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1. Introducció  
 

L’Ajuntament de Montmeló està impulsant el Projecte Educatiu de Montmeló amb el 

suport de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. L’objectiu 

del Projecte és desenvolupar una anàlisi de la situació actual de l’educació al 
municipi i planificar i executar un seguit d’actuacions educatives encaminades a 

fer de Montmeló un poble educador. Per assolir aquest objectiu el procés contempla la 

participació activa de tots els agents socials del municipi que incideixen de manera 

directe en l’educació a Montmeló. El procés metodològic s’ha iniciat amb l’elaboració 

de la diagnosi de la realitat educativa al municipi, seguint les pautes metodològiques 

de la guia de la Diputació de Barcelona. En concret la diagnosi compte amb tres 

informacions bàsiques que anomenem mapes: 

 

• Mapa sociodemogràfic i escolar, que recull les dades estadístiques del 

municipi. 

 

• Mapa de recursos, que recull els equipaments i serveis que tenen una 

dimensió educativa al municipi. 

 
 

• Mapa de visions, que recull les diferents opinions dels diversos agents del 

territori vinculats a l’educació sobre l’estat de l’educació al municipi. 

 

Un cop  feta la diagnosi s’elaborarà el Pla de Treball del Projecte Educatiu que recull 

les estratègies i línies d’acció a desenvolupar i l’organització encarregada de fer-ho. 

L’objectiu fonamental del Projecte és identificar, ordenar, posar en valor i impulsar 
polítiques i accions destinades a millorar l’educació a Montmeló, vetllant per una 

gestió eficient dels recursos i aprofitant al màxim el potencial que ofereix el municipi. 

 

La proposta de treball s’ha fonamentat en la Guia Metodològica realitzada per la 

Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona però incorpora algunes 

adaptacions al municipi de Montmeló. En concret el Projecte Educatiu s’estructura en 

les següents fases i accions: 
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Accions realitzades: 
1- Concreció de les actuacions a realitzar i definició del calendari: 

a. Reunió amb la Regidora d’Educació i la tècnica municipal per concretar les 

tasques i el calendari de realització del procés. 

 

2- Presentació i treball polític i tècnic del procés: 
a. Presentació del projecte i del procés d’elaboració a l’àmbit polític (tant amb 

l’equip de govern com amb l’oposició) i l’àmbit tècnic municipal. 

b. Presentació del projecte i del procés d’elaboració al Consell Municipal Escolar. 

 

3- Elaboració dels diferents mapes d’anàlisi:  
La recollida de dades, indicadors, recursos i activitats facilita la sistematització de 

la informació per disposar de: 

a. Mapa d’indicadors socials i escolars.  
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b. Mapa de recursos. 

 

4- Elaboració del mapa de visions: Anàlisi qualitatiu de la realitat educativa: 
a. Sessió de treball amb l’equip de govern i l’oposició per identificar les 

necessitats educatives del municipi. 

b. Sessió de treball amb tècnics per analitzar la visió tècnica sobre l’educació. 

c. Sessió de treball amb els representants dels centres escolars. 

d. Sessió de treball amb representants d’entitats del municipi. 

e. Sessió de treball amb representants de les AMPA 

 

5- Elaboració del diagnòstic  
a. Redacció i validació de l’esborrany de diagnòstic a nivell polític i tècnic. 

 
 

Aquest document que teniu a les mans és un esborrany de l’Informe de Diagnosi. És 

un recull integrat dels tres mapes elaborats: Mapa d’indicadors socials i escolars, 

Mapa de recursos educatius i Mapa de visions. Aquest document haurà de ser retornat 

a les persones participants del procés (polítics, tècnics, agents educatius) per a la seva 

validació. A partir d’aquesta valoració es tancarà la versió definitiva de l’informe de 

Diagnosi.  
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2. Mapa d’estructura social: Montmeló i la seva gent 
 

Montmeló es troba situat al sud de la comarca del Vallès Oriental, té una superfície de 

4,11 km2 i 8.913 habitants, per tant té una densitat de 2.228,25 habitants per km2. Esta 

situat a la comarca del Vallès Oriental, llinda amb el municipi de Granollers, Parets del 

Vallès, Montornès del Vallès, Mollet del Vallès i Martorelles, formant part de la segona 

corona de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

Montmeló es troba en un terreny d’eluvió envoltat per tres rius, el Mogent / Besós, el 

Congost i el Tenes. Està situat al bell mig del corredor de comunicacions prelitoral que 

connecta la regió metropolitana de Barcelona amb Girona i amb la frontera francesa. 

El terme municipal és travessat per dues línies fèrries (més la propera d’alta velocitat) i 

l’autopista AP-7 , la C-17. 

 

Tal i com es pot observar en el mapa, Montmeló es troba a la segona corona 

metropolitana, a cavall entre els sistemes urbans de Granollers i Mollet. 
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L’any 2011, la distribució d’aquestes 8.913 persones en grans franges d’edat era la 
següent: 
 

 

Amb una distribució per sexes similar de: 
Total de la població 

Homes Dones Total 
4.403 4.510 8.913 

 
Mitjana d’edat de la població 

 
Homes Dones Total 
38,77 40,77 39,78 
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A la gràfica 1 hi trobem representada les piràmides d’edat de Montmeló, les de la 

comarca del Vallès Oriental, i les de Catalunya. Totes les piràmides se superposen per 

tal de facilitar-ne la comparació. Les piràmides ens permeten observar tant la 

distribució de la població per grups quinquennals, i per tant de manera precisa, veure 

les diferències o similituds pel que fa a sexes.  

 

Gràfica 1: Piràmide d’edats 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Si observem el gràfic podem comprovar com la distribució de la població de Montmeló 

per grups d’edat i sexe és molt similar a la de la resta de la Comarca del Vallès 

Oriental i Catalunya. És a dir, una piràmide d’edats en forma de rombe, amb les 

franges de població més nombroses en les edats centrals, de 25 a 59 anys, i els 

extrems més estrets, les persones majors de 60 anys, i menors de 25, i en especial les 

franges de 30 a 44 anys. Tot i això trobem un cert augment de la població de les 

franges de 0 a 9 respecte les de 15 a 24.   

 

Pel que fa a l’estructura de la població per grans grups, la gràfica 2 compara, la 

proporció de menors de 14 anys, de 15 a 64 i de més de 65 anys per al municipi, la 

comarca i Catalunya. Tenim una primera visió de que Montmeló, pel que fa a les 

franges d’edat de la seva població, no varia substancialment si la comparem amb la 
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realitat catalana i la comarcal. I en aquest cas, també podem observar que les 

proporcions són molt similars, especialment entre Montmeló i la Comarca del Vallès 

Oriental, que presenta una població més jove que la resta de Catalunya, ja que els 

majors de 65 anys a Catalunya representen un 16’8% mentre que a la comarca un 

13’8% i a Montmeló un 14’7%. I els menors de 15 anys, són un 15’5% a Catalunya, un 

17’6% al Vallès Oriental i un 16’6% a Montmeló. 

 

Gràfica 2: Comparativa 

Comparació de la població grans grups 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

La gràfica 3, ens mostra l’evolució de la població del municipi en els darrers deu anys, 

incorporant també la línia de tendència que ha seguit durant aquest període, i com 

podem veure hi ha una certa tendència a augmentar, però de manera molt sostinguda.  
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Gràfica 3: Sèrie temporal dels últims 10 anys 

Població del municipi, sèrie temporal 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

La gràfica 4, ens permet aprofundir en les dades de l’anterior, ja que separa la variació 

de la població segons si es tracta de creixement natural o bé es deriva del saldo 

migratori. D’aquesta manera podem observar que bàsicament ha estat el saldo 

migratori el que ha afectat més a l’evolució global de la població. Però en tot cas, cal 

destacar que el creixement natural és positiu, és a dir, hi ha més naixements que 

defuncions. 

 

Gràfica 4: Creixement població des de 2001 a 2010 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 
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La gent que viu a Montmeló te diferents procedències. En la següent gràfica veurem, 

per grans grups d’edat de la població, els seus llocs de naixement. Ens indica quina 

part de la població ha nascut a Catalunya, a la resta de l’Estat o bé a l’ estranger. En 

aquest sentit, podem comprovar com hi ha hagut diferents tendències migratòries, així, 

mentre que entre les persones majors de 65 anys la majoria són nascuts a la resta de 

l’Estat Espanyol, en concret, 922, mentre que en la franja de 15 a 64 anys, la majoria 

són nascuts a Catalunya, però encara trobem molts més nascuts a la resta de l’estat 

que no pas a l’estranger. En canvi, entre els menors de 15 anys, la majoria són 

nascuts a Catalunya, però ja trobem més nascuts a l’estranger que no pas a la resta 

de l’Estat. És a dir, que les últimes migracions són més de fora de l’estat que no pas 

de dintre. 

 

Gràfica 5: Grans grups segons llocs de naixement 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Actualment a Montmeló hi ha un 8,4% de població de nacionalitat estrangera. La 

gràfica següent ens mostra el percentatge de població estrangera al municipi per grups 

quinquennals, comparant-los a més a més amb la mitjana global del municipi. Els 

grups que centraran més la nostra atenció són els de l’edat escolar. Aquests grups ens 

indicaran si es tracta d’una dada significativa per a la planificació educativa. Veiem que 

en les etapes escolars la població estrangera se situa per sota de la mitjana i 

observem, pel que fa a la franja d’edat de 0-4 anys, que és molt més alta i podem dir 
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com a promig aproximat que 17 de cada 100 infants són de nacionalitat estrangera. 

