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Introducció 

Aquest document és un recull de les respostes i aportacions de les persones entrevistades 

en profunditat durant l’elaboració de l’anàlisi de la realitat juvenil del Pla Local de Joventut 

(PLJ) de Montmeló 

L’objectiu de les entrevistes és l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de diferents perfils de 

persones vinculades al municipi i que estiguin dins el col·lectiu jove o relacionades amb 

l’àmbit de la joventut. 

L’edat de les persones entrevistades va dels  14 a 55 anys. Les professions/estudis dels 

entrevistats són molt variades: des d’estudiants d’ESO a tècnics municipals.  

Tots els entrevistats, lògicament, tenen una vinculació important amb el municipi, però 

aquesta és diferent depenent de cada cas: alguns tenen molta relació amb el poble i estan 

molt arrelats des de sempre; alguns han arribat fa uns anys; altres abans participaven molt 

en la vida del poble, encara que actualment no hi tenen tanta vinculació; i persones que hi 

tenen una vinculació estrictament laboral. 

En total s’han realitzat 7 entrevistes presencials. La durada aproximada de cada entrevista 

és d’una hora, i consten de 35 preguntes dividides en 7 blocs temàtics: 

16. Educació. 

17. Feina i atur. 

18. Habitatge. 

19. Oci i cultura. 

20. Igualtat i diversitat. 

21. Esport i hàbits saludables. 

22. Participació i cohesió. 

 

Resultats  

A continuació s’exposen els resultats de les entrevistes realitzades:  

Bloc I: Educació 

1. Com valores l’oferta educativa a Montmeló?  

Els entrevistats més joves consideren que el nivell educatiu de les escoles i l’institut és 

acceptable, però que podria millorar. Alguns dels joves opinen que els professors utilitzen 

dinàmiques antigues i que no s’ha evolucionat amb les tècniques educatives des de fa temps. 

També es destaca la poca motivació d’alguns professors.  

Aquestes opinions contraresten amb l’opinió dels tècnics entrevistats, que exposa que es 

tenen en compte els recursos disponibles, la qualitat de l’educació a Montmeló és molt bona.  

Es destaca que el projecte directiu de l’institut va enfocat a millorar la cohesió social i les 

competències de l’alumnat. Per altra banda, es comenta que la convivència al centre és 

bona, i que actualment hi ha pocs alumnes conflictius.  
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2. Creus que hi falta algun tipus de formació al municipi? (formació reglada, FP, 

formació no formal) 

En general, els entrevistats consideren que hi ha suficients recursos en relació a l’oferta 

educativa tenint present la dimensió del municipi. Tanmateix, es destaca que Montmeló 

només disposa d’un únic institut i dues escoles.  

Alguns entrevistats consideren que l’oferta de graus de formació professional podria ser més 

amplia, si més no creuen que seria necessari canviar els dos cicles actuals (perruqueria i 

estètica) per altres que puguin tenir més demanada per part dels joves. De fet, un dels 

entrevistats proposa demanar directament als alumnes quines necessitats de cicles voldrien 

cursar. Es destaca que potser mecànica i informàtica tindrien més demanda.  

Per altra banda, també es demana que s’ampliï l’oferta de formació no reglada amb cursos 

d‘idiomes. 

 

3. Quins recursos d’orientació acadèmica hi ha al poble?   

Els entrevistats, en general, només coneixen el servei d’orientació acadèmica del propi 

centre educatiu. De fet, un dels entrevistats comenta que l’institut compta amb un pla 

d'orientació de centre. A 1r i 2n de l’ESO es fa un pla d’orientació enfocat a saber què els 

agradaria estudiar, mentre que ja a 3r i 4t de l’ESO s’enfoca una orientació més específica 

a saber què estudiar a través de qüestionaris específics i a través de l’assessorament per 

part dels professors i orientadors.  

Alguns dels entrevistats també comenten l’existència de xerrades d’orientació acadèmica a 

l’Estació Jove, tot i que són pocs els joves que ho coneixen.  

 

4.    Com es podria millorar la situació acadèmica de la gent jove al poble?  

En general, es comenta la bona predisposició i la feina realitzada per l’Ajuntament. També 

es comenta que des de l’Institut es demanen tots els recursos externs disponibles com ara 

cursos i tallers de la Diputació i de l’Ajuntament.  

Per altra banda, alguns dels entrevistats consideren que faltaria una espai d’estudi. 

