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Objectius de la dinàmica participativa i participants. 
 
✓ Els objectius són: presentar i explicar què és el Pla Jove i recollir necessitats i propostes d’actuacions en 

matèria de joventut. 
✓ Hi han participat 21 joves usuaris de l’Estació Jove de Montmeló, d’edats compreses entre els 12 i els 20 

anys aproximadament. 
 

1. Desenvolupament de la dinàmica participativa. 
 

1. Presentació del Pla Jove i el calendari d’actes que l’acompanya. Presentació de les tres 
dinamitzadores i el paper de cadascuna. Explicació i posada en situació a càrrec d’Alba Puy, 
dinamitzadora de Quòrum Consultors. S’informa sobre els objectius del Pla Jove i del taller participatiu. 
 

2. Les línies imaginàries i les frases provocatives.   
La dinàmica 
Es va enganxar al terra una tira de paper que formava una línia. Als extrems de la línia hi havia dos 
cartells (“totalment d’acord” i “no estic d’acord”) i al mig de la línia un cartell que posava “més o menys 
d’acord”. La dinamitzadora va llançar diverses frases provocadores i els i les participants s’anaven 
posicionant al llarg de la línia segons estaven “totalment d’acord”, “més o menys” o “no estic acord”. 
A continuació se’n mostren els resultats. 
 
Els resultats 
1a frase: A Montmeló m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer i llocs on anar 
La majoria de participants se situen en el “gens d’acord” (17) mentre que una minoria se situa al “més 
o menys d’acord”(3).  
 
La majoria considera que no hi ha llocs on anar, només l’Estació Jove. Alguns joves manifesten que 
falta un Skatepark, que s’ampliï la zona del Half. Altres creuen que falta un centre comercial, un 
McDonalds, més botigues,... 
Una minoria creu que hi ha coses a fer a Montmeló i que ja està bé que hagis d’anar a Granollers pels 
comerços.  
 
 
 
2a frase: A Montmeló els joves ens coneixem entre nosaltres i col·laborem. 
Els participants es situen en dos grups entre el “molt d’acord” (8) i el “més o menys d’acord” (13).  
 
Uns consideren que coneixen a molta gent,  que es coneixen entre ells, sobretot entre els joves de 
família d’origen marroquí.  
El grup més nombrós creu que no es coneixen gaire i que no hi ha gaire col·laboració entre els joves. 
Una noia comenta que es podria fer més voluntariat.  
 
3a frase: A Montmeló hi ha moltes entitats juvenils.  

 La majoria (13) se situa al voltant del “gens d’acord”, consideren que només hi ha l’Estació Jove.  
Hi ha qui diu que en un poble tan petit l’Estació Jove és suficient, no en fan falta més. 
Alguns citen altres espais com La Torreta (Centre Cultural i Casa d’Entitats, com els Diables o l’Esplai) i 
El Galliner (projecte socioeducatiu de Serveis socials, on es fan classes de repàs entre d’altres). 
  
4a frase: Estic segur que tindré una bona feina i em podré emancipar ràpid (a Montmeló). 
En primer lloc la majoria dels joves se situen en el “més o menys d’acord”(12). Quan es concreta en el 
territori de Montmeló, 5 es mouen al “gens d’acord”. 
 
Consideren que no hi ha feina a Montmeló. Comenten que és un poble molt petit i els joves només 
poden treballar en feines decents a través de contactes. El circuit podria oferir feina de més qualitat i 
més ben pagada. 
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Es debat sobre què vol dir una bona feina. Els participants se situen en dos grups diferenciats entre 
qui prioritza una feina ben pagada i una feina que t’agradi i que et faci sentir còmode, per concloure 
que hi ha d’haver un equilibri. 
 
5a frase: La gent jove ens cuidem i tenim bons hàbits. 
Els i les joves se situen entre el “gens d’acord” i “el més o menys d’acord”. 
 
Uns pensen  que hi ha molta gent que fuma, beu, es droga i que es fa molt “botellón”. 
Els altres creuen que tothom ha consumit alguna vegada però hi ha molta gent que practica esports i 
es cuida.  
 

 
 

3. Fase propositiva 
 

La dinàmica 
Es convida els participants a treballar 3 grups de 7-8 joves per tal d’aprofundir en el treball de diagnosi i 
generar propostes a considerar per incloure en la redacció del Pla Local de Joventut de Montmeló. 
 
Els resultats dels tres grups 
 

FORMACIÓ 

Quan se’ls planteja el tema de la formació, en dos dels tres grups participants apareix una visió negativa de 
l’Institut. Es necessita més neteja, pintar les parets i, en definitiva, dignificar l’espai on els joves aprenen. 
Tot i que es fa referència a augmentar la varietat dels aprenentatges que es podrien realitzar a Montmeló 
(altres cicles, com robòtica o mncànica, vinculada al Circuït o també diferents idiomes), també s’entén que 
és un municipi petit i que el jovent es pot desplaçar per trobar altra oferta educativa. 