Això no vol dir, però, que no hagin nascut aquí. 

   

Gràfica 6: Estrangers per franges d’edat 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Una aproximació interessant per caracteritzar la demografia del municipi és l’anàlisi de 

la nacionalitat estrangera de la població. Observant aquesta composició per 

percentatges veiem que actualment la comunitat estrangera majoritària que viu a 

Montmeló és l’Africana, en concret un 55’08% són d’aquest continent. En segon lloc, 

trobem que un 25’40% de la població estrangera de Montmeló són d’Amèrica del Sud i 

un 11’36% de la resta de la Unió Europea, sent la població de l’Amèrica del Nord i del 

Centre, d’Àsia i Oceania i de la resta d’Europa, en tots els casos inferior al 5% dels 

estrangers residents a Montmeló. 
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Gràfica 7: Població estrangera segons nacionalitat 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

La següent gràfica, ens mostra l’evolució de la població estrangera en el municipi, 

segons els grans grups de procedència, al llarg dels darrers 10 anys. Si bé, en els 

primers anys de la dècada, majoritàriament a Montmeló la procedència dels estrangers 

era d’origen Africà, actualment veiem que aquests s’han mantingut i fins i tot disminuït 

a partir del 2007. Per altra banda han augmentant els estrangers procedents de 

l’Amèrica del Sud i de la resta de la Unió Europea.  

 

Gràfica 8: Evolució població estrangera 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l ‘INDESCAT de la Generalitat de Catalunya 
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Tenint en compte que la formació al llarg de la vida és un objectiu fonamental del PEM, 

cal valorar quines necessitats formatives tenen les diferents etapes de la vida i quina 

és la oferta de formació permanent i capacitació que ofereix el municipi. Però sobretot, 

permet fer una predicció del volum de persones potencial que pot ser usuària d’un 

servei formatiu i per tant adequar millor l’oferta a la demanda. A l’hora d’interpretar les 

dades cal tenir en compte que no tots els cicles educatius comprenen el mateix 

nombre d’anys, i per tant, les proporcions s’han de relativitzar. 

 

Tot i això, la tendència de cada franja d’edat ens indica si la població es va envellint, o 

es va rejovenint. En aquest cas, podem comprovar que les franges d’edat que 

actualment estan en alça són les de les edats més avançades: els de més de 65 anys, 

els de 51 a 64 anys. Mentre que la franja de 26 a 50 es manté força estable, i les 

franges de 21 a 25 i de 16 a 20 tenen una clara tendència a la baixa. Tot i això, 

s’observa que la franja de 0 a 15 anys també té una tendència creixent. 

 

Gràfica 9: Evolució de la població per franges formatives al llarg de la vida 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l‘IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

A la gràfica següent es pretén mostrar com ha anat evolucionant la població de cada 

cicle del sistema educatiu al llarg dels darrers anys. Aquesta evolució permet veure la 

tendència a l’augment o la disminució de demanda en un servei determinat.  
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Gràfica 10: Evolució de la població en edat escolar agrupades per etapes escolars 

Evolució de la població en edat escolar 
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Font. Elaborat a partir de les dades de l’IDESCAT de la Generalitat de Catalunya 

 

Si observem les següents taules referents al nivell d’instrucció, tot i que les dades són 

força antigues, podem veure com en general hi ha una tendència similar tant a 

Catalunya, com a la comarca del Vallès Oriental com a Montmeló en la mesura que del 

1996 al 2001 en tots els casos ha augmentat el nombre d’universitaris, i en tots els 

casos han augmentat les persones que tenen formació de segon grau respecte els de 

primer grau, i en els tres casos s’han reduït les persones sense titulació. Respecte la 

comparativa entre Montmeló, la Comarca del Vallès Oriental i Catalunya, podem 

observar que a Catalunya hi ha major percentatges de persones amb estudis 

universitaris que a la Comarca del Vallès Oriental, i al Vallès Oriental hi ha més que a 

Montmeló. Mentre que el percentatge de persones sense estudis és similar a la 

comarca i Catalunya i superior a Montmeló  

 

Taula 1: Població de 10 anys i més per nivell d’instrucció sèrie temporal 1996-2001 en 

nombres absoluts. Comparativa Montmeló, Comarca i Catalunya. 

 Any Sense  Primer grau Segon grau Universitari Total 
  titulació     

Catalunya 2001 786.653 1.500.961 2.703.693 733.113 5.724.420
 1996 981.001 2.855.511 1.147.727 554.773 5.539.012
Vallès Oriental 2001 38.940  73.506 144.723 28.764  285.933 
 1996 42.771  141.597 52.488 18.683  255.539
Montmeló 2001 1.502 2.463 3.232 509 7.706
 1996 1.876 3.489 1.261 297 6.923

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques IDESCAT 
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Taula 2: Població de 10 anys i més per nivell d’instrucció sèrie temporal 1996-2001 en 

%. Comparativa Montmeló, Comarca i Catalunya. 

 Any Sense  Primer grau Segon grau Universitari Total 
  titulació     

Catalunya 2001 13’7 26’2 47’2 12’8 100 
 1996 17’7 51’5 20’0 10’0 100 
Vallès Oriental 2001 13’6 25’7 50’6 10’0 100 
 1996 16’7 55’4 20’5 7’3 100 
Montmeló 2001 19’4 31’9 41’9 6’6 100 
 1996 27’0 50’3 18’2 4’2 100 

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques IDESCAT 

 

Taula 3: Taxa de joventut 2011 

 Homes Dones Total 

Montmeló 8.83% 8.78% 8.81% 

Vallès Oriental 9.08% 8.72% 8.90% 

Total província 9.06% 8.34% 8.69% 
Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia programa HERMES 

 

Com podem comprovar la taxa de joventut, és a dir, persones de 16 a 24 anys 

respecte el total de la població és molt similar a Montmeló (8’81%) i a la resta de la 

Comarca del Vallès Oriental (8’90) i de la província de Barcelona (8’69%). 

 

Taula 4: Percentatge de joves 2011 

 Homes Dones Total 

Montmeló 18.24% 16.76% 17.49% 

Vallès Oriental 19.03% 18.05% 18.54% 

Total província 17.02% 15.43% 16.21% 
Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia programa HERMES 

 

En canvi el percentatge d’infants i joves de 0 a 15 anys respecte el total de la població, 

sí que és força inferior a Montmeló (17’49%) respecte la comarca del Vallès Oriental 

(18’21%). 

 

Taula 5: Índex d'envelliment 2011 

 Homes Dones Total 
Montmeló 71.61 97.35 84.09 
Vallès Oriental 63.21 86.06 74.27 
Total província 84.24 125.85 104.3 

Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia programa HERMES 
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Si observem l’índex d’envelliment de Montmeló, és a dir, el percentatge de població de 

65 anys o més, respecte la població de 0 a 15 anys, veiem que a Montmeló hi ha un 

major nombre de joves menors de 16 anys que de persones majors de 64, fet que 

també es dona a la Comarca del Vallès Oriental, però no a la província de Barcelona, 

on el número de persones grans és superior al de menors de 16 anys. Val a dir, que 

observem que des del punt de vista del sexe, trobem que sempre és molt superior el 

percentatge de dones grans que el de homes grans fet que s’explica per la major 

esperança de vida de les dones. 

 

Taula 6: Índex de dependència global 2011 

 Homes Dones Total 

Montmeló 45.55 49.44 47.49 

Vallès Oriental 45.05 50.57 47.75 

Total província 45.69 53.47 49.55 
Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia programa HERMES 

 

Si observem l’índex de dependència global, és a dir, el percentatge de població de 0 a 

15 i de 65 o més anys respecte el total, podem veure com Montmeló (47’49%) és força 

similar a la Comarca del Vallès Oriental (47’75%), mentre que a la província de 

Barcelona és una mica superior (49’55%). 

 

Taula 7: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per edat. Any 2010 

Comparativa, municipi, comarca i Catalunya. En nombres absoluts. 

Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques IDESCAT 

Any 2010 
Fins a 
4 anys 

Entre 5 i 15 
anys 

Entre 16 i 44 
anys 

Entre 45 i 64 
anys 

Entre 65 i 74 
anys 

75 anys i 
més Total 

Montmeló 4 10 135 203 105 77 534 
Vallès Oriental 97 640 4.451 7.484 3.884 3.622 20.178 

Catalunya 1.894 13.542 85.461 149.013 86.113 106.025 442.048 

 

Taula 8: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el tipus de 

disminució. Any 2010. Comparativa municipi, comarca i Catalunya 
2010 Motòrics Físics no 

motòrics 

Visuals Auditius Psíquics Malalts 

mentals 

No 

consta 

Total 

Montmeló 204 132 29 33 57 79 0 534 
Vallès Oriental 7.773 4.588 1.247 1.085 1.966 3.487 32 20.178 

Catalunya 153.186 105.475 31.446 23.203 44.699 83.259 780 442.048 
Font. Banc d'estadístiques de municipis i comarques IDESCAT 
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Si observem les dades referents a l’atur registrat podem veure com a Montmeló l’any 

2011 hi va haver 743 persones registrades a l’atur de mitjana anual. 

 

Taula 9: Atur registrat per sexes. Comparativa municipi, comarca i Catalunya any 2011 

 Homes Dones Total 
Montmeló 352,5 391 743,5 

Vallès Oriental 17.129,1 17.177,4 34.306,5 
Total Catalunya 311.481,30 286.743,50 598.224,80 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

Unitats:Mitjanes anuals 

 

Veiem que per franges d’edat, la que presenta més aturats és la franja de majors de 

59 anys, que arriba al 30%, seguida de la de 55 a 59 anys que arriba al 24%, i la de 50 

a 54 anys que té un 17% d’aturats. En canvi, observem que en les franges més joves 

l’atur no presenta uns percentatges tant elevats. 

