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EL PUNT



II SETMANA DEL 
MEDI AMBIENT

La II Setmana del Medi Ambient clou amb una valoració
positiva per part de l'organització i amb un bon nivell de
participació en els diferents actes.
La setmana va començar el dia 13 i va finalitzar el dia 19
d'octubre, coincidint amb l'inici de la Recollida Porta a
Porta. 
Es varen dur a terme activitats destinades a públics diver-
sos per tal de fer una setmana oberta al conjunt de la ciu-
tadania dels dos municipis.
Al llarg de la setmana es van portar a terme diferents tallers
(de paper reciclat, de sabó, de còmics i de murals) i l'activi-
tat “A l'escola hi vaig a peu” amb els escolars del CEIP La
Muntanya d'Aiguafreda. També es van fer tallers, una mini
gimcana i un gran joc de l'oca ambiental pel jovent al
mateix local d'El Punt. Dissabte a la tarda, a la sala poliva-
lent Can Plantada s'hi podia trobar jocs fets de materials
recuperats amb la companyia Guixot de 8, i diumenge com

a clausura es va organitzar una caminada per l'entorn i un
pica-pica ecològic.
Les activitats més destacades han estat els jocs del Guixot
de 8, “A l'Escola hi vaig a peu”, les extraescolars, el gran
joc de l'Oca i la caminada per l'entorn.
La II Setmana de Medi Ambient ha estat organitzada per El
Punt (el servei d'informació juvenil i espai jove 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.
El Punt està avaluant la possibilitat de fer la 3a Setmana
del Medi Ambient el 2009.

INAUGURACIÓ 
DEL PUNT

Fa un any els municipis d'Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i
Tagamanent van signar un conveni per tal de treballar millor les polí-
tiques integrals de joventut, unificar esforços i ampliar recursos, amb el
projecte d'un servei d'informació juvenil i espai jove únic.

Cal tenir en compte que ja al juny de 2005 es va inaugurar el servei d'in-
formació juvenil d'Aiguafreda i al juliol del mateix any el de Sant Martí de
Centelles, tots dos dins els projectes de tècnics compartits i de dina-
mització juvenil de la Mancomunitat La Plana, inclosos dins el Pla Local
de joventut 2005.

Al llarg d'aquests quasi 4 anys de funcionament s'ha estat treballant de
manera independent però compartint joves i programes. En el marc
d'aquesta realitat i a causa de les característiques i peculiaritats
d'aquests pobles, es va veure la necessitat real d'unir-se i treballar ple-
gats per i amb els joves. 

Un any més tard aquesta unió s'ha consolidat i ha donat els seus fruits
amb la creació d'un espai compartit per els tres municipis. Aquest nou
espai es va inaugurar el passat dimarts dia 9 de desembre de 2008 a les
13h al “El Punt” (al mateix espai) que es troba al Passatge Sant Ramon
número 2 baixos, d'Aiguafreda.

L'acte va ser presidit pel Sr. David Ricard, coordinador territorial de
Barcelona de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
del Sr. Jordi Sambola, alcalde d'Aiguafreda, el Sr. Jordi Morera, alcalde
de Tagamanent, la Sra. Maria Sena, regidora de joventut de Sant Martí
de Centelles i Jordi Bertran, cap de l'Àrea de Joventut de la
Mancomunitat La Plana. També es va comptar amb la presència del Sr.
Lluís Verdaguer, president de la Mancomunitat La Plana i d'altres
alcaldes i regidors de joventut. 

Els assistents varen poder visitar tots els espais i equipaments de què
disposa “El Punt”, com per exemple el punt d'informació juvenil, la sala
d'ordinadors amb espai wifi, o la sala per reforç escolar, tallers i jocs,

entre altres, i gaudir d'un petit refrigeri.

Els responsables d'aquesta iniciativa tant innovadora a Catalunya
consideren que representarà una millora molt important, tant pels
joves com per la població en general dels tres municipis implicats,
ja que és fruit d'un valenta aposta política i de la detecció de
necessitats dels respectius Plans Locals de Joventut.EL T
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CONCURS DE PESSEBRES
Abans d'acabar l'any hem
cregut convenient celebrar-ho
organitzant un concurs obert
a tota la població. Coincidint
amb les Festes Nadalenques
el concurs tenia una temàtica
en aquest sentit, ja que es
valorarava el millor pessebre
fet a casa i se'l va premiar
amb un regal per valor de
100 euros. Per portar a terme
aquesta activitat es van difon-
dre cartells informatius per tot el poble especificant que es portava a
terme un concurs de pessebres. És costum, durant aquests dies, que
les diferents famílies construeixin a casa seva un pessebre i amb
aquesta iniciativa hem volgut fer-ho extensiu al poble.
En el cartell es va especificar que tothom que estigués interessat es
vingués a apuntar a El Punt i nosaltres el dilluns 22 de desembre els
vam passara a mirar i puntuar. El tècnic d'El Punt i la dinamitzadora
van ser els encarregats de passar casa per casa i tenint com a
mètode qualificador una sèrie de pautes van decidir quin era el millor. 
Es va tenir en compte la qualitat, però sobretot la originalitat.
Posteriorment se'ls va entregar un taló per valor de 100 euros que
van poder destinar per les compres d'aquesta època de Nadal.
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 pesse-
bre de les poblacions que formen part d'El Punt. 