Comenten que abans l’Estació Jove servia com a sala d’estudi però que ara s’ha ajuntat amb 

la sala lúdica i que hi ha massa soroll per a poder fer treballs i estudiar.  

També es demana la necessitat de facilitar un espai per a joves més grans. Tot i que  hi ha 

l’opinió que l’Estació Jove és un bon projecte, aquest últimament es centre en una franja 

d’edat de joves menors de 18 anys que fa que els joves més grans es sentin desplaçats, ja 

que totes les activitats estan pensades per als més petits.  
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Per altra banda, també es comenta que la biblioteca només obre en períodes d’exàmens al 

vespre, però que així i tot l’horari és molt reduït, i s’hauria d’ampliar.  

 

Bloc II: Feina i atur 

5. Com descriuries la situació laboral de la gent jove al municipi? (percepció de 

la situació econòmica del municipi)   

Consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per a treballar al municipi. En 

general, s’exposa que la situació laboral dels joves no és fàcil, però que potser aquesta 

situació s’agreuja una mica més al municipi.  

Es comenta que no existeix un teixit comercial potent que pugui donar oportunitats laborals 

i professionals als i les joves del poble.  Alguns del entrevistats opinen que mentre estudies 

pots trobar feines puntuals i precàries però després és difícil, ja que no són suficients i els 

joves acaben competint per tal de poder-hi accedir. Concretament, es parla de la feines de 

la borsa de treball de l’Ajuntament on la majoria tenen a veure amb feines temporals per 

Nadal, l’estiu o quan hi ha alguna carrera al circuit.  

També es comenta que hi ha una disfunció entre la formació que s’ofereix al municipi i el 

perfil de persones treballadores que necessita el sector industrial, i això provoca una dificultat 

en la inserció laboral dels joves. Com a exemple, les indústries químiques del voltant del 

poble no troben perfils professionals adients per poder incorporar-los.  

 

6. La gent jove de Montmeló pot treballar al municipi? 

Tots els entrevistats coincideixen que els i les joves tenen molt complicat poder treballar al 

municipi. De fet,  es parla que ningú coneix cap persona jove del seu entorn que hagi trobat 

feina al poble a part de les feines puntuals de Nadal o d’estiu. Es comenta que els joves que 

volen trobar feina, la busquen a Granollers, Girona, Mollet o Barcelona. Com el poble està 

ben comunicat, això permet a alguns del joves que marxen fora poder seguir vivint a 

Montmeló.  

 

7. Expectatives laborals de la gent jove? (tipus de feina, on volen treballar) Es 

poden desenvolupar professionalment al municipi? 

Una majoria dels entrevistats creu que els i les joves de Montmeló no tenen expectatives 

laborals molt altes, volen acabar l’ESO i el batxillerat i començar a treballar. Tot i que,  

últimament sí que hi ha més interès per cursar algun grau de formació professional. 

També es comenta que els que tenen expectatives laborals més elevades, com estudiar una 

carrera o fer un doctorat, tenen la intenció de marxar del poble. 
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8.    A quins tipus de feines opta la gent jove al municipi?  

En general les feines a les quals opta la gent jove són feines precàries, amb sous baixos, 

molta flexibilitat i contractes temporals.  

A Montmeló concretament es centren en el sector serveis, així les principals feines que 

poden accedir els joves són cambrer, repartidor, de neteja, o els treballs puntals al circuit 

quan hi ha alguna carrera.  

 

 9.    Quins recursos  municipals d’orientació laboral i per a la recerca de feina 

coneixes en el municipi? 

Principalment es destaca la Borsa de Treball de l’Ajuntament com el principal recurs 

d’orientació laboral del poble. Molts dels entrevistats comenten que estan apuntats, tot i que 

opinen que no és molt activa, serveix per a accedir a les ofertes laborals que s’ajustin al seu 

perfil. Tot i que el servei és conegut entre els joves, no tenen clar si funciona o no. En general, 

les ofertes que els arriben de la borsa són ofertes temporals i puntuals.  

Alguns dels entrevistats comenten que una orientadora laboral visita cada dues setmanes 

l’Estació Jove. Des de l’Estació Jove es comenta que costa molt que els joves facin ús 

d’aquest servei.  

 

10.    Com es podria millorar la situació laboral de la gent jove al poble?  

Hi ha l’opinió que l’Ajuntament té poc marge de maniobra en tractar-se d’un municipi petit. 