 

Taula 10: Taxa d’atur registrat per sexes i edat. Montmeló, maig 2012 

Edat Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total 
    

Menors de 20 anys 13.64% 10.53% 12.20% 

De 20 a 24 anys 14.19% 12.20% 13.17% 

De 25 a 29 anys 13.31% 11.67% 12.55% 

De 30 a 34 anys 14.95% 13.82% 14.41% 

De 35 a 39 anys 15.08% 18.93% 16.89% 

De 40 a 44 anys 16.01% 15.81% 15.91% 

De 45 a 49 anys 12.46% 20.23% 15.82% 

De 50 a 54 anys 14.07% 21.27% 17.31% 

De 55 a 59 anys 18.78% 32.37% 24.40% 

Majors de 59 anys 25.86% 35.71% 30.00% 
TOTAL 15.31% 18.32% 16.70% 
Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia 

Nota: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada. 

 

Si observem l’atur registrat per sectors, podem comprovar com la majoria de persones 

són del sector serveis, en concret representen el 61’3% de les persones aturades, 456 

de 743. Proporció similar a la de la comarca del Vallès Oriental (59’1%) i la resta de 

Catalunya (60’0%). Seguit del sector industrial, que representa un 21’9% dels aturats 

de Montmeló, i el sector de la construcció que són el 12’1% dels aturats. 
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Taula 11: Atur registrat. Per sectors. Comparativa Comarca i Catalunya. 2011.  

En nombres absoluts 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 
Montmeló 2,8 162,9 90,5 456,5 30,8 743,5 
Vallès Oriental  413,6 7.216,4 4.519,8 20.308,8 1.848,0 34.306,5 
Catalunya 10.796,30 95.200,00 100.128,20 359.262,10 32.838,20 598.224,80

Unitats: Mitjanes anuals 
 

Taula 12: Atur registrat. Per sectors. Comparativa Comarca i Catalunya. 2011.  

En percentatge. 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 
Montmeló 0’3 21’9 12’1 61’3 4’1 100 
Vallès Oriental  1’2 21’0 13’1 59’1 5’3 34.306,5 
Catalunya 1’8 15’9 16’7 60’0 5’4 598.224,80

Unitats: Mitjanes anuals 

 

Si observem l’evolució temporal, podem observar com els sectors serveis i construcció 

la tendència del 2005 al 2007 era la reducció dels aturats, en l’àmbit industrial ja des 

del 2005 començava a augmentar el nombre d’aturats. En canvi la tendència del 2010 i 

el 2011 ha sigut la reducció dels aturats en l’àmbit industrial, mentre que han 

augmentat molt els del sector serveis, i una mica els de la construcció i els sense 

ocupació prèvia. 

 

Taula 13: Atur registrat. Per sectors . sèrie temporal 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis

sense 
ocupació 
anterior Total

2011 2,8 162,9 90,5 456,5 30,8 743,5
2010 2 184,7 89,8 418,8 32,3 727,6
2009 0,7 207 79,9 382,4 18,8 688,8
2008 1 150 30,7 250,4 12,8 444,9
2007 0,2 130,7 13,8 194 13,5 352,1
2006 0,3 128,8 16,1 216,8 13,2 375,2
2005 0,5 122,8 26,8 237,6 11,2 398,8

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.  

Unitats: Mitjanes anuals 
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Si observem l’atur segons el nivell formatiu, podem veure com la majoria dels aturats 

són els que tenen una educació general, en concret, 499 de 796, és a dir, representen 

el 62’6% del total.  

 

Taula 14: Atur segons nivell formatiu. Maig 2012. 

Nivell Formatiu 
2011 
Maig 

2012 
Maig Variació

% 2011 
Maig 

% 2012 
Maig %Variació

Sense estudis 6 8 2 0.82% 1.01% 33.33% 

Estudis primaris 
incomplets 45 51 6 6.11% 6.41% 13.33% 

Estudis primaris 
complets 69 75 6 9.38% 9.42% 8.70% 

Programes formació 
professional 80 89 9 10.87% 11.18% 11.25% 

Educació general 457 499 42 62.09% 62.69% 9.19% 
Tècnics-
professionals 
superiors 44 39 -5 5.98% 4.90% -11.36% 
Universitaris primer 
cicle 14 15 1 1.90% 1.88% 7.14% 

Universitaris segon i 
tercer cicle 20 20 0 2.72% 2.51% 0.00% 

Altres estudis post-
secundaris 1 0 -1 0.14% 0.00% -100.00% 
TOTAL 736 796 60 100.00% 100.00% 8.15% 

Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia programa HERMES 
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3. Mapa escolar 
 
El mapa escolar té la funció de recollir i elaborar les dades relatives a la realitat escolar 

del municipi. Pretén tenir present la cobertura escolar del municipi, així com la 

diversitat escolar, l’adhesió escolar, el volum d’estudis destinats a adults i la relació 

d’aquests amb la zonificació escolar de Montmeló. S’ha comparat en alguns casos 

amb la resta de la comarca i Catalunya, per poder visualitzar en quina posició es troba 

el municipi en aquest àmbit. 

 

Al 2011, la població en edat escolar, és a dir, de 3 a 16 anys a Montmeló, era de 1.328 

infants i joves. El total de Centres del Servei d’Educació de Catalunya són 6, i hi ha un 

Centre d’educació infantil de primer cicle sostingut amb fons públics municipals. Hi ha 

dos serveis educatius. 

 

Educació infantil de primer cicle 
(municipal) 

Llar d'infants La Fireta 

Educació infantil de segon cicle i primària 
 

Escola Pau Casals 
Escola Sant Jordi 

Educació secundària obligatòria / 
Batxillerat / Formació professional 

Institut Montmeló 

Educació d'adults CFA de Montmeló 
Ensenyaments artístics Esc. de Música Municipal de Montmeló 
Serveis educatius CRP del Vallès Oriental II 

EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) 
   
 

 
Font elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya –Mapa Escolar,curs 2011-2012  

Esc. de Música 
Municipal de 
Montmeló 

Escola Pau 
Casals 

CRP del Vallès Oriental II 
 EAP B-27 Vallès Oriental 
(Sector B) 

Institut 
Montmeló 

CFA de 
Montmeló 

Escola 
Sant Jordi

 Llar 
d'infants 
La Fireta
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Cobertura escolar  
Les dades municipals que es presenten a continuació corresponen al curs 2010-2011. 

Es detallen les dades per cicles d’infantil, primària, secundaria i batxillerat. 

 

Educació infantil i primària 
 

Centres, unitats, alumnat i personal educador 

Centres Unitats Alumnat Personal 
educador 

Total 
sector 
públic 

Llars 
d'infants 

Centres 
d'educació 

infantil 
Centres de 

primària 
Mixtes 1r 

cicle 
Mixtes 1r i 

2n cicle 
Educació 

infantil 1r cicle Total Total 
1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 
 

112 
 

16 
 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
 

Personal educador  

Total sector  públic Tutors Directors Altres 
16 8 2 6 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Alumnat per edats  

Total sector  públic 
Menys d'1 

any 1 any 2 anys 

112 7 41 64 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Educació infantil (2n cicle) i primària 
   

Centres, unitats, alumnat i personal docent (dades municipals) 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

Centres Unitats Alumnat Personal docent 

Total 
sector 
 públic 

D'aquests 
exclusius 
d'infantil 

Educació 
infantil 2n 

cicle 
Educació 
primària 

Educació 
infantil 2n 

cicle 
Educació 
primària Total

Docent 
especialista 

infantil 

Docent 
generalista 

primària Altres 
2 - 14 24 310 578 64 18 30 16 

 

Personal docent. Total (dades municipals) 
 

Total 
personal 
docent 

Docent 
especialista 

d'infantil 

Docent 
generalista 

de 
primària 

Docent 
especialista 
de llengua 
estrangera

Docent 
especialista 
de música 

Docent 
especialista 
d'educació 

física 

Docent 
de 

religió 

Docent 
especialista 
d'educació 
especial 

Altre 
personal 
docent 

64 18 30 4 2 4 1 4 1 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
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Educació infantil (2n cicle). Alumnat per edats. 
 

 
Total 2n cicle 

d'infantil (3-5 anys) 3 anys 4 anys 5 anys 
Total sector 

 públic 310 92 110 108 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Educació primària. Alumnat per cursos. 
 

 Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè 
Total sector 

 públic 578 94 96 99 97 99 93 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Educació primària. Alumnat per edats.  
 

