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1. Objectius i estructura de la sessió: 
 

Els principals objectius d’aquesta sessió de treball eren: 
 

- Presentació del procés participatiu per tal d’elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut. 
- Presentació, contrast i validació de les dades de la pre-diagnosi estadística. 
- Debat entorn les polítiques de realitat juvenil i les necessitats dels i les joves. 
 

 
2. Assistents 
 
Hi van participar 9 tècnics municipals de diversos departaments de l’Ajuntament de Montmeló: 
Promoció Econòmica, Cultura , Joventut, Policia municipal, Educació, arquitecte i dinamitzadors 
socials. 
 

 
 
 
3. Desenvolupament de la sessió 
 
L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats del taller 
participatiu.  
 
La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  
 

1. Presentació del PLJ: què és?, quines fases té el procés d’elaboració? I en quin punt 

estem?. 

 
2. Presentació de l’objectiu del taller i la dinàmica de treball.  
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3. Treball en grups, 4-5 persones. Els participants han analitzat les debilitats i fortaleses 

de la realitat juvenil en relació a les 8 temàtiques plantejades a la sessió. 

 
 

4. Posada en comú i debat de les idees exposades per cada grup.  

 

5. Tancament i recordatori de les properes fites del procés participatiu. 

 
 

4. Els resultats 
 

A continuació s’exposen quins són els resultats de la sessió participativa 

 Debilitats Fortaleses 

Educació i 
formació 

Baixa percepció del la gent jove sobre la necessitat 

d’estudiar. Es comenta que els joves no tenen ambició  i 

que es conformen amb poc. 

Alguns dels i les joves no segueixen els estudis per 

dificultats econòmiques.  

Manca d’ofertes educatives després de l’ESO, es 

comenta sobretot la manca de cicles formatius. Es creu 

que el municipi podria absorbir més cicles formatius i es 

comenta la necessitat d’implantar un cicle sobre química 

Montmeló només disposa d’un institut. 

Es destaca que el nivell educatiu baix  d’alguns dels joves 

no es correspon de vegades amb el personal qualificat 

que busquen les empreses de la zona. 

Comunicació poc fluïda amb l’institut per part d’alguns 

departaments de l’Ajuntament 

Fuga de joves que marxen per anar a estudiar fora. 

Domini de les xarxes socials per part de la població 

jove 

El centre de formació per a persones adultes. Es 

comenta que funciona molt bé. 

La flexibilitat juvenil quant a nous aprenentatges.  

Bona comunicació de transport per poder estudiar 

fora del municipi, concretament amb la UAB. 

 

Feina i atur 
Orientació laboral.  Bona situació respecte amb el polígons industrials 
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Normalització de la precarietat. Els joves han assumit la 

precarietat com quelcom normal.  

Baix compromís de la gent jove i poca motivació envers 

l’àmbit laboral   

adjacents.  

Montmeló disposa d’un polígon industrial petit però 

potent. 

Habitatge  

Manca d’oferta d’habitatge 

Preus dels habitatges elevats, més car que els pobles del 

costat. 

Els joves marxen fora a viure. 

precarietat en l’habitatge 

Capacitat d’adaptar-se dels joves envers la falta 

d’habitatge. Flexibilitat per compartir pis.  

Des de l’Ajuntament hi ha en procés 2 promocions de 

pisos de protecció oficial de lloguers assequibles.  

Mobilitat 

Poca cultura d’agafar la bici. Es comenta que falten 

aparcament per a bicis i carrils bici per tal de fomentar-ne 

el seu ús.  

Es destaca la bona comunicació del municipi a nivell 

de transport públic.  

Tren amb comunicació directe amb l’UAB 

Autobús nocturn a Barcelona i Granollers 

La majoria de trajectes dins el municipi es fan a peu 

Oci i cultura 

Es destaca la manca d’oci al municipi, tant diürn com 

nocturn.  

Els joves per sortir de festa marxen a Mataró o a pobles 

dels costat. 

Montmeló no disposa de cap associació juvenil, només 

de l’Espai Jove i de l’Esplai Juvenil.  

Els principals usuaris de l’Espai Jove són joves en risc 

d’exclusió social., fet que ha provocat que hi ha hagi certa 

estigmatització de l’Espai Jove, el que fa que costi 

apropar a un altre tipus de joves.  

Bones instal·lacions i equipaments culturals 

Equipament Jove 

Bona oferta cultural (oferta transversal, no específica 

per a joves)  

Igualtat i 
diversitat 

 Baixa conflictivitat entre els joves. Es destaca la no 

existència de tribus urbanes al municipi 

Col·lectius de joves diversos. Els joves s’ajunten 

independentment del seu origen. 

Tot i així, es comenta que en els darrers anys el 

col·lectiu marroquí s’ha tancat una mica.  

Esports i 
hàbits 
saludables 

Es comenta que al municipi es realitzen macrobotellons 

en dates puntuals (cap d’any, festa major, etc.).  

Falta de civisme 

Existència d’algunes zones on la gent jove es reuneix  i 

consumeix substàncies: zona Búnquers 

Bones instal·lacions esportives 

Entitats esportives 

Participació 

Poca participació juvenil. Es comenta que els joves ja no 

s’agrupen en associacions formals, sinó que prefereixen 

establir-se amb grups informals.  

Poques entitats associatives al poble 

Els joves es mouen per estímul/resposta. Busquen coses 

immediates i puntuals. 

Bona disponibilitat  per part de l’Ajuntament 
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