També es creu que no és una problemàtica només de Montmeló, sinó que es tracta d’un fet 

global que afecta a tot arreu.  

La majoria dels entrevistats creu que l’Ajuntament fa el que pot en aquest sentit. Tanmateix, 

es comenta que potser es podrien facilitar més ajuts o recursos per tal que els joves 

poguessin emprendre el seu negoci o potenciar la contractació dels joves del municipi.   

 

Bloc III: Habitatge 

11. La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies?  

Opinió generalitzada que emancipar-se no és fàcil a Montmeló. En general es destaca com 

a principal motiu la manca d’oferta de pisos i cases de lloguer i l’elevat preu d’aquestes.  

 

12. Quines són les principals problemàtiques per trobar habitatge al poble per a la 

gent jove? 
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El principal problema és la falta d’oferta, no hi ha pisos de lloguer o els que hi ha són pisos 

molt cars que els joves no es poden permetre.  De fet, es comenta que els pisos a Montmeló 

són més cars que els pisos dels pobles del voltant. Un dels motius d’això és que Montmeló 

disposa de tren i té una bona comunicació amb la resta del territori.  

Es destaca que la gent jove que s’emancipa al municipi és perquè coneix a algú que té un 

pis o una casa de la família.  

13. La gent jove del poble ha de marxar del poble per trobar habitatges assequibles?  

Es comenta que sí, que la gent jove marxa del poble per tal de trobar habitatges assequibles. 

No només perquè els habitatges siguin més assequibles, sinó que també hi juga un paper 

important l’aspecte laboral, ja que és més fàcil per als joves trobar feina a llocs com 

Granollers.  

Alguns dels entrevistats considera que el principal problema no és l’habitatge, sinó el tema 

laboral que impedeix als i les joves tenir els suficients recursos per a emancipar-se.  

Per tal de poder emancipar-se els joves han de compartir pis, ja sigui amb amics o amb la 

parella.   

 

14.    La gent jove vol viure al poble en un futur o aspiren a viure a un altre lloc? 

Hi ha l’opinió generalitzada que molts del joves volen marxar del poble i viure en un altre lloc. 

Uns creuen que Montmeló no té res a oferir als joves i que prefereixen anar a viure a un lloc 

mes gran, amb més oferta d’oci.  Per altra banda, alguns del joves comenten que els 

agradaria anar a viure una temporada a un altre país.  

Tanmateix, també es comenta que els joves que han nascut a Montmeló i tenen un 

arrelament al poble sí que els agradaria poder seguir vivint al municipi, creuen que viure en 

un nucli més petit té els seus avantatges, amb una vida més tranquil·la i pausada. 

Consideren que Montmeló és un municipi  petit però que està ben comunicat, agradable i 

amb moltes activitats.  

 

15.    Com es podria millorar l’emancipació de la gent jove al poble?  

Es torna a destacar la manca de maniobra de l’Ajuntament en aquest aspecte, tot i que es 

creu que es podrien facilitar ajudes o promoure més pisos de protecció oficial amb un lloguer 

assequible. Tot i que es comenta que molts pisos de protecció oficial acaben essent massa 

cars per als joves.  

 

Bloc IV: Oci i cultura 

16.   Quina és la principal oferta cultural i d’oci al municipi per a joves?  
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En general, hi ha l’opinió que no hi ha gaire oferta cultural i d’oci específicament per a joves. 

A la Torreta es fan activitats però són per a tots els públics. Un dels entrevistats comenta 

que l'oferta d’oci actual es concentra en adults i infants, però no es troben activitats dirigides 

a la franja d’entre els 18 als 30. De fet, hi ha l’acord que els joves no solen freqüentar gaire 

les activitats d’oci del poble, a part d’alguna activitat puntal com les activitats de Festa Major 

o els diables.  

Entre l’oferta d’oci juvenil destaca l’Estació Jove. Tot i que també es comenta que abans es 

feien més activitats, i que ara només hi ha futbolí i tenis de taula. A part que continua essent 

un espai enfocat principalment a les franges de 14 a 18 anys.  

Resumint, es considera que l’oferta cultural general del municipi és bona per ser un municipi 

petit, però s’apunta que caldria fer més activitats dirigides als joves. Un dels entrevistats creu 

que no fa falta que es portin grups de música importants, que els joves amb una mica de 

música i que els deixin fer la seva ja estan bé. Es considera important fer més activitats que 

motivin els i les joves per tal que s’hi apuntin i hi participin, com exemple es proposa un 

Scape Room.  