 Total 6 anys 7 anys 8 anys 9 anys 10 anys 11 anys 12 anys 
13 anys 

i més 
Total sector 

 públic 578 94 94 101 97 96 93 3 - 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Ensenyaments secundaris, curs 2010-2011 
 

Centres, grups, alumnat i personal docent 

  Centres 
Personal 
docent 

ESO  Batxillerat  CFGM  CFGS 

  Total  Total  Grups  Alumnat Grups  Alumnat Grups  Alumnat  Grups  Alumnat
Total 
públic  1  51  12  339  3  92  3  86  ‐  ‐ 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 

Alumnat per cursos. Total i noies 

 
 

Total  Noies 

 
  Total  Primer  Segon  Tercer Quart Total Primer Segon Tercer  Quart 
 

Total públic 
 

339 
 

82 
 

86 
 

96 
 

75 
 

160 
 

41 
 

40 
 

43 
 

36 
 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
 

Alumnat per edats. Total 

  Total  12 anys  13 anys  14 anys  15 anys  16 anys  17 anys  18 anys  19 anys 
20 anys 
i més 

Total 
públic  339  74  86  86  77  14  2  ‐  ‐  ‐ 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
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Batxillerat, curs 2010-2011 
 

Centres, grups i alumnat 

 Centres Grups Total Noies 

Total públic 1 3 92 49 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 

 

Alumnat per cursos. Total i noies 

Total Noies 
Total públic Primer Segon Total Primer Segon 

92 58 34 49 27 22 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 
 

Alumnat per edats. Total i noies 

Total Noies 
Total 
públic 

16 
anys 

17 
anys 

18 
anys 

19 
anys 

20 anys 
i més Total 

16 
anys 

17 
anys 

18 
anys 

19 
anys 

20 anys i 
més 

92 40 42 8 - 2 49 20 23 6 - - 
Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 
 

Cicle Formatiu Grau Mig, curs 2010-2011 
Centres, grups i alumnat 

 CFGM 

 Centres Grups Alumnat 
Total públic 1 3 86 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 
 

Alumnat per cursos. Total i dones 

Total públic Primer Segon Només pràctiques 

Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones 
86 86 49 49 17 17 20 20 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 
 

Cal assenyalar que a Montmeló hi ha una oferta de CFGM només d’especialitats 

tradicionalment femenina, com són: perruqueria i estètica. 

 

Alumnat per edats. Total i dones 

Font del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –curs 2011-2012 

Total Dones 

Total 
16 

anys 
17 

anys 
18 

anys 
19 

anys
20 anys 

i més Total
16 

anys 
17 

anys 
18 

anys 
19 

anys 
20 anys 

i més 
86 12 27 22 13 12 86 12 27 22 13 12 
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Ràtios i taxes brutes d’escolaritat curs 2010-2011 
 

Ràtios (Nombre d’alumnes que com a màxim es consideren adients en una unitat) 

  Ràtios oficials Ràtios total Catalunya Ràtios municipals 
Educació Infantil 1n cicle 8/13/20 13 12,44 
Educació Infantil 2n cicle 25 23 22,14 
Primària 25 23 24,08 
Educació Secundària 30 28 28,25 
Batxillerat 35 28 30,67 
CFGM 35 25 28,67 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya 

 

Taxes brutes escolaritat (alumnes matriculats a un curs concret / població de l’edat 

concreta que correspondria a aquell curs) × 100. 

  

Taxes 
escolaritat bruta 

Catalunya Taxes escolaritat bruta total municipal 
Menys 1 any 10,09 7 
1 any 36,50 38,32 
2 anys 55,01 64,65 
Educació Infantil 2n cicle 95,76 95,98 
Primària 97,52 96,82 
Educació Secundària 102,3 101,8 
Batxillerat 63 58,97 
CFGM 35,9 55,13 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i dades de l’IDESCAT 

 

Si observem les dades de les ràtios d’escolarització per a cada nivell del curs 2010-

2011 de la taula següent, podem observar com en les etapes de P4 i P5 hi havia més 

alumnes que no pas places. 

 

Aquest fet el tornem a trobar en el cas dels alumnes de 3r d’ESO, que també 

sobrepassaven el número de places establertes, en concret hi havia un total de 96 

alumnes per un total de 90 places. 

 

Aquest fet, si és un tema puntual d’un any, no és preocupant, però si la tendència es 

manté cal fer una bona previsió de places de cara al futur per valorar la necessitat o no 

de nous centres o noves línies. 
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Ràtio escolarització a cada nivell de cada etapa 
2010-2011 públic 

 places alumnes % 
0 a 1 8 7 87,5 
1 a 2 75 41 54,7 
2 a 3 75 64 85,3 

 158 112  

P3 100 92 92,0 
P4 100 110 110,0 
P5 100 108 108,0 

 300 310  

1r 125 94 75,2 
2n 100 96 96,0 
3r 100 99 99,0 
4t 100 97 97,0 
5è 100 99 99,0 
6è 100 93 93,0 

 625 578  

1r ESO 90 82 91,1 
2n ESO 90 86 95,6 
3r ESO 90 96 106,7 
4t ESO 90 75 83,3 

 360 339  

1r Batx 70 58 82,9 
2n Batx 70 34 48,6 

 140 92  

1r  CFGM 70 69 98,6 

2n CFGM 35 17 48,6 

 105 86  

Font elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya –Mapa Escolar, curs 2011-2012 i les dades del Departament 
d’Ensenyament  
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4. Mapa de recursos educatius: L’educació més enllà de 
l’escola 
 

Tots els municipis disposen de serveis, recursos i activitats que poden aportar un valor 

afegit a l'experiència educativa i vital dels estudiants i de la ciutadania en general, 

aportant-los nous coneixements i experiències que facilitin els seus aprenentatges i 

una millor vinculació a l’entorn en què viuen. Comprèn l’oferta dels centres escolars, 

les activitats extraescolars, però també aquelles activitats educatives organitzades per 

serveis o institucions del territori que poden esdevenir educatius, malgrat que la seva 

funció principal no ho sigui pròpiament. Les entitats organitzadores poden ser de 

l’àmbit públic o privat.  

 

Aquest mapa de recursos pretén recollir el conjunt de l’oferta educativa (formal i no 

formal) del municipi. Aquesta construcció implica la identificació dels actors educatius 

significatius del territori, la caracterització de les activitats i els programes educatius 

que s’ofereixen, i la detecció de xarxes, col·laboracions espais de trobada a través 

d’aquestes activitats.  

 

Equipaments escolars  
 

En primer lloc, observarem l’oferta formativa reglada de l’ensenyament en el municipi.  

 
L’oferta dels centres educatius es distribueix de la següent manera:  
 

 Centres d’ensenyament 

 Escola 

Bressol La 

Fireta 

Escola Pau 

Casals 

Escola Sant 

Jordi 

 

 

INS 

MONTMELÓ * 

0-1     

1-2     

2-3     

P3     

P4     
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P5     

1r     

2n     

3r     

4t     

5é     

6é     

1r ESO     

2n ESO     

3r ESO     

4r ESO     

1r Batxillerat     

2n Batxillerat     

 

*batxillerat modalitat ciències de la naturalesa i de la salut  

batxillerat modalitat d'humanitats i ciències socials  

batxillerat modalitat de Tecnologia  

Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà:  

perruqueria  

estètica personal decorativa 

Activitats extraescolars 

En segon terme, recollim les activitats extraescolar oferides als centres  escolars 

organitzades per les associacions de pares i mares.  
 

  

Activitat Escola   Pau Casals (2012-13) 

 

Escola Sant jordi  

(2011-12) 

INS Montmelo 

Patinatge     

Aerobic    
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Escacs    

Angles    

Frances    

Alemany    

Teatre    

Teatre emocional    

Manualitats    

Estudi assistit    

Dibuix    

Coral    

Piscina    

Habilitats creatives    

Iniciació a la Dansa    

ACTIVITATS ORGANITZADES DES DE LES ESCOLES 

 

Escola Sant Jordi 

• Festa de la Castanyada 

• Festa de Nadal 

• Festa de Carnestoltes 

• Jornada escolar per la no violència i pau 

• Fira de la solidaritat 

• Dia de la música 

• Educació viaria ( amb guàrdia urbana) 

• Dia de les matemàtiques 

• Fira de la solidaritat 
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Escola Pau Casals 

• Cantada d’hivern 

• Festa dels avis 

• Berenar saludable (escoles verdes) 

• Casal de setembre 

• Programa de socialització de llibres 

INS Montmeló 

• Viatges i sortides 
 

Els recursos educatius més enllà de l’escola 
En aquesta categoria apareixen aquells serveis i equipaments del municipi i territori 

que poden ser educatius o fer de suport a l’educació. El coneixement de la funció 

social que realitzen aquests serveis, pot complementar la oferta educativa dirigida a 

centres educatius, famílies i ciutadania en general.  
 

RECURSOS EDUCATIUS I CULTURALS  

 

Biblioteca La Grua 
El seu horari és de 16:00 a 20:30 de dilluns a divendres i dimecres i dissabte de 10:00 

a 14:00. S’ofereixen també altres serveis com: 

 Punt d’informació Europea: Per mitjà del projecte Europe Direct, el Patronat 

Català Pro Europa ha creat una xarxa de punts d'informació europea amb 

l'objectiu que les entitats participants informin sobre la Unió Europea els 

seus públics més propers. Es disposa d'un espai amb documentació 

especialitzada (butlletins, fulletons...) i un servei de resolució de consultes 

sobre la Unió Europea adreçat a tots els ciutadans/es. 

 Sales d'estudi nocturnes: La biblioteca La Grua ha posat en funcionament 

una sala d'estudi nocturna, que és un servei especialment adreçat a la 

població juvenil i oberta en èpoques d'exàmens. L'objectiu és posar a 

l'abast dels joves uns espais idonis per a l'estudi, en un horari adient per a 

les seves necessitats.  

