter unha nota mínima media de expediente académico de 2,0000 puntos.

SOLICITUDES, LUGAR DE PRESENTACIÓN E PRAZO

, Casas Reais, 8), no Mercado de Abastos de Santiago (oficinas centrais sitas no mercado), na Sección de
Servizos á Comunidade Universitaria do Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudantil,
Campus Vida), e na páxina web http://www.usc.es en Estudantes>>Apoio económico ao estudantado>>Bolsas e
Axudas da USC.

- As solicitudes presentaranse no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudiantil, 1ª
planta-Campus Vida).

- O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 29 de novembro ata 22 de decembro de 2010.

Información

VICERREITORÍA DE ESTUDANTES E

FORMACIÓN CONTÍNUA

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado

Sección de Servizos á Comunidade Universitaria

Pavillón Estudantil. Campus Vida

15782 Santiago de Compostela

Páxina web da Universidade de Santigo : www.usc.es
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PREMIOS E CONCURSOS: PREMIOS E CONCURSOS

Premios para estudantes de Danza Clásica correspondentes ano 2010

Destinatarios

-Esta convocatoria está dirixida a todos os estudantes que tendo unha idade máxima de 25 anos cumpran
ademais algunha das circunstancias seguintes: cursen o último curso de Ensinanzas Profesionais de Danza;
cursen Ensinanzas Superiores de Danza; ou ben, finalizasen os estudos superiores de Danza no ano académico
2009/2010.
Dotación económica

-No concurso outorgaranse 10 premios de 6.000 euros cada unha na modalidade de Danza Clásica.

Prazo

-O prazo de presentación de solicitudes e a documentación que deberá acompañarse, será de quince días
naturais, contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Información

-BOE do 20 de novembro de 2010. Páxina web
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/pdfs/BOE-A-2010-17842.pdf

 

IV Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka convocan o IV Premio Internacional
Compostela para Álbums Ilustrados, cunha dotación económica única de 12.000 euros en concepto de adianto
polos dereitos de autor.
O prazo de presentación dos traballos rematará o 28 de febreiro de 2011 e o fallo do xurado darase a coñecer o
1 de abril, previo á celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, e no marco das actividades do XI
Campaña de Animación á Lectura que organizan o Concello de Santiago e Kalandraka.
O prestixioso artista italiano Roberto Innocenti (Florencia, 1940), ilustrador de obras como "As aventuras de
Pinocho", "a historia de Erika" ou "A casa", e galardoado co Premio Hans Christian Andersen en 2008, formará
parte do xurado do certame.
O Premio Compostela está dirixido a autores e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten obras
orixinais e inéditas. As persoas interesadas en presentarse ao certame deberán enviar cinco copias do texto
escrito en calquera lingua oficial da Península Ibérica, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada
unha delas, xunto cunha maqueta acabada de todo o proxecto. O material, asinado baixo lema ou pseudónimo,
enviarase ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago:  R/Presidente Salvador Allende, 4, 15705 Santiago de
Compostela.
Kalandraka publicará a obra premiada nas cinco linguas oficiais peninsulares -castelán, galego, catalán, éuscaro
e portugués- en outubro de 2011. A editorial poderá publicar tamén os traballos que reciban unha mención
especial. Ademais de contar con Roberto Innocenti, o xurado completarase con outros profesionais de
recoñecido prestixio no ámbito da literatura e a ilustración infantil. As bases completas de participación pódense
consultar nas respectivas páxinas web de Kalandraka: www.kalandraka.org e do Concello de Santiago:
www.santiagodecompostela.org

MÁIS INFORMACIÓN:
CONCELLO DE SANTIAGO. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Tlf. 981 554 400 KALANDRAKA EDITORA.
Tlf. 986 860 276
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IV Premio de Relatos de Mulleres Progresistas

A Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo convoca o IV Premio de Relatos de Mulleres Progresistas.
Poderán concursar tódalas Mulleres que o desexen de calquera nacionalidade ou cultura. Cada participante
poderá presentar un número máximo de dous relatos. O tema será libre. As obras serán orixinais e inéditas. Irán
escritas en galego normativo, cunha extensión mínima de 15 páxinas e máxima de 30, a dobre espacio e por
unha soa cara, en fonte 12, Arial ou Times New Roman. Se calquera dos contos presentados ao Premio de
Relatos Mulleres Progresistas aparecese publicado ou recibise un premio ou mención noutro concurso no prazo
da convocatoria quedará automaticamente descalificado. Cada relato presentarase con pseudónimo e baixo plica
cerrada na que figuren os datos da concursante (nome, apelidos, domicilio e teléfono). Caso de presentar dous
relatos terán que levar cadanseu seudónimo e cadansúa plica. Os traballos presentaranse con cinco copias
impresas en papel e unha copia en soporte informático (diskette ou CD), preferiblemente en formato Word 1º
Premio: 500 Euros, figura e diploma 2º Premio: 250 Euros e diploma 3º Premio: 150 Euros e diploma O prazo de
admisión para a recepción dos traballos péchase o 31 de decembro de 2010. Poderán presentarse persoalmente
ou por vía postal. Posteriormente a esa data só serán admitidos os traballos en cuxo mataselos conste que foron
enviados dentro do prazo. Os relatos serán presentados na Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo,
Policarpo Sanz, 12-14-2º- VIGO 36202. Non se aceptarán obras chegadas ao correo electrónico da Asociación.
info@mulleresprogresistas.org
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EMPREGO: EMPREGO PÚBLICO

Lista interina grupo C-1 para o Concello de Pontevedra

Será a formación dunha lista de reserva (lista B) para a provisión interina de prazas vacantes de administrativo
de Administración Xeral integradas no grupo C, subgrupo C1.
O persoal da lista poderá ser nomeado funcionario interino para o desempeño de funcións propias de
funcionarios de carreira nos supostos de que existan prazas vacantes e non sexa posible a súa cobertura por
funcionarios de carreira, sexa necesaria a substitución transitoria dos titulares, para a execución de programas
de carácter temporal ou cando o exceso ou acumulación de tarefas así o esixan.
Os aspirantes a ser incluídos na respectiva lista de reserva, deberán reunir, na data do remate do prazo para a
presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:
1. Posuír a nacionalidade española ou a de calquera dos Estados membros da Unión Europea.
2. Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación.
3. Estar en posesión do título de Bacharelato superior, Formación Profesional de 2º grao, Ciclo Formativo de grao
superior ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data de terminación do prazo de presentación de
instancias.
FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados.
FASE DE OPOSICIóN. Realización de tres exercicios.

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo mediante instancia
dirixida ao Sr. Alcalde de Pontevedra. A instancia deberá de conter, polo menos, os datos persoais do solicitante
coa súa dirección, a denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como o currículum vitae e copia
simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.
O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación
da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP), núm. 221, do mércores 17 de novembro de
2010. www.depontevedra.es

Educador/a Familiar para o Concello da Fonsagrada e Negueira de Muñiz

O Concello da Fonsagrada fai unha convocatoria para a contratación dun/ha Educador/a Familiar para o Concello
da Fonsagrada e Negueira de Muñiz.
Requisitos: Título de Educación Social, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía ou Traballo Social.
Sistema de selección: concurso-oposición.
Prazo: 30 de novembro de 2010.
Máis información no BOP de Lugo do 24 de novembro de 2010

Convocadas prazas de pediatra e médico de urxencias hospitalarias.

O Goberno autonómico de Canarias, convoca 65 prazas de pediatra de atención primaria e 52 de médico
especialista de urxencias hospitalarias.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de decembro de 2010.
Máis información BOIC do 26 de novembro de 2010.

Convocadas 48 prazas de médico licenciado especialista.

O Goberno autonómico de Castela e León, convoca 5 prazas de especialista en oncoloxía médica, 6 de ciruxía
xeral e estomatoloxía, 6 de uroloxía, 10 de ciruxía ortopédica 18 de anestesiloxía, 3 de neumonoloxía e 3 de
análisis clínicos.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de decembro de 2010.
Máis información BOCyL do 25 de novembro de 2010.
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Convocadas 5 prazas de laboral fixo, no Concello de Brión (A Coruña).

O Concello de Brión, convoca 1 praza de traballador Social, 1 de animador cultural, 1 de mestre de educación
infantil, 1 de xefe de grupo-oficial de protección civil e 1 de monitor deportivo, polo sistema de
concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 25 de novembro de 2010.

Convocadas prazas de policía local, bombeiro e bombeiro-conductor no Concello
de Vigo

O Concello de Vigo (Pontevedra), convoca 25 prazas de policía local, 10 de bombeiro e 7 de bombeiro-conductor
polo sistema de oposición libre
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 25 de novembro de 2010.

Convocada 1 praza temporal de técnico superior de actividades técnicas e
profesionais en Pontevedra

O Consello superior de investigacións científicas, convoca 1 praza de laboral temporal na provincia de
Pontevedra.
Requírese: FPII de Técnico superior en análisis e control.
Disposto no Centros de información administrativa (cia) do 24 de novembro de 2010.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 1 de decembro de 2010.

