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II SETMANA DE JOVENTUT
Aquest any s'ha organitzat la II Setmana de Joventut unificada amb
tres municipis (Aiguafreda, Tagamanent i Sant Martí de Centelles),
es va fer del 13 al 19 de juliol en franja nocturna i organitzada des
de El Punt i les regidories de joventut.
L'objectiu d'aquesta segona setmana és poder oferir oci nocturn en
època d'estiu mitjançant diverses activitats enfocades a diferents
públics i edats i alhora potenciar i treballar la interrelació entre els
joves dels diferents municipis.
La setmana va començar amb el Calzo Sabonato, i va seguir amb
el Raid amb Anigami, un Campionat de Tennis Taula i exhibició de
jugadors de tennis taula professionals del Club de Tennis Taula de
St. Vicenç de Torelló, Paintball amb Àngar 18, Karaoke amb Fem
Festa, Cursa d'Orientació, Botifarrada, Lliurament de premis i gran
espectacle SupeRepus amb la companyia Circ Petit.
Les diferents activitats es van portar a terme entre Sant Martí de
Centelles i Aiguafreda, i han estat fruit de les demandes realitzades
al punt jove pels propis joves al llarg de l'any.
En el tema de difusió s'ha fet un programa sota el nom Vine a la
Gresca!

La setmana ha estat finançada en gran part per les subvencions
obtingudes amb el Pla Local de Joventut de la Secretaria de
Joventut i el Pla director de la Diputació de Barcelona dins la xarxa
de municipis de l'Oficina del Pla Jove. La resta ha estat finançada
pels 3 consistoris.
Les activitats han estat totes gratuïtes menys la botifarrada popular.
S'ha de tenir en compte el suport rebut per les diferents entitats dels
tres municipis en el muntatge i preparació d'aquest projecte, així
com de diferents joves, famílies i el propi Ajuntament.
La valoració de la II Setmana de Joventut és molt positiva, hi ha
hagut una gran acollida per part de la població i dels col·laboradors.
Això es percep a partir de l'elevat nombre de participants en les
diverses activitats organitzades. I de la facilitat que hem tingut a
l'hora de contactar amb empreses i persones que ens ajudessin a
portar-la a terme. Cal destacar la diversitat dels participants,
l'amplitud d'edats i que vinguessin procedents de diversos
municipis, però, sobretot d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. Per
aquesta raó ja d'inici es va plantejar organitzar les diverses activitats
de la Setmana de Joventut en espais dels dos municipis.

III  SETMANA  MEDI  AMBIENT

La III Setmana del Medi Ambient arriba a Aiguafreda i Sant Martí de Centelles

coincidint amb el primer aniversari de la posada en marxa de la nova recollida

selectiva porta a porta a ambdós municipis. 

Al llarg de la setmana del 19 i el 25 d'octubre, es varen dur a terme activitats

destinades a públics diversos per tal de fer una setmana oberta al conjunt de la

ciutadania dels dos municipis, així com a diferents col·lectius, amb l'objectiu

d'informar i potenciar la nova implementació de la recollida selectiva porta a porta.

La III Setmana del Medi Ambient va començar dilluns dia 19 amb una presentació

a l'Ajuntament de St. Martí de Centelles a càrrec dels tècnics de la Mancomunitat

La Plana Ester Puig de Joventut, i Carles Salvans, de Medi Ambient, la regidora

de joventut Maria Sena i els Regidors de medi ambient d'ambdós municipis.

Al llarg de la setmana es van portar a terme diferents tallers (de sabó, jocs de

sempre amb materials reciclat, el joc de l'oca gegant, caminada per l'enton, etc) i

l'activitat “A l'escola hi vaig a peu” amb els escolars del CEIP La Muntanya

d'Aiguafreda. També es varen fer tallers, dissabte a la tarda, al parc d'Aiguafreda,

s'hi podrien trobar jocs de sempre amb materials reciclats amb un educador

mediambiental de la Mancomunitat la Plana, i diumenge participar a la caminada

per l'entorn i el pica-pica ecològic que varen posar punt i final a la III Setmana de

Medi Ambient.

La III Setmana de Medi Ambient ha estat organitzada per El Punt (Servei

d'Informació Juvenil dels dos municipis) i ha comptat amb la col·laboració dels

Ajuntaments d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, la Mancomunitat La Plana, el

CEIP La Muntanya, l'Agència de Residus de Catalunya, la Secretaria de Joventut

de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

La valoració de la III Setmana del Medi Ambient és molt positiva, hi ha hagut una

gran acollida i un gran nombre de participació en la gran majoria dels actes de

totes les edats i de tots els municipis.