 Servei de préstec a domicili: S’ofereix el servei de préstec a domicili, 

destinat a persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, 

com ara malalts crònics, persones en període de convalescència, amb 

discapacitats físiques o gent gran. El servei de préstec a domicili es 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 30



Diagnosi del Projecte Educatiu de Montmeló  

complementa amb altres serveis com: Servei de lectura a domicili i Préstec 

a domicili a les biblioteques de la ciutat de Barcelona  

 Wi-Fi (xarxa sense fils): La xarxa sense fils Wi-Fi (Wireless Fidelity), que 

transmet les dades a través d'ones electromagnètiques sense necessitat de 

cables, té per objectiu augmentar els punts d'accés públics gratuïts a 

internet i descongestionar l'actual servei públic ofert per la biblioteca. 

L'usuari es pot connectar a internet des de qualsevol dels seus dispositius 

mòbils (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 

3a generació...). Per fer ús del servei és necessari que l'usuari tingui una 

targeta de xarxa correctament configurada i que disposi del carnet de la 

biblioteca ja que el seu número i DNI serveixen com a validació per entrar a 

la xarxa.  

 

 
 
Centre  cultural La Torreta 
Ofereix diferents serveis: 

Per a nens i joves:  

• Servei d’ordinadors per a treballs, internet, correu...  

• Tallers i cursets: pintura i dibuix, arts plàstiques, informàtica, cajón 

flamenco...  

• Espai de reunions i de treballs en grup  

• Ubicació de l’esplai de Montmeló, Esplaia’t  

• Casal jove i d’altres activitats a l’estiu    

Per a adults:  

• Servei d’ordinadors: consultes, internet, correu...  

• Tallers i cursos monogràfics: pintura i dibuix, Manualitats, Ioga, Labors, 

Ceràmica...  
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• Espai d’exposicions  

• Xerrades i cursets formatius  

• Espai de trobada de diferents entitats del municipi  

• Activitats als jardins: Cinema, Trobadors i Joglars, concerts...  

I també donen informació de:  

•  Activitats culturals al municipi  

• Activitats i realització de les diferents festes tradicionals  

• Com connectar amb les diferents entitats del municipi  

• Tràmits necessaris per a crear una entitat cultural i/o social  

• Com contactar amb la resta d’equipaments culturals: Biblioteca i Museu  

 
 
 

També compta amb la Sala Polivalent 
 
 
 
 
 
 
 

Museu Municipal 

El Museu Municipal de Montmeló, com el seu nom indica, depèn de la Regidoria de 

Cultura i va ser inaugurat el dia 2 de juliol de 1998. Des d’aleshores, presenta una 

exposició permanent que, sota el títol de Montmeló, camins i anys, presenta l’evolució 

històrica del municipi en el context del Vallès i de Catalunya. 

El jaciment arqueològic de Can Tacó està en procés d’excavació des de l’any 2003 i 

des del novembre de 2007 està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquest 
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singular jaciment s’inclourà dins el Parc Arqueològic i Natural del Turó de Can Tacó, 

comprès dins els municipis de Montmeló i Montornès del Vallès. 

Els objectius del Museu Municipal de Montmeló són conservar i exhibir una col·lecció 

que permeti donar a conèixer la història del municipi, promoure i donar suport en la 

recerca de la nostra història i estimular l'interès de la població per la història, l’art i 

l’arqueologia. 

 

 
 
Mons Observans: 

La creació d’aquest equipament, fruit de la voluntat i 

l’esforç conjunt de les administracions locals, ha 

comptat des del principi amb el suport i tutela 

científica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 

que també ha participat estretament en tot el procés de creació i projecció del Parc 

Arqueològic. 

El conjunt arqueològic es vol convertir en un punt de referència per a l’estudi de la 

primera ocupació romana del Vallès i en un equipament cultural i de gaudi de l’entorn 

natural per al conjunt de la població. 
 
 

Oficina de Català 
L’Oficina de Català de Montmeló forma part del CNL (Consorci de Normalització 

Lingüística) del Vallès Oriental. A través de l’Oficina s’imparteixen classes de català de 

diversos nivells (Cursos per aprendre a parlar català amb fluïdesa; cursos per iniciar-

se en l’escriptura; cursos per millorar l’escriptura) i també s’impulsa el Programa de 

Voluntariat Lingüístic. Aquest programa parteix del fet que el coneixement de la 

llengua catalana no n’implica l’ús quotidià;  és per això que posa en contacte persones 

que estan aprenent a parlar català i volen practicar la llengua oral amb voluntaris que 

vulguin destinar una hora a la setmana -durant un mínim de deu setmanes- a 

conversar amb ells en català. Amb aquesta iniciativa, a més de facilitar a l’aprenent la 

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació 33



Diagnosi del Projecte Educatiu de Montmeló  

possibilitat de trobar-se i parlar en català amb un altre montmeloní, es vol incidir en els 

hàbits lingüístics dels catalanoparlants i consolidar la idea del català com a llengua 

d’acollida.  

 
Escola Municipal de Musica 

L’Escola Municipal de Música es va crear el curs 86/87, actualment compta amb un 

nombre important d’alumnes, nens i nenes, joves i adults, que gaudeixen de 

l’experiència de fer música amb tots els valors educatius que aquest art comporta. 

L’Escola de Música proposa una àmplia oferta pedagògica amb programes educatius 

adequats a les diferents edats, capacitat i interessos dels alumnes. 

Els alumnes poden venir a l’Escola de Música un cop acabada la seva jornada escolar. 

Per això, l’ horari lectiu és bàsicament de 17 a 21 hores 

• Instruments 

L’Escola  proposa una àmplia oferta d’instruments:Saxofon, Flauta Travessera, 

Violoncel, Clarinet, Contrabaix, Piano, Violí, Percussió, Guitarra, Guitarra 

Elèctrica i Baix Elèctric. 

• Grups Corals 

Els Grups Corals (Coral Infantil, Juvenil i Cor Gospel) ofereixen la possibilitat de 

gaudir de l’experiència de cantar, la manera més natural de fer música.  

 

• Conjunts instrumentals 

L’Escola compta amb diverses agrupacions instrumentals com els Combos de 

Música Moderna, el Grup de Cambra i dues Orquestres de Guitarres. 

A més l’Escola programa cada curs diferents activitats complementàries com concerts i 

audicions d’alumnes, intercanvis, sortides, participacions en festes locals, etc. 
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Escola de formació d’adults : G2M 

L’Escola d’Adults de Montmeló és una Escola Municipal. Va néixer el dia 26 d’octubre 

de l’any 1989 i el 29 de maig de 1997, el Departament de Benestar Social de la 

Generalitat va concedir l’homologació del Centre. 

Posteriorment, ha acabat essent acreditat per preparar les Proves d’Accés a Cicles 

Formatius de Grau Mitjà (resolució EDU/3319/2007, de 30 d’octubre). 

• Ensenyaments inicials.  

Són ensenyaments necessaris per a la comunicació i per la vida social. Són la 

base sobre la qual es pot continuar aprenent.  

o Cursos de llengua oral: català i castellà  

o Cursos de llengua escrita: català i castellà  

o Iniciació a l’anglès i al francès  

o Iniciació a la informàtica. 

• Cicle de Formació Instrumental.  

Són ensenyaments que ofereixen una formació general de nivell bàsic i que 

permeten l’obtenció del Certificat. 

• Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.  

Curs dirigit a les persones que es volen preparar per a l’examen lliure. L’edat 

mínima per accedir al curs és de 16 anys.  

• Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.  

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar la Prova 

d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 

• Graduat en educació secundària –GESO-.  

L’objectiu és completar els ensenyaments bàsics i preparar la prova lliure per 

obtenir el títol de graduat en educació secundària. Poden accedir persones que 

tinguin 18 anys. 

• Centre UNED de Montmeló 

Situat també a l’edifici G2M, és una extensió del centre associat de la UNED de 

Terrassa. La UNED és una universitat pública d'àmbit estatal i internacional. El seu 

model educatiu ofereix a l'estudiant la necessària orientació tutorial, l'assistència 
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administrativa i el material didàctic específic amb la utilització de les noves 

tecnologies de la comunicació. S’organitzen proves d’Accés a la Universitat per a 

majors de 25 anys i proves d’Accés per a majors de 45 anys (a través de la 

UNED). Aquesta prova permet l’accés directe als estudis universitaris a aquelles 

persones que no posseeixen la titulació necessària per accedir a la universitat.  

 
 

  
També des de la Regidoria de Cultura i Festes es treballa durant tot l’any en la 

programació i l’organització de festes del municipi (Carnaval, Parc de Nadal, la 

castanyada,...). Una de les festes més destacades és la Festa Major,que es celebra 

cada any a finals de juny o principis de juliol. A través del  programa “Dinamització de 

les colles de Festa Major Melons i Creuats”  

 
 
RECURSOS ESPORTIUS 

 

Les polítiques municipals a nivell de promoció de l’esport inclouen diferents línies 

d’actuació com el desenvolupament d’activitats esportives; el suport a la pràctica 

esportiva de les entitats esportives; la promoció d’activitats esportives puntuals 

(pedalada Besòs, Mitja Marató,..) i la gestió d’equipaments esportius.  

 

En quant a equipaments esportius, el municipi compta amb un pavelló poliesportiu 

municipal, les piscines municipals (obertes durant els mesos d’estiu), i un camp de 

futbol. A més, l’INS Montmeló disposa d’una pista poliesportiva-gimnàs que també 

s’utilitza pel desenvolupament  d’algunes activitats del municipi. 

