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1. 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 11 delegats i delegades dels cursos de 1r, 2n i 4t d’ESO de l’Institut Montmeló, d’edats 

compreses entre els 12 i els 17 anys. 
 

2. 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. Pregunta als i les joves si coneixen el procés participatiu i 
sobre el treball previ realitzat a l’Institut (amb unes fitxes que havien d’omplir per classes) 
però la resposta és negativa. La majoria no saben què han vingut a fer al taller. 
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 d’acord”. 
A continuació se’n mostren els resultats. 
 
Els resultats 
1a frase: A Montmeló hi ha suficients equipaments i activitats destinats a la gent jove. 
La majora dels participants es situen al “no estic d’acord”, una minoria es situa al “més o menys 
d’acord”.  
 
En general els participants consideren que no hi ha suficients llocs on els joves poden “passar la tarda” 
i on hi hagi “ambient”, com per exemple eixos comercials, cinemes, McDonalds... 
 
Els participants situats al “més o menys d’acord” consideren que si bé hi ha mancances, s’ha de tenir 
en compte que Montmeló és un poble no hi pot haver de tot. Consideren que hi ha molts espais lliures 
i forces parcs com la Tirolina.  
 
2a frase: A Montmeló m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer. 
Tots els participants es situen al “no estic d’acord”. 
 
Consideren que no hi ha res a fer, no hi ha entreteniment al carrer i per això moltes vegades es 
reuneixen a casa dels amics per jugar a videojocs (els nois) o per veure pel·lícules o parlar (les noies). 
Tot i que existeix l’Estació Jove i alguns la utilitzen, els de 4t d’ESO manifesten que no els interessen 
gaire les activitats que s’hi realitzen.   
 
3a frase: La gent jove ens cuidem i tenim bons hàbits. 
Tots els participants es situen  al voltant del “més o menys d’acord”. 
 
Estan d’acord en què hi ha molta diversitat de situacions. Hi ha gent que fuma i beu i que es passa el 
dia al carrer (“mucho sedentarismo y callejeo”). Sobretot en festes majors i per celebracions del poble, 
hi ha una plaça tancada amb murs que n’hi diuen el “Bunker” on s’hi fa molt “botellón” i per això 
l’Ajuntament els traurà. També han tret el local on es venia la marihuana. 
De totes maneres, no és tot el jovent del municipi, ja que molts practiquen esports. Hi ha molts equips 
de futbol i també d’handbol i bàsquet. 
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També fan referència a alumnes de l’Institut que no tenen bons hàbits d’higiene personal i això afecta 
a l’olor corporal d’aquests. 
 
4a frase: Estic segur que tindré una bona feina. 

 
En aquest cas els participants es situen al llarg de tota la línia, si bé la majoria es col·loquen al 
“totalment d’acord”, alguns al “més o menys d’acord” i només una participant al “gens d’acord”. 
 
En general els participants que estan “totalment d’acord” justifiquen la seva posició en base a la 
confiança en les seves capacitats i no pas en el context concret de Montmeló. Es genera un debat 
sobre què significa tenir una “bona feina”, alguns prioritzen el fet que els agradi i altres el fet que 
estigui ben pagada.  
 
Les  participants que s’han situat al “més o menys d’acord” o al “gens d’acord” argumenten que tot i 
que creuen en les seves capacitats, hi ha molta competència i depèn de l’especialització que escullin 
pot ser que aquell sector tingui més dificultats d’inserció que no pas un altre.  

 
5a frase: A Montmeló els joves ens coneixem entre nosaltres i col·laborem. 
La majoria de participants se situen en el “gens d’acord” mentre que una minoria se situa al “més o 
menys d’acord”.  

  
 En general els participants afirmen que els joves de Montmeló, tot i anar a un mateix institut, 
s’agrupen per edats, afinitats i amistats i no es relacionen gaire entre grups.  
Comenten el projecte que funciona a l’Institut des de fa 2 anys de TEI (Tutoria entre iguals) en què els 
de 3r d’ESO han de donar suport a la integració dels de 1r. Consideren que aquest projecte no ha ajudat 
a millorar la relació entre grups de diferents edats ja que, tot i que fan activitats de coneixement, no 
són suficients perquè es desenvolupi una relació de confiança. 
 

3. Fase de proposta 
 

La dinàmica 
Es convida els participants a presentar el treball que han realitzat a les seves classes en relació a les 
propostes a considerar per incloure en la redacció del Pla Local de Joventut de Montmeló. 
 
Els resultats 
 

TREBALL REALITZAT A LES CLASSES 

Els i les delegades estan d’acord que els serà difícil parlar en nom del seu grup-classe, ja que no varen poder 
veure els resultats de les fitxes individuals que es van passar en horari de tutoria.  
Consideren que no se’ls va deixar prou estona per reflexionar i que, d’alguna manera, no  es va donar 
importància a l’exercici: no es va comentar l’objectiu de la fitxa, se’ls va deixar molt poca estona per resoldre-
la,  moltes fitxes es van retornar sense omplir o amb dibuixos...  
Comenten que és difícil ser propositiu “en fred”, se’ls hi hauria d’haver donat la fitxa dies abans, per tenir  
temps per pensar-hi o fer algun exercici de reflexió previ. 