 

17.     Iniciatives culturals dels joves al poble? (iniciatives dels propis joves) 

Consens entre els entrevistats que no hi ha molta iniciativa juvenil al poble. Es comenta la 

manca de motivació dels joves a l’hora d’organitzar coses. Els falta iniciativa per proposar i 

organitzar activitats.  

Un dels entrevistat diu que no és fàcil aconseguir les activitats que reclamen i que això 

desmotiva. Tanmateix, els altres entrevistats destaquen la voluntat de l’Ajuntament per tal 

de facilitar l’organització d’activitats dels joves.   

 

18.    En quins espais, equipaments i espais públics es reuneix la gent jove? 

Els principals espais on els reuneixen els i les joves de Montmeló són la plaça Quintana, 

plaça Sant Crist, plaça de la Vila, plaça Cucurny a l’Estació Jove, a casa d’algun amic o en 

algun bar. També es comenta que alguns joves queden i marxen del poble.  

Tot i això, els entrevistats destaquen una manca d’espais on es reuneix la gent jove, i alguns 

fan un seguit de recomanacions d’equipaments que falten en el municipi: un casal de joves 

o un ateneu, llocs de reunió que  permetin fer activitats gratuïtes i un local social que tanqui 

més tard. 

 

19.    Oci nocturn al municipi? 

Es comenta que a Montmeló no existeix cap tipus d’oferta d’oci nocturn, a part d’algun 

concert puntual o la Festa Major. Els bars que hi ha tanquen d’hora, i un dissabte al vespre 

es difícil trobar res obert més enllà de les 11 del vespre.  
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Un dels entrevistats comenta l’existència del pub que es diu ASACO, però és un local per a 

gent més gran.  

 

20.    La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? 

En general els joves de Montmeló marxen del poble si volen sortir de festa. Granollers, 

Mataró, Sabadell i Barcelona són els llocs més freqüentats. Es comenta que per anar de 

festa alguns dels joves utilitzen el cotxe, però que la majoria ho fan en transport públic.   

També es destaca que dies puntuals com cap d’any, Nadal, Festa Major i Carnaval 

s’organitzen “botellons” al poble.  Tanmateix, es tracta d’ocasions puntuals, i que no és una 

pràctica comuna els caps de setmana normals.   

Consideren que si hi hagués alternatives al poble, molts dels joves quedarien a Montmeló ja 

que és més fàcil perquè no s’han de preocupar de cotxes i tothom es coneix.  

 

Bloc V: Igualtat i diversitat 

21. Les relacions entre nois i noies son respectuoses?  

Els entrevistats opinen que les relacions entre nois i noies no sempre són respectuoses, però 

que, en general, no són respectuoses entre tots els joves. Es comenta que no són relacions 

violentes però sí que utilitzen un llenguatge sexista i actituds ofensives i de poder. De fet, un 

dels entrevistats comenta que ha vist com de vegades alguns joves tenien actituds 

irrespectuoses amb les persones adultes, com ara un tècnic o mestres d’escola, i que en 

alguna ocasió anaven acompanyats d’algun comentari tipus:  “No em pots dir el que he de 

fer perquè ets una dona”. 

Un altre entrevistat comenta que un dels problemes que pateixen avui dia els joves és “el 

que es diu”, el fet que s’escampin rumors o tafaneries. També es puntualitza que les xarxes 

socials en general potencien aquestes conductes i no ajuden a establir unes relacions 

respectuoses entre els i les joves.   

 

22. Creus que les actituds masclistes estan esteses entre la gent jove? 

En general, els entrevistats opinen que hi ha certes actituds masclistes normalitzes i esteses 

entre la gent jove, també entre les noies, però no consideren que hi hagi un problema 

específic a Montmeló.  

Es comenta que una majoria de la gent jove a partir dels 20 està molt conscienciada amb el 

que respecta les dones, però que sí que s’ha notat que els joves més petits no són tan oberts. 

Les xarxes socials no ajuden positivament a les relacions respectuoses, sobretot l’Instagram, 

com el fet que cada vegada es valori més la imatge i que els joves s’exposin públicament 

per tal de tenir més likes i ser més popular.  
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Un dels entrevistats considera que aquest tipus d’actituds (conductes masclistes) es donen 

més dins el col·lectiu immigrant.  