Camp de Futbol  
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Pavelló poliesportiu municipal 

 

Piscines municipals 
 

 

 

RECURSOS SANITARIS I  SOCIALS  

    

CAP(Centre assistència primària de Montmeló) 

 

Centre ocupacional el Trencadís 
L’any 1971 un grup de professionals de l’àmbit educatiu, va decidir formar una 

cooperativa per donar resposta a una necessitat social: la creació d’un Taller-escola 

per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és l’assistència, promoció i una 

millor inserció social de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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Residència Can Dotras 

La residència Can Dotras és un centre de dia per a la tercera edat creat per 

l'ajuntament per cobrir la creixent demanda d'un servei d'aquestes característiques.  

El servei es va crear amb els següents objectius: 

• Promoure i afavorir la màxima independència de les persones grans.  

• Garantir les seves atencions en funció de les seves necessitats.  

• Cuidar a les famílies.  

• Oferir un complex de serveis d’assistència dins d’un mateix espai, amb una 

mateixa línia d’actuació, coordinat i interrelacionat, flexible i adaptable a les 

necessitats que es puguin plantejar en cada moment.  

• El fet d’estar annexionat aquest equipament amb el Casal d’Avis,  ha permès 

ampliar l’oferta de serveis (menjador comunitari) i afavorir les relacions entre 

les persones més  autònomes i les més dependents que poden gaudir de les 

activitats que es fan al Casal.  

L’edifici està situat al centre del municipi, al costat del Casal d’Avis 
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Casal de la gent gran 

Es tracta d’un espai de relació i activitats especialment dirigit a la gent gran.  

Ofereix: 

• Espai de bar 

• Servei de premsa diària 

• Saló de jocs (Cartes, domino, billar, etc.) 

• Pistes de petanca 

• Jardins 

• Sala d'ordinadors 

• Perruqueria 

Activitats que s'hi fan: 

• Taller de costura 

• Cant Coral 

• Taller de Sardanes i  Taller de Sevillanes 

• Taller de Manualitats 

• Ball en línia 

• Taller d'escriptura  

• Ball tots els dissabtes, amb música en directe.  

• Ball tots els diumenges, amb discoteca 

• Celebracions de totes les festes tradicionals (Carnaval, Castanyada, Nadal, 

Cap d'any) 

• Excursions, sortides culturals i viatges. 
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RECURSOS OCUPACIONALS 

 
Des de diversos serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Montmeló s’impulsen programes i actuacions en l’àmbit de la inserció laboral, 

l’ocupació, la dinamització econòmica i la formació. 

 

Espai de recerca de feina: 
Ubicat al Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló, el nou 

servei de recerca de feina està reservat als usuaris de la borsa de treball municipal 

amb expedient actiu. 

 

Espai IN-forma’t: 
Aquest servei té com a objectiu col·laborar en el procés 

d’orientació del joves en un moment clau de les seves vides 

en el qual han de prendre decisions que condicionaran el seu 

futur. 

 

L’espai IN-Forma’t s’ubica a l’Espai de recerca de feina del Departament de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Montmeló i dóna el seu servei els divendres, de 10 a 12 

hores.  

 

 

Servei a Empreses: 
PIMEs de Comerç, Restauració i Serveis. Des de fa més 

de 5 anys s’estan duent a terme accions de Dinamització 

Comercial, potenciant una activitat, la comercial, que 

conté en sí mateixa molts beneficis socials. La 

consolidació d’aquest programa vingué amb la creació de 

la Regidoria de Comerç, l’any 2004. Assessorament i suport als petits empresaris i a la 

Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló, informació de subvencions, 

organització d’activitats, campanyes i fires, amb especial referència a la Fira del 

Comerç de Montmeló, que es realitza anualment a principis de juny.  

 

Servei de Foment a l'Ocupació: 

L’Ajuntament de Montmeló concorre cada any a la convocatòria del Servei d’Ocupació 

de Catalunya amb projectes de Plans d’Ocupació i de Nous Jaciments d’Ocupació 
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adreçats a treballadors desocupats per a la realització d'obres i serveis d'interès 

general i social.  

 

Servei d'Ocupació Municipal – SOM: 

Un servei essencial dins del Departament de Promoció Econòmica. Es realitzen 

tasques d’informació, assessorament i intermediació laboral entre les persones que 

busquen feina i les empreses que compten amb l’Ajuntament per a cobrir les seves 

places vacants.  
 

 
RECURSOS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 
Pel què fa als canals d’informació i consulta es disposa de l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (la qual està treballant per oferir la gestió on-line d’alguns dels seus tràmits),  

la pàgina web municipal, facebook i el butlletí municipal Crònica. D’altra banda, també 

es pot comptar amb la revista gratuïta d’informació local “Mirall de Montmeló”, que és 

d’iniciativa privada. 
 
Butlletí electrònic setmanal: 

  
 
 
Web: www.montmelo.cat 
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Facebook: 
 

 
 
 
Revista municipal Crònica: 

 
 
 
 
Revista Local El Mirall: 
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RECURSOS DEL TEIXIT ASSOCIATIU 

 
A continuació relacionem les entitats de Montmeló agrupades segons els seus àmbits 

principals d’actuació.  

 
Educatives: 
AMPA Escola de Música 
AMPA Escola Pau Casals 
AMPA Escola Sant Jordi 
Ampa IES Montmeló 
AMPA La Fireta 
Associació Alumnes IES Montmeló 
 
Culturals: 
AA VV Cucurny 
ACEM 
Centre d'Estudis Montmeló 
Colla de Diables 
Colla de Geganters 
Esbart Dansaire i Cultural 
Junta del Casal dels Avis 
La Xarxa 
L'Agrupa. Associació Cultural Montmeló 
Ludus Historiae 
 
Esportives: 
Associació Esportiva de Montmeló (futbol sala) 
Centre Excursionista de Montmeló 
CF Montmeló UE 
Club Atletisme Montmeló 
Club Billar Montmeló 
Club d'Escacs Montmeló 
Club Karate Montmeló 
Club Petanca de Montmeló 
Montmeló Associació de Rítmica 
Montmeló Club de Bàsquet 
Penya Blaugrana de Montmeló BTT 
Penya Espanyolista Pericos de Montmeló 
Societat Caçadors i Ocellaires Montmeló 
 
Socials: 
AMP Amb Fills Amb Discapacitat 
Associació Cultural Residentes Bolivianos 
Associació de Pares del Trencadís 
Associació de Veïns per un Montmeló Tranquil i Sostenible 
Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
Associació d'Hortolans del Raiguer 
Associació d'Immigrants Senegal 
Associació Donants de Sang 
Banc del Temps 
Centre Formació Ocupacional El Trencadís 
Club d'Esplai 
Comunitat Islàmica Montmeló 
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Grup Càritas Montmeló 
Grup de Dones Zenobia 
Grup Ecologista 
Grup Fem Salut 
Montmeló Solidari 
Parròquia Santa Maria 
Secció Territorial ACAPS Montmeló 
Unió de Botiguers i Comerciants 
 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 

 
• Consell Municipal De Medi Ambient 
 
• Consell de L’Esport Municipal 
 
• Consell Escolar Municipal 
 
• Consell de Solidaritat 
 
• Consell Assessor d’Urbanisme 

 
 
 
RECURSOS SUPRAMUNICIPALS 

 

L’Eina  
 

Recentment, la Diputació de Barcelona ha posat a l'abast de tots els municipis de la 

província una eina de recull i gestió de la seva oferta de serveis, activitats i recursos, 

que els ajudi a vincular els diferents àmbits educatius amb l’escenari de coneixement 

que representa l’entorn, des d’una perspectiva inclusiva i integral de l’educació, que 

fomenti el capital i la cohesió social. 

 

Amb aquesta plataforma, mitjançant aquest enllaç http://entorneducatiu.diba.cat i amb 

el corresponent pas per l’accés restringit, (que prèviament s’ha de sol·licitar) Montmeló  

podrà elaborar i mantenir de manera sistemàtica, actualitzat el seu mapa de recursos 

educatius.  
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5. Mapa de visions 
En aquest apartat es recullen les percepcions dels diferents agents (polítics, tècnics i 

ciutadans ) consultats al llarg del procés d’elaboració del diagnòstic.  

 
El poble i el seu entorn 
 
Montmeló és un municipi amb una extensió petita, d’uns 4  km, i amb una configuració 

compacte, sense nuclis dispersos i molt bones comunicacions. L’urbanisme que s’ha 

anat desenvolupant ha permès que no s’hagin configurat barris marginals i els 

equipaments i serveis (ajuntament, biblioteca, CAP,  RENFE, , etc),  estan al casc urbà 

de manera que són pròxims i accessibles per la població.  

L’entorn del poble, però no compta amb zones boscoses o espais naturals i està 

envoltat dels polígons industrials dels pobles veïns, polígons que en bona mesura 

actualment estan desocupats. La presencia d’aquests polígons industrials i eixos viaris 

provoquen problemes de contaminació acústica i ambiental.  La proximitat amb 

Barcelona, i la bona xarxa de transports té efectes positius com ara accedir a recursos 

i serveis d’altres poblacions, però també té algun efecte negatiu com per exemple que 

hi hagi persones que només resideixen al poble i no hi fan vida o que marxin a 

comprar a altres poblacions amb preus més competitius. 

L’entorn del poble no compta amb massa espais naturals que es puguin aprofitar,  per 

exemple, amb camins i espais on fer sortides a caminar, i en alguns casos estan 

desaprofitats com el bosc de l’Aplec. Tot i així, en els darrers anys s’ha intentat anar 

recuperant alguns espais com ara el riu. Tot i aquesta manca de zones verdes a 

l’entorn, a l’interior del poble hi ha zones verdes i parcs arreu, tot i que algunes estan 

descuidades, com per exemple La Tirolina. També s’assenyala que els jocs infantils de 

les places tot i que han millorat, només s’adrecen a una franja d’edat molt concreta. 