En el mateix cartell hi
constava que un jurat
els passaria a veure
casa per casa i el que

rebés millor
puntuació tin-
dria 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 19 de
desembre, així el 22 del mateix mes es passaria per les difer-
ents cases i es puntuaria el millor pessebre tenint en compte
unes vari-

ables:

- la qualitat de

les figures i del

conjunt del

pessebre
- l'originalitat
- la creació
pròpia
- materials  reuti-
litzables
- la il·luminació.
A partir d'aquí el
dia següent, el 23 de desembre, es telefonaria el guanyador i
se li faria entrega d'un taló de 100 euros.

JUGUEM PER LA MARATÓ
Més de mil persones van participar a la jorna-
da solidària per la Marató de TV3 organitzada
per Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. Al
llarg de tot el dia es va poder gaudir de
diferents activitats lúdico-festives amb les que
es van recaptar 2.016,76 euros que aniran
íntegrament destinats a la Marató de TV3 que

aquest any està dedicada a les malalties men-
tals greus.
La jornada va començar a les 9 del matí,  del
diumenge 23 de novembre, amb el cicloturis-
me pel patrimoni històric dels dos municipis,
va continuar amb una botifarrada a la plaça
Major seguida de jocs i una gimcana per a la
canalla i es va finalitzar amb una ballada de
gegants i cascabells. Pel què fa a la tarda, va
tenir lloc un partit de futbol entre habitants

d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles i on l'en-
titat Aiguafreda Comerç va fer lliurament d'un
xec de 300 euros per a la ocasió.
Seguidament els actes es van desplaçar al
pavelló de Can Plantada on va tenir-hi lloc un
espectacle de ball i dansa i la xocolatada. La
jornada que va tenir un gran èxit de partici-
pació es va finalitzar a la plaça Major amb una
encesa d'espelmes que s'havien fet al llarg de
tot el dia, representant el logotip de la Marató. 
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CRIDA ALS JOVES 
DE 

TAGAMANENT

Des de la Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Tagamanent, volem
fer una crida a la participació en les
activitats del nou Punt Jove ubicat a
Aiguafreda, fruit de les bones rela-

cions entre els municipis de
Aiguafreda, Tagamanent i St. Martí

de Centelles.

Ara disposeu d'un punt de trobada
on desenvolupar les vostres inquie-

tuds,  amb l'ajut i assessorament
dels tècnics de joventut i de les regi-

dories de joventut. 

Utilitzeu-nos!, proposeu idees, pre-
senteu els vostres projectes, som

aquí per ajudar-vos.

Ignasi Martínez
martinezmlls@diba.cat

Tinent d'Alcalde
Joventut, Educació i Promoció

Econòmica
Ajuntament de Tagamanent

 



OFERTA   FORMATIVA

QQUUÈÈ OOFFEERRIIMM??
Servei d’Informació 

Juvenil
Ensenyament

Cursos i cursets

Treball

Vida social

Lleure i cultura

Salut

Viatgeteca

Borsa d'habitatge

Borsa treball

Espai Jove
Jocs de taula

Tennis taula

Play Station 

Dinamització 

d'activitats

Aula Estudi
Connexió Internet

Reforç escolar Hiv
ern

 20
08 

- 20
09

EL TRÈVOLAjuntament de
Sant Martí de

Centelles

Ajuntament 
d’Aiguafreda

Ajuntament de
Tagamanent

Consultes de gener a
desembre de 2008

Temàtica de la consulta

Ensenyament  63

Ensenyament no reglat 144

Treball 143

Viatgeteca 114

Lleure i cultura 220

Salut 12

Habitatge 97

Vida social 32

Altres 223

Total Consultes     1048

Tràmits

Carnets 2

Serveis

Internet 1310

Borsa de cangurs       20

Inscripcions 156

Play Station II i III      882

Total 2368

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

Passatge Sant Ramon, 2  (AIGUAFREDA) 
Telèfon:93 844 07 86

email: elpunt@diba.cat

II CURS
D'INFORMÀTICA

Inici: Febrer 
(del 17 de febrer al 21 d'abril)

Preu: 38€ al mes si hi ha 10 inscrits
Dies i hores: Dimarts de 20h a 22h

Lloc: “El Punt”
Destinataris: Obert a tothom

Temes: Word, excel i correu electrònic
Inscripcions fins el 13 de febrer

AAJJUUTT  DDEE  LLLLOOGGUUEERR  PPEERR  AA  JJOOVVEESS
La borsa d'habitatge de la Mancomunitat la Plana i el “Punt” (Punt Jove de Sant Martí de
Centelles, Aiguafreda i Tagamanent) 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 euros bruts anuals, tenir el contracte de
lloguer a nom del/s sol·licitants/s i demostrar la vida laboral dels últims sis mesos.

A més de l'ajut de lloguer de l'Estat, la borsa d'habitatge també gestiona els ajuts de lloguer
just de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas des de l'any 2006, i disposa d'una borsa
de pisos de lloguer a un preu assequible. 

Per a més informació, us podeu adreçar al Punt, Passatge Sant Ramon, 2, Aiguafreda o
demaneu hora a la Mancomunitat per portar la sol·licitud, trucant al telèfon 93 812 41 67
ext. 7, o bé a 648 06 44 80.

CURS
FOTOGRAFIA

Inici: Febrer 
(del 12 de febrer al 23 d'abril)

Preu: 30 euros al mes
Dies i hores: 

Dijous de 19:30h a 21h
Lloc: “El Punt”

Destinataris: Obert a tothom
Inscripcions fins el 12 de febrer

PROPERAMENT
II Curs de Cuina  - Curs d'Anglès  -  Curs de Capoeira 

-  Curs de Tècniques d'Estudi  -  Curs de Djmbé 

-  Curs de Xinès  -  Curs de Hip Hop 

-  Curs de Cata de Vins  (a partir de 18 anys)
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