Per altra banda, es destaca que avui dia es realitzen xerrades sobre masclisme i feminisme 

i violència de gènere. No creuen que es necessitin més xerrades, però sí potser una altra 

manera d’enfocar el tema per tal de fer-ho més atractiu a l’hora de conscienciar la població 

jove.  

 

23.    Has detectat situacions de violència entre adolescents? 

En general no es detecten situacions de violència entre els adolescents de Montmeló, a part 

d’algun episodi puntual. Es valora positivament la convivència entre els joves, tot i així es 

destaquen que hi ha algunes situacions de bullying, fins i tot dins l’Estació Jove.  

Un del entrevistats destaca episodis de violència entre els joves de Montmeló i els joves de 

poblacions veïnes.  

 

24.    En els grups de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? Els  joves s’agrupen 

segons els seus llocs d’origen? 

Els entrevistats coincideixen que la convivència és bona i que es viu amb normalitat, que en 

general hi ha respecte a la diversitat. De fet, tots els entrevistats destaquen que trobar grups 

de nois i noies de diferents orígens és molt habitual al poble. 

Un dels entrevistats comenta que s’observa una mica més de separació entre els joves de 

menys edat, però que a mesura que es fan grans, el grau d’integració augmenta. L’Estació 

Jove i la pràctica d’esports ajuda molt a la integració i a la bona convivència.  

 

Bloc VI: Esports i hàbits saludables 

25.    Quina oferta esportiva hi ha en el municipi? Hi ha oferta d’esport federat (clubs 

esportius) al municipi?  

Les principals ofertes esportives al municipi són els clubs de futbol i futbol sala. A part del 

futbol, en general, hi ha consens que Montmeló disposa d’una oferta esportiva àmplia i 

variada, que inclou bàsquet, handbol, arts marcials, rocòdrom, dansa, entre d’altres.  Es 

considera que l’oferta és suficient, també l’oferta d’esport femení, que és àmplia amb equips 

femenins de tots els esports.  

Tanmateix, els joves entrevistats coincideixen que l’actual pavelló està saturat i que caldria 

una alternativa com ampliar-lo o habilitar una altra zona per a la pràctica de l’esport.   
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26. Hi ha espais suficients per a la pràctica esportiva lliure? En quin estat es troben?  

En general, els entrevistats destaquen que existeixen alguns espais amb gespa per poder 

jugar a futbol com la plaça Mil·lenari o la plaça Cucurny. També es comenta que en el parc 

del Sant Crist hi ha pistes de bàsquet i futbol.  

La zona del riu es fa servir per a anar a córrer o fer bici, i també hi ha una zona de barres 

per a la pràctica de cal·listènia a la zona del Viena, a 30 minuts del poble.  

Per altra banda, un dels entrevistats comenta que l’institut de Montmeló i les escoles 

cedeixen les pistes per a fer més activitats, i que al mateix temps, cada cop més, l’Ajuntament 

cedeix més espais per a la pràctica esportiva.   

Tots els entrevistats joves comenten que l’ skatepark actual és molt antic i massa petit. Es 

demana des de fa temps un nou espai per a un skatepark en condicions. De fet, es comenta 

que ja es va demanar a l’Ajuntament i aquest es va comprometre a fer-ne un de nou, però 

de moment no es sap res més.  

27 Quina oferta esportiva falta al municipi? Quines actuacions polítiques 

s’haurien de dur a terme per millor la pràctica d’esportiva? 

Majoritàriament es parlar d’ampliar i millorar l’actual skatepark. Però també sorgeixen altres 

reivindicacions com ara fomentar esports més alternatius i que no es centri tant amb el futbol.  

També es demana un pavelló més gran ja que l’actual està completament saturat; millorar i 

ampliar les zones d’esport a l’aire lliure i construir una piscina climatitzada.  

 

28. Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a Montmeló?  

Es considera que sí que hi ha consum de drogues alt, però no a nivells d’addiccions 

alarmants. En general, es creu que el consum de drogues a Montmeló és superior a altres 

pobles de la comarca. El principal consum de drogues al municipi és d’alcohol, tabac i 

marihuana.  També hi ha consum d’altres substàncies com cocaïna i pastilles, tot i no ser 

tan manifest. Un dels entrevistats comenta que el consum està molt concentrat  per zones, i 

es destaca la zona de la Quintana dins la zona verda, la gespa, com una de les principals 

zones de consum. 