 
 

OCUPACIÓ 

Els i les participants del Fòrum tenen una visió pessimista sobre l’ocupació a la qual poden accedir a dins de 
Montmeló. Les feines destinades als joves són temporals, precàries, mal pagades o poc qualificades.   

 
 

HABITATGE 

Tots els grups participants del Fòrum Jove consideren que és difícil independitzar-se a Montmeló. Els pisos 
són molt cars, tant de lloguer com de compra.  
Proposen que l’Ajuntament faci pisos de protecció oficial o amb facilitats per llogar-los.  

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

Els i les participants del Fòrum manifesten, sobretot, la seva satisfacció per l’espai de l’Estació Jove. Els 
agrada estar-hi i fan propostes en relació a augmentar l’espai i les activitats. 
Els tres grups manifesten, en general, una visió positiva de les activitats que organitza l’Ajuntament en les 
celebracions del poble: Nadal, Motos Locas, Festes Majors... Per a les FM, un grup proposa activitats 
concretes  centrades en els joves. Un altre grup voldria que una fira amb atraccions menys infantils i que 
aquesta tanqués més tard.  
En dos grups apareix la proposta clara de realitzar un skatepark pels i les joves del municipi. 
També apareixen propostes més vinculades a iniciatives privades, com un bar o un Mc Donalds. 
Finalment, pel que fa l’oci nocturn, els i les participants més grans de 16 o 17 anys expliquen que els sembla 
bé anar a Granollers o Mataró a discoteques i bars i no manifesten la necessitat de tenir aquest tipus d’oci a 
Montmeló. 
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ENTITATS, COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

Un dels grups té molt present l’experiència en què els joves del poble van reivindicar un skatepark i finalment 
no es va fer.   

 
 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

Pel que fa a l’esport al municipi, els participants del Fòrum consideren que no és una opció majoritària a 
Montmeló. 
Algunes de les propostes que més han sortit per millorar la pràctica de l’esport són fer carrils i circuits per 
anar en bici i caminar i fer l’skatepark, també com una forma de fomentar l’activitat física entre els joves. 
Altres propostes menys consensuades són: ampliar la varietat d’esports, carrils i zones per aparcar  bicicletes 
i patinets, un gimnàs a l’aire lliure... 
En un grup es parla sobre el consum de drogues com un fet social. 

 
 

Buidatge dels 3 grups. 
Els resultats 
GRUP 1: Dinamitzadora Johanna Brauer 
 

FORMACIÓ 

Quan se’ls planteja el tema de la formació, el discurs dels i les participants es basa en expressar una visió 
negativa de l’Institut. En primer lloc, ressalten la manca d’higiene i de manteniment (com per exemple els 
xiclets enganxats sota les taules). Es necessita més neteja i pintar les parets de colors alegres. 
En segon lloc, consideren que el professorat no té molta qualitat a l’hora d’ensenyar i, per tant, es 
necessitaria més formació per al professorat.  
Pel que fa a altres aspectes de formació del municipi, creuen que es podria augmentar la varietat d’idiomes 
que es poden estudiar a les acadèmies, ja que n’hi ha molt d’anglès i poc d’altres. 

 
 

OCUPACIÓ 

Els i les participants tenen una visió pessimista sobre l’ocupació a la qual poden accedir a dins de Montmeló. 
Creuen que és una ocupació temporal, poc qualificada i mal pagada. Tot i que hi ha algunes feines amb les 
quals es poden guanyar uns quants diners, aquestes no són suficients per a guanyar-se la vida.  
En aquest sentit l’Ajuntament promou cursos (una mica cars) però no aconsegueix fer funcionar una bona 
borsa de treball on hi hagin ofertes d’empreses privades amb feines de qualitat. 

 
 

HABITATGE 

Els i les participants tenen una visió pessimista respecte les oportunitats d’independitzar-se a Montmeló, ja 
que no hi ha oferta ni de lloguer ni de compra.  
“imposible vivir en Montmeló”, “te obligan a irte fuera” 
Pensen que els pisos de protecció oficial són una bona iniciativa i que n’hi hauria d’haver més.  