Convocada 3 prazas de bombeiro-conductor no Concello de Ponferrada (León)

As prazas convocadas son de conductor-bombeiro da escala de administración especial, claser servizo de
extinción de incendios.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 22 de novembro de 2010.
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EMPREGO: EMPREGO PRIVADO

Ofertas de Emprego Privado (Cimo)

Oferta Nº 977021 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Consultor/a de protección de datos

Encargarase de prestar servizos de adaptación e adecuación á Lei Orgánica de Protección de Datos: atención de
clientes, creación de documentos, seguimentos, asesoramento, etc. Requiren experiencia mínima dun ano
realizando funcións comerciais. Imprescindible permiso de conducir B, vehículo propio e dispoñibilidade para
desprazarse por toda Galicia. De 20 a 45 anos. Ofrecen traballo a xornada completa, de 09:00 a 14:00 e de
16:30 a 19:30.

Oferta Nº 977084 Localidade: Lugo    Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Publicidade)

Para realizar venda a través do teléfono ou de forma presencial de produtos de merchandising e regalo
promocional, así como para ofrecer servizos de desenvolvemento Web: páxinas de Internet, tenda online,
posicionamento Web, etc. Imprescindible experiencia en vendas. Ofrecen material de apoio á venda (catálogo
físico e virtual, ofertas permanentes, etc.), formación inicial a cargo da empresa e salario fixo máis comisións por
venda.

Oferta Nº 977145 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Hixienista bucodental

Centro sanitario selecciona persoal coa titulación de Ciclo Superior de Hixiene Bucodental, para realizar tarefas
de limpezas dentais, auxiliar ao odontólogo/a en gabinete, etc. Imprescindible experiencia mínima dun ano.
Ofrécese traballo a media xornada en horario de tardes.

Oferta Nº 977123 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Consultor/a de formación

Selecciónase persoal para traballar no departamento de formación a empresas dunha consultaría. Valorarase
que teñan experiencia no sector. Imprescindibles estudos mínimos a nivel de Bacharelato, así como permiso de
conducir B. Ofrecen contrato laboral con soldo fixo máis comisións, en horario de 09:30 a 13:30.

Oferta Nº 977149 Localidade: Vigo    Posto ofertado: Experto/a en estatística

Empresa selecciona experto en análise de bases de datos no ámbito da saúde pública relacionadas co estudo de
condutas de risco para a saúde, consumo de tabaco, análise de mortalidade por diferentes enfermidades, etc.
Imprescindible ser Licenciado/a en Matemáticas, Económicas, Socioloxía, Psicoloxía, etc.

Para contactar: www.cimoemprego.com, O Portal Galego do Emprego, ou chamando ao 902116039
(Telemprego CIMO)

 

Animador sociocultural para A Coruña

Grupo Ballesol, líder no sector de residencias xeriátricas, selecciona Animador/a Sociocultural para incorporación
a equipo no seu centro de Oleiros.
Requisitos
- Formación Profesional Grao Superior - Servizos Socioculturais e á Comunidade
- Polo menos 1 ano de experiencia
- Residencia na Provincia do Posto Vacante
-Titulación como Animador ou Monitor Sociocultural
- Valorarase a experiencia en residencias xeriatricas
-Persoa dinámica, activa e con iniciativa
Ofrécese:
- Contrato indefinido
- Duración: 3+6+Indefinido
- Xornada laboral parcial – tarde
- Media xornada en quenda de tarde.
- Salario segundo convenio
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Os interesados poden inscribirse na oferta na páxina web de infojobs:

 http://www.infojobs.net/oleiros/animador-sociocultural/of-i2b251db7a9447b95d00bfb517de59d 

Ofertas do Servizo de Emprego Publico

Deseñador/a de páxinas web

- localidade: fisterra (a coruña)

nº oferta: 12/2010/13437

requisitos

necesítase persoa que saiba deseñar páxinas web e maquetación.

 

Electromecánico/a de mantemento industrial (mantemento e reparación xeral)

- localidade: barro (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/14363

requisitos

para a comarca de caldas de reis e a comarca de baixo miño necesítase un electromecánico de mantemento
industrial (reparación de maquinaria agrícola e camións).

 

Médico/a, medicina xeral

- localidade: caldas de reis (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/14789

requisitos

necesítase licenciado/a en medicina  para traballar nun balneario.

 

Médico/a, medicina xeral

- localidade: ferrol (a coruña)

nº oferta: 12/2010/14976

requisitos

necesítase médico/a para ferrol

 

Mecánico/a de mantemento e reparación de automoción, en xeral

- localidade: celanova (ourense)

nº oferta: 12/2010/14999

requisitos

necesítase mecánico/a de mantemento e reparación de automoción. permiso de conducir.
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Empregado/a administrativo, en xeral

- localidade: celanova (ourense)

nº oferta: 12/2010/15001

requisitos

necesítase empregado/a administrativo. necesarios ciclo superior de fp e permiso de conducir.