Es destaca que el consum d’alcohol es produeix quan surten de festa i en dies puntuals, 

però que el  consum de tabac i la marihuana estan molt estesos en el dia a dia. També es 

comenta que el seu consum comença els 12-13 anys, es produeix més en la franja entre els 

14 i 20 anys i que després comença a disminuir.  

Hi ha la percepció que és fàcil aconseguir drogues a Montmeló, i que si no, els joves van a 

altres pobles a buscar-ne. També es comenta l’existència d’una associació cannàbica a 

partir dels 21 anys. Hi ha la percepció que cada cop hi ha més gent jove que consumeix 

substàncies drogodependents, i  es considera que sobretot ha augmentat el consum de 

marihuana i cocaïna.  
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Tot i que ja es realitzen xerrades de prevenció i sensibilització, alguns dels entrevistats més 

joves consideren que no serveixen de gaire. Altres, en canvi, creuen necessari fer més 

sensibilització i des de més petits (també d’alcohol i tabac). Així i tot, es considera que només 

s’han de realitzar xerrades informatives sobre drogues que no tenen cap efecte en la 

prevenció, sinó treballar més a escala transversal- “l'educació emocional, les habilitats 

socials i promocionar activitats com l’esport”. 

 

29. Creus que la gent jove de Montmeló té conductes de risc amb les relacions 

sexuals? 

La majoria d’entrevistats considera que tot i que hi ha conductes de risc, molts joves  tenen 

relacions sexuals segures. En general, hi ha la percepció que els joves de Montmeló estan 

conscienciats amb el tema i es destaquen tots els tallers i xerrades de sensibilització que es 

duen a terme a l’institut. Les xerrades sobre sexualitat, violència de gènere i relacions 

tòxiques comencen a 1r de l’ESO. A part, es comenta la mediació de l’institut quan es troba 

algun cas de violència o  de relacions sexuals no segures. 

Tot i les xerrades de sensibilització, es considera que s’hauria de buscar alternatives per tal 

d’arribar i implicar als joves en aquest aspecte. Es comenta que darrerament la quantitat de 

xerrades és molt gran i pot arribar a saturar, per tant és important buscar altres maneres de 

fer arribar les idees als i les joves.  

Tenen la percepció que a Montmeló les relacions sexuals dels joves comencen a partir dels 

14-15 anys.  

 

30. Què es podria fer per tal de millorar els hàbits saludables del municipi (consum de 

drogues, relacions sexuals de risc, etc.) 

En general, hi ha la percepció que la majoria dels joves tenen hàbits saludables, tot i així es 

considera que caldria fomentar més l’esport per tal que els joves sortissin més i s’activessin, 

sobretot l’esport a l’aire lliure i ampliar l’horari del pavelló i del gimnàs, que només obre entre 

setmana.  

Un dels entrevistats comenta que les xerrades de prevenció sobre drogues o relacions 

sexuals segures estan molt bé, però que ell creu que ajudaria a conscienciar més si les 

xerrades les fessin persones que han patit les conseqüències del que es parla, com per 

exemple que les xerrades sobre drogues les fes una persona que ha estat addicte durant 

molt temps i els danys i les conseqüències fossin visibles.  

En general, es considera positiu promoure qualsevol activitat perquè la gent no s’enganxi 

tant a la tele i la consola.  

 

 



12  
 

Bloc VII: Participació i cohesió. 

31.  Com és el teixit associatiu del poble (molt actiu, divers, etc)? Hi ha associacions 

juvenils?  

La majoria dels entrevistats no té coneixement de l’existència d’un teixit associatiu potent al 

poble. Tot i així, algun dels entrevistats sí que destaquen que hi ha moltes associacions 

actives, però remarquen que són sempre les mateixes persones que hi participen. 

Consideren que les associacions són molt actives però hi ha una gran part de la població 

que no hi participa.   

Entre les associacions de Montmeló, es desataquen la colla de diables, gegants, ball de 

gitanes, batucada, l’esplai jove i les associacions esportives.  

Cap dels entrevistats té coneixement de l’existència d’una associació juvenil al poble. Només 

es comenta que la colla de diables té una secció juvenil.  

 

32 . La gent jove de Montmeló té espais per implicar-se en els projectes que els 

interessa? 

L’Estació Jove és considera l’únic espai que ara mateix els joves poden disposar per a ells. 

