
“EQUIPAMENT JUVENIL A MONTMELÓ”

Amb la intenció d'obrir  a  Montmeló un equipament pels joves del  municipi,
ubicat   a  l’antiga  estació  de tren,  el  mes de desembre de 2013 s'inicia  un
procés participatiu per tal que els joves del municipi s'impliquin des de l'inici del
procés i diguin com i què hi volen. 

Aquest procés participatiu, que es preveu fins al maig del 2014, pretén generar
un debat permanent entorn al nou equipament, per tal de definir  entre tots i
totes com volen que sigui l’espai jove de Montmeló.

A partir del maig es continua en contacte amb els joves per treballar en totes
aquelles inquietuds i interessos que hagin sorgit durant el procés. 

Cal  dir  que  l’equipament  serà  rehabilitat  això  vol  dir  que  hauran  aspectes
arquitectònics que no es podran modificar.

Objectius del procés participatiu:

- Conèixer  els  interessos  dels  joves  per  a  definir  conjuntament  les
activitats  de  joventut  a  Montmeló  i  com  les  introduïm  en  el  nou
equipament.

- Definir,  de  manera  participativa,  les  característiques  de  gestió  i
funcionament del nou equipament.

- Dinamitzar la participació juvenil.

Fases del procés:

Fase 1:  Planificació del procés i creació del grup motor.
   Preparació de la jornada i difusió amb vosaltres.

Dia 19 de desembre de 2013. 
Convocats: Joves del CIJ Esplaia’t, de Diables, grup de teatre, Rol, MoviEment,
Ins Montmeló, Buc Assaig. Van participar 10 joves

Fase 2:  Jornada participativa: diagnòstic i propostes sobre l’equipament (usos,
espais i gestió).
Dia 22 de febrer de 2014
Participants a la jornada: 39 joves (joves entre 12 i 35 anys)



Anàlisi de resultats de la jornada de participació i devolució.

Fase 3:  Treball de les propostes en relació a l’equipament  (grups de treball)
Dia 30 d’abril del 2014
Participants a la jornada: 52 joves (molts van venir per l’skate parc). Vam
convidar a altres municipis a explicar la seva experiència. Canovelles i Palau
Solità i Plegamans. 

Dia 7 de juny de 2014
El grup motor participa dins la Fira de Comerç amb un stand i demana la
votació pel nom del nou equipament. La decisió final és “L'estació jove”.

Fase 4:   Jornada per avaluar el que hem fet i què hem aconseguit. 
Dia 11 de març 2015
Participants: 9 joves
Es constitueix el grup motor sota el nom de LOCOMOTORA i es decideix fer
una jornada d’obertura de portes.

Fase 5:   Obertura de l’equipament
Dia 11 d’abril de 2015 Jornada de portes obertes