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

Els i les participants tenen una visió positiva de les activitats que organitza l’Ajuntament en les celebracions 
del poble, com per exemple les Festes Majors, Halloween... Diuen que atrauen a molts joves de fora i que 
això els agrada.  
Sobretot, els i les participants del Fòrum, com a usuaris de l’Estació Jove, estan molt satisfets amb 
l’Ajuntament per aquest espai, tot i que pensen que s’hi podrien posar més jocs o fomentar altres usos: com 
puntualment organitzar alguna festa o altres trobades, per això caldria millorar l’equip de música, llums... 
A nivell d’espais oberts, manifesten que fan falta més parcs, que siguin específics per a adolescents i d’altres 
per a infants, i així evitar males pràctiques als parcs dels petits (fumar, beure...). En general, opinen que 
falten parcs per a els i les  joves, tant com per passar l’estona (amb bancs), per practicar esports (barres, 
skateparc...). Comenten que a la Quintana els bancs estan malmesos i es poden moure, però que quan els 
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mouen per passar l’estona la policia els multa. 
També comenten que s’haurien de pintar passos de vianants. 
A nivell d’espais tancats reclamen un local tipus bar per a joves menors de 16 anys amb altaveus i música, 
llums i que es pugui fumar cachimba sense nicotina.  

 
 

ENTITATS, COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

Els i les participants tenen molt present l’experiència en què els joves del poble van reivindicar un skateparc: 
van recollir signatures i es van manifestar davant l’Ajuntament però l’alcalde no va sortir a parlar amb ells i 
finalment no es va fer.  

 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

Pel que fa a la promoció de l’esport al municipi, els i les participants d’aquest grup han generat diverses 
propostes: 
Circuits per caminar, córrer i anar en bici (circuits saludables) 
Carrils i zones per aparcar  bicicletes i patinets 
Ampliar la zona del gimnàs al pavelló 
Piscina coberta 
Fer l’skateparc   

 
 
Els resultats 
GRUP 2: Dinamitzadora Marta Melo 
 

FORMACIÓ 

Quan se’ls planteja el tema de la formació, el discurs dels i les participants es basa en expressar una visió 
negativa de l’Institut. Creuen que els lavabos s’han de canviar, pintar les parets, posar xarxes a les porteries 
i a les cistelles. També pensen que és necessari poder comprar menjar dins l’Institut, en una cantina, per 
exemple. 
Pel que fa al tipus d’estudis que es poden realitzar, de forma individual es comenta que no hi ha batxillerat 
artístic i que podria haver-hi altres tipus de cicles, com robòtica o mecànica, però no hi posen molt d’èmfasi 
ni hi ha un consens al grup. 
Quan es pregunta específicament per la biblioteca o llocs on estudiar, els i les participants manifesten que 
no estudien gaire i que, quan ho fan, a la biblioteca no se senten còmodes ja que hi ha massa silenci, se 
senten observats, han de pagar les fotocòpies i ningú els ajuda amb els deures. En contraposició amb l’espai 
de la biblioteca presenten l’Estació Jove com un espai molt més adient. 

 

OCUPACIÓ 

Els i les participants tenen una visió pessimista sobre les possibilitats d’ocupació a Montmeló. 
Quan se’ls demana que generin propostes específiques responen que l’Ajuntament hauria de fer 
contractació directa dels seus habitants, especialment els joves i de procedència marroquina, ja que són qui 
tenen més dificultats. 

HABITATGE 

Pel que fa a l’habitatge, els i les participants tenen clar que sense feina no poden anar-se’n a viure sols ja 
que els pisos són molt cars.  
També plantegen la possibilitat que, el fet de ser joves, els generés problemes de convivència als pisos on 
poguessin accedir.  
Consideren la okupació il·legal com una opció legítima per a aquelles persones que no es poden pagar un 
habitatge, tot i que, a nivell de Montmeló, ho relacionen més amb llocs on la gent va a consumir drogues. 

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

Els i les participants valoren positivament les activitats que organitza l’Ajuntament, com les Motos Locas o 
sobretot durant el Nadal, on al pavelló fan sales amb jocs i coses per menjar i beure i els reis tiren molts 
caramels. 
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Una participant proposa que els joves es vesteixin de Reis d’Orient i vagin per les cases on hi ha infants a 
visitar-los i portar-los algun regal. 
Pel que fa a les Festes Majors, els agrada molt la fira i proposen que aquesta tanqui més tard. També 
proposen que els concerts siguin de música més actual. 
Quan es demana que facin propostes concretes, per una banda apareixen iniciatives privades, com Mc 
Donalds, Mercadona, zones on venguin roba o discoteques. Per altra banda apareix la proposta de realitzar 
un skateparc. 
Quan es parla sobre l’oci nocturn, els pocs participants majors de 16 anys manifesten que es mouen a 
Granollers i Mataró i que ja els hi està bé, perquè hi ha forces trens per anar-hi.  