 

Albanel

- localidade: ourense

nº oferta: 12/2010/15403

requisitos

necesítase albanel con experiencia mínima de 2 anos, valorarase ser técnico en prevención de riscos laborais,
permiso de conducir e vehículo

 

Técnico/a en seguridade e saúde no traballo, en xeral

- localidade: vigo (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/15484

requisitos

necesaría experiencia en formación de prevención de riscos no sector da construción, permiso de conducir

 

Persoal de limpeza ou limpador/a, en xeral

- localidade: lalin (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/15486

requisitos

necesítase persoa para limpeza de bidóns de plástico. con coñecementos de soldadura. nivel de estudos eso.

 

Perruqueiro/a de señoras

- localidade: cambre (a coruña)

nº oferta: 12/2010/15699

requisitos

necesítase perruqueiro/a de señoras con coñecementos de estética.

 

Cociñeiro/a, en xeral

- localidade: ordes (a coruña)

nº oferta: 12/2010/15706

requisitos

necesítase conciñeiro/a ou axudante/a de cociña
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Mecánico/a de mantemento industrial

- localidade: cañiza, a (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/15733

requisitos

servizo de asistencia na estrada con camión guindastre. debe ter coñecementos de mecánica e vivir na comarca
da paradanta. traballo domingos e festivos.

 

Operador/a de máquina impresora de flexografía, en xeral

- localidade: pobra do caramiñal, a (a coruña)

nº oferta: 12/2010/15926

requisitos

necesítase operador/a de máquina impresora de flexografía. con permiso de conducir

 

Podólogo/a

- localidade: coruña, a

Requisitos

nº oferta: 12/2010/16099

necesítase podólogo/a.

 

Farmacéutico, en xeral

- localidade: barreiros (lugo)

nº oferta: 12/2010/16104

requisitos

necesítase farmacéutico/a.

 

Estilista

- localidade: nigran (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/16134

requisitos

necesítase estilista

 

Médico, medicina xeral

- localidade: ferrol (a coruña)

nº oferta: 12/2010/16136

requisitos

necesítase médico/a con perfeccionamento galego ou celga 4
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Médico, medicina xeral

- localidade: ordes (a coruña)

nº oferta: 12/2010/16202

requisitos

necesítase médico/a especialista en medicina xeral con dous anos de experiencia.

 

Técnico/a en medio ambiente

- localidade: cambados (pontevedra)

nº oferta: 12/2010/16217

requisitos

necesítase licenciado en bioloxía, medio ambiente ou formación profesional en medio ambiente, laboratorio. con
coñecementos de informática e permiso de conducir

 

Perruqueiro/a unisex

- localidade: coruña, a

nº oferta: 12/2010/16249

requisitos

necesaria experiencia en estética

Informa: 902 125 000

Monitor de tempo libre en Silleda

A empresa Turismo Gallego Medioambiental precisa 4 educadores ambientais, monitores de tempo libre... para
levar a cabo actividades propias de granxa escola, educación ambiental e tempo libre, con escolares, adultos e
en campamentos de verán.
Requírense:
- Estudos de bacharelato
- Titulación de Monitor de Tempo Libre, Monitor de Educación Ambiental,
- Un ano de experiencia en Campamentos de verán e/ou actividades de ocio/educativas con nenas/os, formación
en Agricultura Ecolóxica, guía de rutas na natureza.
Ofrécese:
- Contrato de duración determinada
- Xornada laboral: Completa
- Salario: 900 € -1.200 € bruto/mes
Os interesados poden inscribirse na oferta na páxina web de infojobs:
http://www.infojobs.net/silleda/monitor-tiempo-libre/of-i1d7014eab14310bf187dec07f57153
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NOVAS DAS OMIX E CASAS DA XUVENTUDE: CASAS DA XUVENTUDE

Torneo de Xadrez

TORNEO SOCIAL DE XADREZ
A Casa da Xuventude de Vilagarcia organiza co Club de xadrez Fontecarmoa unha nova edición do Torneo
Social  Absoluto.
Este torneo terá lugar o próximo sábado día 27.
Haberá o redor de 75 participantes todos pertencentes as categorías base do club.
O campeonato  disputarase polo sistema suizo a 8 rondas,
iniciándose as partidas de once a dúas da mañá e de catro a oito da tarde.



Máis información en: http://www.xuventude.net        
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