TAST DE VINS
Des de El Punt vàrem organitzar un curs de Cata de Vins, impartit per la sommelier de Can Jubany, Carol
González. El curs es va celebrar els dissabtes de juny (6, 13 i 20) d'11 a 13h a les instal·lacions del Bar Miguel
d'Aiguafreda. Al llarg d'aquestes sessions els seus participants han pogut adquirir tant coneixements teòrics
com pràctics de tot el que està relacionat amb el món del vi. El curs, destinat a persones majors de 18 anys,
tenia un cost de 50 euros per participant. Es va portar a terme amb la col·laboració del Bar Miguel, que per
cloure el curs va oferir un petit refrigeri als participants.

La valoració és molt positiva ja que el curs va tenir un gran èxit. Es varen apuntar 12 persones del
municipi i de municipis veïns. Es va passar un full de valoració als assistents amb un seguit de
preguntes referents al curs. A part de valorar la tasca de la sommelier, valoraren els vins tastats, el
lloc on es va realitzar, l'horari i si tenien intenció d'apuntar-se altre cop si oferíem aquest curs. La
sommelier encarregada de dirigir el curs va estar molt entregada en la seva realització cosa que els assistents van valorar favorablement. La valoració dels vins
i de l'espai es va valorar amb una nota de notable i es va proposar que en un altre ocasió que es realitzés aquest curs fos entre setmana a la tarda enlloc dels
caps de setmana al matí. Finalment, molts d'ells van destacar que s'apuntarien a un curs d'aquest tipus si es realitzés altre vegada. Gràcies a aquest full de
valoració, hem obtingut diverses opinions que serviran per millorar certs aspectes per properes edicions.EL T
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II CONCURS DE PESSEBRES
Per segon any consecutiu hem organitzat

un Concurs de Pessebres obert a tota la

població. És costum, durant les festes

nadalenques, que les diferents famílies

construeixin a casa seva un pessebre i

amb aquesta iniciativa hem volgut fer-ho

extensiu al poble. Per portar a terme

aquesta activitat s'han difós cartells

informatius per tot el poble especificant que

es portava a terme un concurs de pessebres. En el cartell es va especificar que

tothom que hi estigués interessat el que havia de fer és anar-se a apuntar a El Punt

i nosaltres el dilluns dia 22 de desembre els passaríem a mirar i a puntuar. Les

dues dinamitzadores varen ser les encarregades de passar casa per casa i tenint

com a mètode qualificador una sèrie de pautes vàrem decidir quins eren els

guanyadors. Posteriorment el regidor de joventut d'Aiguafreda i la regidora de

joventut de Sant Martí de Centelles varen fer la qualificació dels pessebres

observant les fotos que els hi vam tirar i així ens van ajudar a decidir els

guanyadors. Es va tenir en compte l'elaboració (qualitat de les figures i del conjunt

del pessebre), l'il·luminació, el moviment, l'utilització de materials reutilitzables i

l'originalitat. A inicis de desembre es van elaborar els cartells informatius i de difusió

de l'activitat on hi constava la idea de premiar el millor pessebre de l'any 2009 amb

un premi de 100 €, el més elaborat amb un premi de 75 € i el més original amb un

premi de 75 €. En el mateix cartell hi constava que un jurat els passaria a veure

casa per casa i el que rebés millor puntuació tindria un premi. Per poder-hi

participar i per tal que el jurat sabés les

cases on havia de passar a mirar el

pessebre es va posar com a condició

apuntar-se a El Punt com a data límit el

18 de desembre, així el dia 22 del mateix

mes es passaria per les diferents cases i

es puntuaria el millor pessebre tenint en

compte variables exposades abans. A

partir d'aquí el dia 23 de desembre, es

telefonaria al guanyadors i se'ls faria

entrega del premi.

La valoració és del tot positiva per la

bona acollida d'aquest concurs entre la població. Volem destacar que el

nombre d'inscrits d'aquest any ha estat de deu persones en comparació amb

les tres persones de l'any anterior, cosa que ens confirma que és una activitat

que pot tenir continuïtat en els propers anys. 

Aquest any, també hem millorat amb la participació, ja que han participat

persones de St. Martí de Centelles, cosa que en l'edició anterior només

eren d'Aiguafreda. Al haver-hi tanta participació, la decisió del jurat va ser

molt renyida i alhora complicada. Un cop fet el recompte de les

puntuacions obtingudes amb les pautes marcades, vam saber els

guanyadors. Posteriorment, els vam telefonar i vam enviar una carta a la

resta de participants agraïnt-los la seva participació i animant-los a

participar en properes edicions.