SALUT, CONSUM I ESPORT 

Pel què fa a la promoció de l’esport al municipi, els i les participants d’aquest grup, en la seva majoria, no en 
practiquen. 
Hi ha una proposta que fa referència a que l’Ajuntament podria ajudar als equips pagant alguna cosa: 
equipació, pilotes... 
També es proposa que hi hagi més varietat d’esports, com hoquei patins, atletisme i natació (piscina coberta) 

 
 

Els resultats 
GRUP 3: Dinamitzadora Alba Puy 
 

FORMACIÓ 

Si bé és cert, que en general hi ha un gran acord en la manca de formació variada a Montmeló, algunes veus 
apunten a negar que calgui obrir més cicles formatius i ampliar molt més el ventall de formació post-
obligatòria. Afirmen que qui vol estudiar sap que ha d’anar a Granollers, La Garriga, Mollet,... Montmeló és 
un poble petit i està a prop de municipis on l’oferta és molt més variada.   
Per altra banda, es comenta que als voltants de Montmeló hi ha una gran quantitat de fàbriques que 
necessiten mà d’obra especialitzada. Que l’oferta de formació es podria relacionar més amb la demanda de 
llocs de treball de la zona. S’ofereix perruqueria i estètica, però no s’ofereix mecànica, per exemple, que 
tenint el circuit de Fórmula 1 hauria de potenciar-se més.  
En relació als recursos d’orientació acadèmica, no totes les persones participants són coneixedores de tots 
ells, però qui els coneix afirma que són útils i suficients. I afirmen, que si no, sempre hi ha internet. 

 
 

OCUPACIÓ 

En demanar per la feina, la majoria dels i les participants, lamenten que les feines destinades a joves són en 
general precàries, mal pagades o poc qualificades i en general són contractes temporals, sense possibilitat 
de créixer professionalment. 
Altra vegada apareix el Circuit de Montmeló com a potencial font de feina, molt poc aprofitada. Es considera 
poc coherent que poca gent de Montmeló treballi al circuit. 

 
 

HABITATGE 

En relació a l’habitatge, hi ha bastant acord en què a Montmeló hi ha pocs pisos de lloguer, i en general són 
cars. I això fa que la gent no pugui emancipar-se abans dels 25 anys.   
Una notable majoria no es planteja buscar pis a Montmeló, prefereixen emancipar-se en un altre municipi 
on hi hagi pisos més barats i més moviment. Una minoria considera que prefereixen emancipar-se més tard 
si cal, però seguir vivint a Montmeló, ja que és un poble tranquil.  

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

Els i les participants valoren positivament espais com l’Estació Jove. Consideren que no fa falta obrir cap altre 
espai igual, sinó potser millorar algun dels espais de l’EJ o afegir alguna activitat. En relació a aquest espai, 
es considera que si hi ha joves que no van a l’Estació Jove, és perquè no volen, ja que potser hi ha gent més 
gran, que potser intimida una mica els més petits.  
Hi ha força unanimitat i insistència en què Montmeló necessita un bon Skatepark. Es va estar demanant molt 
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temps, se’ls va prometre que es faria, i molts joves porten esperant molt temps. Afirmen que es passarien el 
dia practicant i ara s’avorreixen. Una pista d’skate generaria un altre espai de relació saludable i obert a 
tothom.  
Pel que fa a les festes majors, es comenta que la fira és molt petita i en general hi ha massa atraccions per a 
infants i poques per a joves. A més, es proposen activitats que donarien més vida als joves per FM, com ara 
els Melons i creuats, o el Correaigua, o les “Batalles de gallo” de hip-hop.  
Es comenta que es podrien fer moltes activitats per a gent jove que tindrien molt d’èxit, com ara tallers de 
rap, excursions. 
Quan es parla sobre l’oci nocturn, la majoria afirmen que Montmeló no necessita discoteques. L’únic que hi 
ha és l’ Asaco Club, que és per a majors de 21, però qui vol sortir de festa marxa de Montmeló, a Granollers, 
Mataró, Barcelona, ja que les discos són millors i no estan tan lluny (hi ha trens i bus-nit).  

 
 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

En preguntar per si a Montmeló hi ha un esperit esportiu arrelat, la majoria comenten que no gaire. Hi ha 
gent que fa esport però no és una opció majoritària. 
Torna a sortir la necessitat de l’Skatepark per a fomentar una disciplina esportiva entre els i les joves. 
Es comenta que a nivell formatiu es podria fomentar més l’esport, com per exemple, alguna formació 
esportiva o alguna titulació com a entrenadors/res, etc. 
Es podria fer un gimnàs a l’aire lliure i gratuït, també es convertiria en un punt de trobada per joves. 
Es proposa també que s’ampliïn els circuits de running i de bicicleta, pels voltants de Montmeló. N’hi ha 
alguns però fer sempre el mateix és molt avorrit. 
Pel que fa al consum d’alcohol i drogues es comenta que s’enganxa molt dins un grup d’amics. Una de les 
coses que es podria fer és vigilar que no es vengui alcohol a menors, ja que això passa molt. 
El consum de drogues no és un fenomen gaire estès entre els entorns dels i les participants, i neguen que 
existeixi la imatge que qui beu, fuma i es droga sigui “guai” i un exemple a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