L’espai natural més gran que es tenia, és on ara es situa el Circuit de Catalunya i es 

tracta d’un equipament poc aprofitat pel poble. Tot i així si que existeixen algunes 

col·laboracions com ara visites dels alumnes de 6è de primària. De fet el POUM ja 

identifica com elements a potenciar, el Circuit de Catalunya i el riu, que es podrien 

obrir molt més a la població i al treball amb les escoles. La presència del jaciment 

romà, també és un element a tenir en compte. 

De fet es considera que  la projecció del poble cap a enfora està molt vinculada al 

Circuit de Catalunya i no es potencien altres valors o elements. Fins i tot la 

senyalització del municipi genera molts problemes ja que la gent es confon i es dirigeix 

al Circuit quant en realitat vol anar al poble.  
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La circulació pel municipi és amable i fins i tot es pot anar caminant a qualsevol lloc. El 

soterrament de la via ha estat un element important  i ara manca que s’acabi de fer el 

projecte d’integració urbana que representarà un canvi important pel municipi. 

 
La gent, els valors, la convivència 
 
La població de Montmeló està força consolidada i des de fa molts anys no experimenta 

variacions significatives ni en nombre d’habitants ni en composició. Es tracta d’un perfil 

majoritàriament de nivell socio cultural baix on les persones que treballen tenen baixes 

qualificacions professionals. Això es tradueix entre altres coses en la manera com la 

gent es relaciona, la manca d’educació en valors, de respecte, de civisme, poca 

estimació i respecte pels bens públics i dificultat per assumir compromisos i 

responsabilitats individuals i col·lectives.  La manca de lideratges socials forts dificulta 

també una major implicació de la ciutadania. Les activitats lúdiques familiars, amb 

pares i fills, arrosseguen a moltes persones i funcionen en quant a assistència, però en 

canvi altres activitats per famílies amb un caràcter més educatiu no aconsegueixen 

una bona resposta. 

La dinàmica del poble en general és tranquil·la i molts habitants només hi van a dormir 

perquè es desplacen a treballar fora del municipi. En aquest sentit, les persones que 

són més actives al poble i participen o assisteixen a les diferents activitats són una 

minoria  molt activa i implicada però hi  ha molta gent a la que no se la veu mai.  

L’ambient general del poble es tranquil i sense conflictes destacables. La gent és 

amable, acollidora i solidària en moments puntuals. Existeix molta diversitat cultural 

que es valora positivament tot i que es detecten alguns discursos de rebuig cap a la 

població immigrada que es poden atribuir a la crisi i la competència pels recursos. La 

informació circula de manera ràpida entre veïns, com passa a tots els pobles, de 

manera que es fomenta la proximitat i la cohesió social, però alhora existeix el risc de 

que les informacions es traspassin malament o descontextualitzades de manera que 

es propaguin rumors o desinformacions entre la població. En els darrers anys, per 

exemple s’ha anat consolidant una certa rumorologia entorn els ajuts que reben les 

persones nou vingudes que no es correspon a la realitat, però en canvi el tòpic o el 

rumor ha quedat instal·lat i ràpidament es propaguen informacions, com a mínim 

descontextualitzades. En aquest sentit es valora que seria positiu més informació per 

part de l’ajuntament pel que fa als percentatges de recursos que es destinen a ajuts a 

immigrants i a persones d’aquí, ja que d’aquesta manera es podria combatre aquests 

rumors. 

Pel que fa a la gent nou vinguda es percep poca integració socio cultural ja sigui 

perquè uns no fan l’esforç d’integrar-se, ja sigui perquè els altres no els ajuden a fer-

ho. 
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Com ja s’ha dit al poble hi ha un bon clima de convivència, tot i que és cert que en els 

darrers anys ha anat canviant i malgrat que  no hi ha conflictes, hi ha poca barreja i 

relació entre diferents col·lectius. S’identifiquen quatre grups majoritaris; els autòctons 

del poble i assimilats (persones catalanes que han vingut a viure), la comunitat 

extremenya (que provenen d’uns pobles concrets), la comunitat andalusa, i més 

recentment la comunitat magrebí. 

Tampoc hi ha massa relació o barreja intergeneracional. Això sempre ha estat així, 

però potser ara s’evidencia més i també es dona entre grups d’edat i sexe. Hi ha 

tendència a formar grups ja sigui per edats, de nois o noies i no acostumen a 

relacionar-se massa. També preocupa la presencia de molts joves dispersos sense 

expectatives de futur amb una forta desorientació i desmotivació. 

Existeix una minoria de gent participativa conscienciada i implicada en els afers del 

poble, però en general la gent no es gaire participativa. La gent s’acomoda, i sempre 

acaben organitzant les activitats  les mateixes persones i pot semblar que ho fan 

perquè són tancades tot i que la seva voluntat és que se sumin noves persones. No 

obstant s’han anat fent canvis i per exemple a la Festa Major, amb els Melons i 

Creuats ha servit per mobilitzar més gent i fer un salt qualitatiu. 

 
L’ educació a l’escola 
 
Montmeló compta amb una oferta educativa força completa i plural. Hi ha cobertura 

des de l’escola bressol fins a la secundària. A banda de l’educació obligatòria es 

compta amb l’escola d’adults que es 100% municipal amb molt bona oferta i punt 

UNED de manera que es poden fer les proves accés a la universitat,  amb bons 

resultats. 

No obstant, es valora que l’oferta de llar d’infants és curta, tot i que actualment degut a 

la crisis potser no es percep. Pel que fa a primària hi ha una problema de massificació 

a les aules, ja que la població de Montmeló es troba sempre al límit de comptar amb la 

cinquena línia de primària. També hi ha massificació a l’institut, que ha quedat petit i ja 

no te aules específiques buides sinó que s’han anat omplint amb alumnes. El principal 

aspecte a millorar pel que fa a l’oferta  és la manca de formació professional (CFGS) i 

el fet que aquesta oferta  no estigui adaptada al context laboral del municipi i la 

comarca. Aquesta problemàtica és a nivell comarcal i  caldria fer una aposta 

estratègica comarcal per la formació per demanar a les instàncies competents aquesta 

adaptació. 

Pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, es destaca que les proves de nivell dels 

alumnes de primària son baixes i de manera molt especial el nivell d’anglès que està 

molt per sota de la mitjana, fet que es preocupant i s’està mirant d’abordar. El nivell 

socio cultural de les famílies, les ràtios elevades a les aules (perquè no s’arriba a tenir 
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una cinquena línia de primària), la mobilitat o inestabilitat d’algunes places de mestres 

poden ser algunes de les causes que s’apunten. 

Pel que fa a la relació de l’escola amb la resta d’agents dels municipi  els centres 

consideren que en general són oberts i receptius, tot i que la percepció de les prioritats 

és diferent. És a dir les escoles reben diferents propostes i demandes, i no sempre des 

dels equips  es comparteix la prioritat d’aquell tema o proposta, de manera que hi ha 

aspectes que impliquen més a les escoles que altres. En canvi la percepció d’altres 

agents és que hi ha serveis que tenen facilitats per entrar als centres i d’altres que 

tenen més dificultats, en ocasions per la manca de flexibilitat horària dels equips 

docents. Des dels centres es valora que en l’actual context de retallades, les plantilles 

són curtes i costa molt demanar més implicació als mestres i que es comprometin en 

temes més enllà de l’horari escolar. 

Una altra dificultat per coordinar accions amb els centres ve donada pel fet que les 

escoles fan les programacions en funció dels cursos escolars mentre que la resta 

d’agents ho fan per anys naturals. 

Caldria treballar per una major implicació de l’Institut, on de vegades es percep poc 

criteri a l’hora de proposar o acceptar col·laboracions per part de l’ajuntament i de la 

mateixa manera millorar la coordinació interna del propi ajuntament ja que sovint des 

de diferents serveis s’ofereixen xerrades o activitats semblants a l’institut i hi ha un 

gran desconeixement del que estan fent altres tècnics o serveis. 

En general es troba a faltar una major relació i coordinació entre equips docents, 

famílies i responsables polítics. La sensació és que no es fa un treball coordinat en la 

mateixa direcció i que des de cadascun d’aquests àmbits es treballa de manera 

independent. 

Un altre aspecte a millorar és la comunicació i col·laboració entre els centres educatius 

i en els traspassos d’informació quant un alumne passa a un altre centre, i una major 

renovació i alternança en els equips directius,així com socialitzar i donar a conèixer 

millor els Projectes educatius de cada centre. 

 

Pel que fa als equips docents es reconeix que hi ha professionals molt implicats i 

receptius, però es perceben alguns aspectes a millorar,  com per exemple una major 

implicació en general o la manca de vocació d’alguns professionals. Per contra els 

centres valoren que compten  amb bons equips i bons professionals,  malgrat que es 

percep poca confiança de la societat vers el professorat.  

Aquesta falta d’implicació es denota per exemple en que costa molt que participin en 

qualsevol acte fora de l’horari lectiu. Un exemple és l’escola bressol o el CEIP Pau 

Casals que no participa al Carnaval o la Cantata. En canvi des de les escoles 
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s’observa  que els pares i mares volen participar en activitats lúdic festives, (com ara el 

carnaval, espectacles, etc)  però no en activitats pedagògiques. 