LA MARATÓ de TV3
Aquest any i després de l'èxit de l'any anterior s'ha
decidit tornar a organitzar una Jornada Solidària
destinada íntegrament a recaptar fons per la
Marató de TV3 que enguany anava destinada a
les malalties minoritàries. La Jornada Solidària es
va portar a terme el passat 13,14 i 15 de
novembre.
L'objectiu, d'una banda, era unir esforços per tal
de recaptar diners i posar el nostre gra de sorra en
la lluita per aconseguir que els afectats per una
malaltia minoritària i els seus familiars deixin de
ser invisibles i fer-los saber que no estan sols.
Que puguin saber contra què lluiten i tenir
recursos per fer-hi front. En total hi ha més de

7.000 malalties minoritàries i afecten com a màxim
5 persones per cada 10.000 habitants. A
Catalunya, hi ha 400.000 persones afectades, les
mateixes que pateixin diabetis. Tot i així són molt
desconegudes, tenen escassos tractaments
eficients i s'hi destinen pocs recursos econòmics a
la seva recerca.
Seguint la metodologia de l'any passat i per tal de
recaptar el màxim de diners possibles i unir tots
els recursos i esforços municipals, es va pensar
en diferents actes per potenciar la transversalitat.
Unir entitats i serveis dels pobles d'Aiguafreda i

Sant Martí de Centelles, perquè interactuessin
entre elles, es donessin a conèixer i s'acostessin,
en certa manera, a l'administració local.
Eren uns actes organitzats des de El Punt però
extensiu a tota la població d'ambdós municipis.
Així volíem incloure-hi activitats pensades pels
joves, però també per a totes les franges d'edat.
Per tal de portar-lo a terme es va parlar en un
primer moment amb l'Ajuntament i seguidament
es va enviar una carta a les diverses entitats del
poble i serveis per informar-los de la proposta i
convidar-los a formar-hi part, ja que per a
nosaltres era molt important a part de fer-ho
extensiu a tota la població que aquesta s'hi sentís
partícip. A més de participar-hi activament també
vam acostar-nos als diferents serveis per tal que
ens donessin suport econòmicament.
La veritat és que va tenir molt bona acollida per
part de tota la població, tant entitats com serveis.

I a partir d'aquí es van anar fent reunions per
decidir conjuntament i acabar d'encaminar la
jornada solidària. Per tant, entenem que és
conegut per tothom que la unió fa la força.
Com que era una activitat on els guanys que es
fessin anaven íntegrament a la Marató de TV3 des
d'un inici ens vam posar en contacte amb els de la
Fundació. Informant en tot moment de la nostra
activitat que es va incloure sota el nom genèric
JUGUEM PER LA MARATÓ.
El divendres 13 al vespre, es va començar amb la
xerrada sobre malalties minoritàries.

El dissabte 14 al matí, va tenir lloc l'exhibició de
patinatge i un vermut. A la tarda, es va continuar
amb el concert de l'escola de música, el concert
de rock amb el grup Pa de Ral i finalment es va fer
una rifa de paneres i un pica-pica.
El diumenge 15, la jornada va començar ben
d'hora al matí, a la plaça Major d'Aiguafreda, amb
l'orientació fotovisual, va continuar amb la
botifarrada popular, el taller de paper i diferents
jocs per a la canalla. Pel que fa a la tarda, va tenir
lloc un partit de futbol entre veïns d'Aiguafreda i
Sant Martí de Centelles. Seguidament els actes es
van desplaçar al pavelló de Can Plantada on va
tenir-hi lloc un espectacle de dansa i de hip-hop
funk, el sorteig de regals i una gran xocolatada.
Durant aquests dies, es va poder gaudir de
diferents activitats lúdico-festives amb les que es
van recaptar uns 3.568,06 € que van íntegrament
destinats a la Marató de TV3 que aquest any està
dedicada a les malalties minoritàries i qui ens ha
donat la felicitació personalment per la feina feta.
Que en qualsevol cas ha estat possible gràcies a
tots els serveis i entitats d'ambdós municipis.
Per tant la valoració de la Marató és més que
positiva. Les poblacions d'Aiguafreda i Sant Martí
de Centelles han demostrat ser d'allò més
solidàries i saber-se cohesionar entre elles per tot
el que ha fet falta.
El finançament per pagar aquesta festa ha estat
cobert per l'Ajuntament d'Aiguafreda i l'Ajuntament
de Sant Martí de Centelles.
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tast  de  cerveses
Des de El Punt vàrem organitzar un
curs de Cata de Cerveses, impartit per
la Companyia Cervesera del Montseny.
El curs es va celebrar el dissabte 21 de
novembre de 12h a 13:30h a les
instal·lacions del Bar Miguel
d'Aiguafreda. Durant aquesta sessió,
els seus participants han pogut adquirir
tant coneixements teòrics com pràctics
de tot el que està relacionat amb el món
de les cerveses. Varen poder tastar els
diferents tipus de cerveses que fabrica
aquesta companyia: hivernale, negra,
matacuvée, malta, lupulus i blat. El curs,
destinat a persones majors de 18 anys,
tenia un cost de 10 euros per
participant. Es va portar a terme amb la
col·laboració del Bar Miguel, que per
cloure el curs va oferir un petit refrigeri
als participants.
La valoració és molt positiva. Es varen
apuntar 10 persones del municipi i de
municipis veïns.
La persona encarregada de dirigir el
curs va estar molt entregada en la seva
realització cosa que els assistents van
valorar favorablement. Cara a pròximes
edicions hem de valorar la possibilitat
de realitzar un curs d'aquesta tipologia
amb cerveses d'arreu del món.