Alguns entrevistat també anomenen la sala polivalent de la Torreta, tot i que hi ha diferents 

opinions sobre si aquesta es podria cedir als joves per tal de desenvolupar algun projecte. 

Tanmateix, hi ha consens que l’Ajuntament estaria obert per tal de trobar la fórmula si un 

grup de joves presenta alguna proposta.  

 

33. La gent jove s’implicaen les dinàmiques culturals i socials del poble?  

Hi ha el sentiment que costa que els joves s’impliquin en les dinàmiques culturals i socials 

del poble.  

Entre els entrevistats es creu necessari promoure i organitzar més activitats diferents, buscar 

formes alternatives per a implicar els joves a la cultura. Un opina que als joves els costa 

organitzar coses però que una minoria es sumen a les coses que s’organitzen com diables 

o la batucada. 

Des de l’Espai Jove comenten que a vegades s’han organitzat activitats proposades pels 

joves i que després no hi ha participat ningú, i que és molt complicat motivar-los. En general,  

es comparteix l’opinió sobre la desmotivació dels joves, que adopten només una conducte 

passiva, on només es queixen de les coses.   

Un dels problemes que destaca un dels entrevistats és que els joves tenen els seus canals 

de participació, com les xarxes socials, i s’impliquen a través de mòbils i ordinadors.  

Un dels entrevistats recomana fomentar la participació i la implicació des de la infància 

perquè després és més fàcil que s’impliquin en temes i activitats del poble. Un altre, comenta 
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que també fan falta més activitats per a gent jove major de 18 anys, i potser no fer tantes 

coses, però més ben fetes.  

 

34.    Com és la comunicació de l’Ajuntament amb els joves? Com podria millorar? 

Els joves entrevistats comenten que no hi ha un comunicació directe amb l’Ajuntament i 

creuen que no hi un referent (com una oficina de joventut) on puguin adreçar-se. Tanmateix, 

altres entrevistats comenten que tant el tècnic de la Torreta com els de l’Estació Jove fan 

d’interlocutors entre els joves i l’Ajuntament.  

També es comenta que la interlocució amb l’Ajuntament és molt més fàcil si ets una 

associació, on es fa més senzill establir vincles directes. 

Tot i així, hi ha el sentiment que l’Ajuntament està obert a rebre als joves i que no posa 

dificultats. Tanmateix, es creu que s’hauria de potenciar la figura del tècnic de la Torreta i 

especialment de l’Estació Jove perquè esdevinguin interlocutors oficials entre l’Ajuntament i 

els joves.  

 

35.   Creus que la gent jove té sentiment de pertinença amb el poble?  Com es podria 

millorar? 

En general, la majoria dels entrevistats considera que no hi ha un sentiment molt gran de 

pertinença al poble.  

Entre els jove es  considera que el sentiment depèn de cada jove, però que no està molt 

estès, que la majoria de la gent és neutra, encara que entre alguns dels joves impera el 

sentiment que no els agrada Montmeló i que no hi ha res a fer. El sentiment de pertinença 

augmenta quan hi ha un conflicte amb joves d’altres pobles, on el jovent del poble sí que fa 

pinya i si un té un problema, tots els joves de Montmeló li donen suport.  

També es comenta que hi ha joves que valoren molt el poble, i que s’hi troben molt a gust.  

Alguns comenten que  alguns joves sí que tenen el sentiment, però que costa donar una 

idea general de pertinença a Montmeló. Altres comenten que aquest sentiment es perd un 

cop els joves marxen del poble i que seria necessari potenciar el vincle entre els joves i 

Montmeló.  

 

 

Altres 

Els joves comenten que seria necessari un altre espai per als joves que no sigui l’Estació 

Jove, molt freqüentada sempre per un mateix públic. A part, es considera que ha quedat petit 

i que faltaria una lloc que fes la funció de Casal Jove.  
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Els joves també comenten que faltaria millorar l’oferta d’oci, i que puguin disposar d’un lloc 

sense que se’ls molesti, sense supervisió. Tot i que, en general, comenten que hi ha bona 

relació amb la policia del poble, sobretot amb els policies de tota la vida, creuen que els falta 

un espai propi per a ells on no puguin ser molestats.  

A part, es comenta que faltaria un zona lúdica amb una zona per a patinar, amb llits elàstics, 

jocs recreatius com les que disposen alguns dels pobles de
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