Més enllà de la implicació en la comunitat, es troba a faltar una direcció que marqui 

una línia d’escola (tant al Sant Jordi com al Pau Casals) ,més coordinació entre les 

àrees d’un curs i les matèries dels diferents cursos (Sant Jordi) o una major 

comunicació amb les pròpies famílies (Pau Casals) 

Els equipaments educatius en general estan bé, amb per exemple una escola bressol 

molt àmplia. Les escoles de primària han millorat, s’han fet reformes a l’escola Sant 

Jordi i s’ha incorporat una pista coberta a l’escola Pau Casals. L’institut, per contra 

quan es va dissenyar es va fer pensant en unes ràtios menors que les actuals i això ha 

provocat que manqui espai a les aules. 

El problema dels equipaments és que són vells i el manteniment que es fa de les 

escoles és deficient, ja sigui perquè no es fan actuacions preventives o ja sigui perquè 

les reparacions a càrrec de l’EMSO es fan amb personal no prou qualificat. 

L’escola de música és petita i esta situada de manera molt cèntrica. Això provoca per 

una banda molèsties de sorolls (gent que juga a pilota, etc..) però per una altra facilita 

que sigui molt accessible i que els nens es desplacin sols. 

La biblioteca també és petita. Disposa d’un elevadíssim nivell d’usuaris, tant pel que fa 

a consulta com pel que fa a l’aula d’estudi i caldria adaptar-la als nous usos, més 

flexibilitat, etc. En aquest sentit s’apunta que manquen espais al poble on poder 

estudiar i fer treballs de grup. 

 
 
 
L’educació més enllà de l’escola 
 
Montmeló compta amb diferents equipaments al servei de la població. Un dels més 

utilitzats és el pavelló que actualment està massificat per l’elevat nombre d’usuaris i 

entitats esportives. Aquest equipament és el que pot albergar un major nombre de 

persones i per aquest motiu és l’únic lloc on es poden celebrar els actes culturals més 

multitudinaris com ara el carnestoltes, el Rockmeló o el cap d’any, fet que altera la 

programació de les activitats esportives que no es poden derivar a cap altre espai. 

La sala polivalent és molt gran i s’hi fan moltes activitats, sovint poc conegudes perquè 

no surten en una agenda, però li mancarien altres espais complementaris a la sala 

gran. Aquesta sala també es lloga per esdeveniments privats. Una de les dificultats 

que es troben és fer arribar als joves a aquest espai quant es programen activitats per 

ells ja que no és un equipament pensat i dissenyat pels joves. 

Un altre equipament esportiu és el camp de futbol que te una bona ocupació, però 

disposa de molts horaris en que està desaprofitat. Una cosa sembla passa amb la 
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piscina, que durant tres mesos d’estiu te una alta ocupació, però la resta de l’any no 

s’aprofita. Per la pràctica de natació hi ha moltes persones que es desplacen a 

Montornès. Es podria mirar d’establir algun tipus de col·laboració amb aquest 

equipament de Montornès així com amb la Sala de Polivalent de Montmeló. En l’àmbit  

esportiu manquen espais per practicar esports de raquetes, i un lloc per fer atletisme. 

Altres necessitats que s’apunten és que la residència i casal d’avis és petita i té uns 

accessos millorables, i que manca un espai juvenil de trobada i un espai relacional a la 

Torreta. 

Per últim es valora que el principal equipament que hi ha al municipi és el circuit de 

Catalunya i que malauradament aquest està desaprofitat per al seu ús social. Es 

podria obrir a la ciutadania, creant itineraris per córrer o passejar, accedir a les zones 

verdes, etc... En aquest sentit s’assenyala que el futur Pla director ja contempla 

aquesta possibilitat. 

Pel que fa a l’Ajuntament es valora que s’implica prou en els temes educatius i que 

presta molts serveis i equipaments en clau educativa.  D’un temps cap aquí ha millorat 

la seva implicació i es valora positivament la tasca de cohesió entre les AMPA on 

l’Ajuntament també hi participa.Com aspectes a millorar es valora que s’hauria 

d’implicar més en aspectes com el civisme ja que es percep que no es multen ni 

sancionen les conductes incíviques. 

Els diferents departaments i serveis de l’ajuntament sovint demanen col·laboracions 

als centres però  manca coordinació interna de l’ajuntament, ja que reben múltiples 

demandes, i aquestes es fan en molt poc temps, sense respectar els propis terminis de 

les dinàmiques dels centres. Es valora que hi ha molt desconeixement del que fan 

altres departaments i manca interrelació entre els diferents agents educatius ( 

ajuntament, escoles, etc...). Aquesta manca de mentalitat oberta també es dóna amb 

el fet que no s’aprofiten recursos dels pobles de l’entorn ni es té en compte aquest 

entorn a l’hora de projectar la feina que es fa des de Montmeló. 

 
Més enllà dels equipaments i serveis municipals, a Montmeló hi ha un teixit associatiu 

ampli però desequilibrat, amb una major presència d’entitats esportives. Aquest tipus 

d’entitats és el que mobilitza més persones i per contra es percep una certa debilitat de 

les entitats culturals a l’hora de mobilitzar la ciutadania. Malgrat tot, son nombroses les 

entitats culturals presents, com ara els diables, els gegants, les corals, els grups de 

teatre, l’agrupació, etc... Montmeló compta amb moltes entitats i hi ha cultura del 

associacionisme i participació  fet que es tradueix també amb l’existència de 

nombrosos grups informals.  

Les entitats són un recurs educatiu important que pot complementar molt bé la tasca 

que es fa des de la família o l’escola. No obstant, les entitats consideren que no se’ls 
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hi reconeix prou bé la tasca que fan. Troben a faltar més suport i reconeixement per 

part de l’ajuntament. Es comenta que la majoria de regidors no coneixen que fan les 

entitats de l’àmbit que gestionen. En canvi la relació a nivell tècnic és molt positiva i 

atenen les seves demandes. Tot i això valoren que es podria aprofitar més les entitats 

com a recurs, de manera que els tècnics municipals o mestres puguin derivar 

persones o famílies que ho necessiten cap a aquestes entitats.  

En aquest mateix sentit es valora que caldria habilitar mecanismes o beques que 

permetin no excloure persones que necessiten fer algun activitat associativa ( per 

exemple infants) i que no poden accedir per manca de recursos econòmics. 

Pel que fa a l’àmbit del lleure es destaca el paper cabdal que desenvolupa l’esplai. Es 

tracta d’una entitat d’educació en el lleure que resulta estratègica en un procés com el 

PEM i que fa una tasca molt important al poble. Pel paper que desenvolupa i pot 

desenvolupar d’educació en valors es considera que cal una reflexió conjunta amb 

l’esplai per veure de quina manera l’Ajuntament pot contribuir a reforçar la seva tasca i 

la penetració que té a la població. 

Les entitats són participatives , però es percep que en ocasions són molt tancades o 

que es centren exclusivament en els seus socis o  les seves activitats. Hi ha molta 

diversitat d’entitats i cadascuna d’elles fa una bona tasca en el seu àmbit. El problema 

és que aquestes entitats tenen molt poca relació entre elles. Hi ha poc coneixement de 

la resta, poca informació de que fan i poca actitud d’obertura. Aquesta manca de 

coordinació provoca que a vegades es solapin activitats perquè es desconeix que fa 

cadascú i quant ho fa. En aquest sentit es valora que manquen espais de trobada de 

les entitats, encara que fos un o dos cop l’any, ni que fos per conèixer-se. De fet 

resulta dificultós disposar de les dades actualitzades dels contactes de les entitats de 

manera que si una entitat vol donar a conèixer algun acte, no els resulta massa fàcil. 

Així caldria una certa figura de dinamització que convoques o dinamitzés aquestes 

possibles trobades. 

Finalment es destaca que no hi ha un moviment veïnal organitzat com a tal i que les 

AMPA de les escoles són força actives. Caldria treballar perquè la població s’impliqui 

més amb les entitats, entre elles també les Apa.  A l’AMPA de l’institut participen molt 

poques persones al igual  que a l’AMPA del Pau Casals i caldria potenciar-les. També  

és cert que aquesta baixa participació es dona en situacions normals però que quant hi 

ha un problema concret són entitats que tenen capacitat de mobilització i responen. La 

visió que té la ciutadania de  les entitats  és que són tancades però el fet és que no 

saben com fer-ho per arribar a més gent. En aquest sentit la formació podria ser una 

oportunitat. 

Per últim s’assenyala la manca d’espais que tenen algunes associacions per poder fer 

les seves activitats i la necessitat de més transparència entorn les subvencions que es 
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donen a les entitats i amb quins criteris es fa. També es reconeix que els tècnics 

municipals desconeixen bona part de les entitats (tret de les del seu àmbit)  i que 

sovint només les truquen quant els interessa, de manera que no hi ha una veritable 

cultura de treball compartit. 

 
L’oferta formativa  i lúdica extraescolar 
Es valora que l’oferta d’activitats extraescolars és molt amplia i diversa. Hi ha oferta 

pública, privada, de les AMPA, etc... Hi ha oferta de tot tipus i la principal necessitat 

actualment és coordinar tota aquesta oferta per evitar solapaments i poder orientar les 

accions que impulsen els diferents agents educatius.  

Pel que fa a activitat lúdica i oci  es concentra a la Quintana i es destaca que en 

especial els caps de setmana no hi ha oferta d’activitats ni comercial. Les famílies amb 

infants no tenen massa llocs on anar i els joves d’entre 12 a 16 anys tampoc tenen un 

espai clar on trobar-se o participar d’alguna activitat. En aquest sentit es valora que es 

podria organitzar activitat de cinema sense massa costos.  
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