CCOOMMIISSSSIIÓÓ DDEE SSAALLUUTT
Una altra de les línies engegades per El Punt fa

referència a l'àmbit de la salut, perquè des de

joventut vetllem pels joves en tots els sentits. 

Concretament hem creat una Comissió de Salut

que sota el nom “deslliga't” treballem per la

prevenció, la detecció i l'atenció especialitzada

davant les drogues i d'altres temes relacionats

amb la salut. Precisament, pel que fa al tema de

la drogues i el que ens preocupa especialment,

hem creat un protocol que penjarem als webs

dels diferents Ajuntaments (Aiguafreda, Sant

Martí de Centelles i Tagamanent). Una eina

d'assessorament al ciutadà, en el que es podran

trobar pautes, consells i serveis especialitzats per

recórrer en cas de dubte.

Paral·lelament també portarem a terme xerrades

i tallers sobre sexualitat i consum, tant adreçades

als joves com als pares. Per últim tenim pendent

fer l'activitat “Estàs Pantalla't”, junt amb l'escola.

Servei d’informació juvenil i Espai Jove
d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i Tagamanent

Passatge Sant Ramon, 2 baixos (AIGUAFREDA)
Telèfon: 93 844 07 86
email: elpunt@diba.cat

SERVEI D'INFORMACIÓ 
JUVENIL

Temàtica de la consulta Total
Ensenyament 75
Ensenyament no reglat 182
Treball 244
Vacances i estades 66
Cultura i oci 302
Salut i prevenció 5
Habitatge 91
Societat i participació 18
Altres 41
Total Consultes 1.024

ESPAI JOVE

Internet 1231
Play Station II/Play Station III 906
Inscripcions 358
Total 2.495

BBOORRSSAA JJOOVVEE DD’’HHAABBIITTAATTGGEE
La borsa d'habitatge de la Mancomunitat la Plana i “El Punt” (Punt Jove de Sant Martí de Centelles, Aiguafreda i Tagamanent) és un servei
totalment gratuït que facilitat  als joves i altres col·lectius amb dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge. Paral·lelament, ofereix garanties
als propietaris dels pisos per assegurar-los el cobrament de la renda, a més d'oferir-los una assegurança multirisc per l'habitatge,
totalment gratuïta durant el primer any. Actualment la Borsa Jove d'Habitatge disposa de nombrosos pisos als municipis d'Aiguafreda i Sant
Martí de Centelles; per a més informació a “El Punt”.

AAJJUUTTSS  DDEE  LLLLOOGGUUEERR
Es gestionen les sol·licituds dels ajuts de lloguer per a joves entre 22 i 29 anys que concedeix el Ministeri d'Habitatge. Els requisits que

cal complir per acollir-se a la convocatòria són estar en la franja d'edat segmentada, tenir uns ingressos inferiors a 22.000 € bruts
anuals, tenir el contracte de lloguer a nom del/s sol·licitants i demostrar la vida laboral dels últims 6 mesos. 

Per a més informació, us podeu adreçar a “El Punt”, Passatge Sant Ramon, 2 baixos, Aiguafreda. 

PROPERAMENT
Campionat de Tenis Taula

Tallers sobre Salut
Aula Estudi - Tast d'Olis  

Curs de grafits
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