 
 
 

FORMACIÓ 

En tant que delegats i delegades, quan se’ls planteja el tema de la formació, el seu discurs es basa quasi 
totalment a comentar la visió que tenen de l’Institut. El fet que Montmeló només tingui un institut és 
percebut com una debilitat, ja que per tenir opció d’escollir o si algú té necessitat de canviar, ha d’assumir 
el cost de sortir del municipi.  
Segons els i les participants l’institut no té un “nivell gaire alt”, creuen que l’ensenyament és millor en d’altres 
municipis, com Mollet i consideren que el professorat es podria preocupar més per les seves dificultats.  
A nivell d’infraestructura i mobiliari afirmen que està en mal estat, poc cuidat. Tot i que reconeixen la seva 
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part de responsabilitat, pensen que fora bo que taules, cadires i pintura es renovessin. Igual que els lavabos 
estiguessin més nets. 
Pel que fa a la convivència a dins de l’Institut, no creuen que sigui un espai excessivament conflictiu, tot i 
que no és aliè a dinàmiques de conflicte que sobretot es donen en els primers anys de l’ESO, a 1r i a 2n. 
També se senten diferents dels i les joves de cicles, que són un altre estil de joves i això, no afavoreix la 
relació i bona convivència entre ells. 
També posen èmfasi en què els canals pels quals es desenvolupa la conflictivitat tenen molt a veure amb 
l’Internet i les xarxes socials.  
Com a propostes concretes apareixen: no separar els patis de 1r-2n i 3r i 4t, poder tornar a tenir accés al wifi 
de l’Institut i tenir màquines expenedores de menjar dins del centre. 
De forma residual també comenten altres aspectes de formació del municipi, com per exemple que es podria 
augmentar la varietat d’aprenentatges que es podrien realitzar, com més cursos d’idiomes i de dibuix i, 
potser, no caldria tants de ball. 

 
 

 

LLEURE, OCI I CULTURA 

Els i les participants estan d’acord que Montmeló és un municipi avorrit per a la joventut. Hi ha poca “vidilla” 
o ambient i els espais que hi ha no són suficients (la Quintana és més per a infants), estan en mal estat 
(Búnker o altres espais) o estan lluny (Tirolina) 
Aquesta falta d’ambient també es relaciona amb un comerç pobre, on només hi ha botigues d’alimentació i 
poc més. Segons els i les participants, faltarien botigues de roba, una GAME i llocs on poder comprar un 
regal, per exemple. 
Pel que fa a l’Estació Jove, per una banda hi van els més joves, de 1r i 2n al principi de poder accedir-hi, per 
la novetat, però en general és un espai que ja està ocupat per altres joves més grans i quan arriben de nou 
no s’hi senten a gust, ja que no senten que sigui un espai que es puguin apropiar. De totes maneres, alguns 
participen en les activitats que organitzen (com torneig de ping-pong). 
Hi ha poc consens entre els i les participants sobre propostes concretes que generarien ambient:  un cinema 
(es podrien passar pel·lícules ja estrenades, per votació), un centre comercial, cibercafès o llocs on poder 
jugar a vídeojocs, un Mercadona... 
Una proposta que sí que genera consens és la d’ampliar l’espai patinable i crear un skatepark on, a més, hi 
hagués espai per estar-hi (un mur o bancs per poder-hi seure). Això generaria un ambient, tant pels que 
practiquen, com pels que van a mirar, escoltar música i estar-s’hi. 

 
 
 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

Els i les participants consideren que pel que fa a la salut i el consum d’alcohol i drogues hi ha una mica de tot 
entre la joventut de Montmeló. N’hi ha que practiquen l’esport i porten una vida sana, mentre que també 
hi ha joves que fumen, beuen i no es cuiden gaire. 
Alguns pensen que és necessària la promoció d’altres activitats/esports al marge del futbol, l’handbol i el 
bàsquet.  
No hi ha consens pel que fa a la necessitat de més pistes multiesportives, una piscina coberta o un gimnàs 
més gran. 
Sí que estan d’acord en què s’hauria de fer més difusió de les activitats esportives, tot i que no és una 
necessitat en què hi posin molt èmfasi. 

 
 
 

ENTITATS, COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

Els i les participants manifesten que no coneixen gaire les entitats del municipi, tot i que, durant el taller 
apareixen ben valorats els Diables, una sortida que va fer l’Associació Blaugrana i l’Esplai.   
Consideren que, com a jovent no generen moltes propostes per dinamitzar el poble, però senten que no són 
escoltats per l’Ajuntament. Per exemple, els consta que es va demanar un skatepark i no es va fer.  

 
 


