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1.1. Presentació del Pla Local de Joventut de Montmeló  

 
El present document és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Montmeló 
d’iniciar els treballs per a un nou Pla Local de Joventut (Pla Jove), que per a l’actual equip 
de govern és una prioritat amb l’objectiu de desenvolupar unes polítiques de joventut 
integrals i de qualitat al municipi. 
 
El Pla Jove de Montmeló ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les polítiques 
municipals de joventut dels propers anys. La principal missió del present Pla Jove ha de ser 
garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove als múltiples recursos presents al 
municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat 
d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla Jove impulsarà tot un seguit 
d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del municipi. 
 
Després dels avenços aconseguits amb l’anterior Pla Jove (2015-2018), s’aposta per una 
renovació que segueixi adaptant-se a les necessitats de cada moment i permeti continuar 
amb la transformació integral desitjada. El present Pla Jove, doncs, substituirà l’antic PLJ 
2015-2018 com a document de referència en matèria i polítiques de joventut al municipi. Així, 
el nou Pla Local de Joventut ha d’esdevenir el document marc que aplegui tots els programes 
i accions adreçats a les persones joves del municipi, amb l'objectiu de ser un full de ruta per 
poder assolir i donar cobertura a tots els reptes de futur. 
 
El procés de construcció del Pla Jove de Montmeló s’ha elaborat conjuntament amb tècnics 
municipals, entitats, agents socials i els joves del municipi. La participació de persones 
procedents de diversos àmbits i amb diferents vivències ha ofert una varietat de punts de 
vista molt enriquidor i necessari per tal de mantenir una mirada oberta i crítica en tot el 
procés. Aquest consta de les següents quatre fases:  
 

• Fase 1: Realització del disseny del Pla Jove. 
• Fase 2: Elaboració del Pla Jove, que consta de:   

o Diagnosi de la realitat juvenil  
o Priorització dels eixos del Pla Jove 
o Orientacions generals per al disseny dels objectius i programes del Pla Jove.   

• Fase 3: Redacció del Pla Jove. Disseny dels objectius estratègics, programes i 
projectes. 

• Fase 4: Retorn del Pla Jove. Fase final on es presenta i s’aprova el Pla Jove. 

 
Derivats dels resultats de la diagnosi, s’estableix una priorització dels dos eixos que han 
orientat el treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del 
municipi en el seu conjunt. En el cas de Montmeló, els eixos establerts són els següents:  

Eix 1: Participació i cohesió social 

Eix 2: Transició a la vida adulta (escola-treball) 
Aquests eixos han derivat en 6 línies d’actuació, 15 objectius estratègics, 38 actuacions  i 
74 accions, els quals volen donar resposta a totes les consideracions i necessitats 
plantejades pels agents, tècnics i joves que hi han participat durant tot el procés de la 
diagnosi. 
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1.2. Marc conceptual del PLJ 
 

Els Plans Local de Joventut (PLJ) són eines de planejament de les polítiques de joventut 
municipals que es comencen a utilitzar a Catalunya, de forma pràcticament generalitzada, 
com a metodologia d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació, a partir de l’aplicació del Pla 
Nacional de Joventut (PNJCat) 2010, aprovat l’any 2000 per la Generalitat de Catalunya. El 
nou PNJCat 2011-2020 dona continuïtat a aquesta metodologia. 
 
Concretament, el nou  PNJCat es defineix com a pla sectorial de coordinació en matèria de 
joventut, que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les 
diverses institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb 
la legislació del règim local. A més a més, és l’instrument que determina les línies, els eixos 
i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya. 
 
El PNJCat 2011-2020 defineix la missió de les polítiques de joventut com: 
 
1. Facilitar la realització del projecte de vida de le s persones joves , atenent la diversitat 

de formes i models de vida. 
2. Apoderar el jove com a agent de canvi social , impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa 
de decisions i oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 

 
A la vegada, el nou PJJCAT proposa set reptes: 

REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 
REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 
REPTE 3: Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 
REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 
REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col·lectiu de les persones joves. 
REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 
cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió. 
REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

 
La participació, la transformació, la integritat i la qualitat constitueixen els principis rectors 
del PNJCAT 2011-2020, que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de 
les polítiques de joventut.  
 
A Catalunya, el marc jurídic que regula la competència exclusiva de la Generalitat en termes 
de joventut és la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (LPJ). La LPJ fa dues 
conceptualitzacions en relació a la joventut. La primera, de caràcter teòric, parla de les 
persones joves com aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 
d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, del qual es deriva unes identitats i actituds 
similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no 
hi hagi una joventut sinó diverses. Malgrat això, les persones joves incorporen la 
circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat. Conformen un 
col·lectiu que es defineix, entre d’altres, per unes circumstàncies que dificulten el ple exercici 
de la ciutadania, i és per això que té la necessitat de veure garantit l’accés als recursos 
socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per a exercir-la. 
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La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 
referència per definir les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut principalment a 
garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en els 
projectes col·lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat a partir dels 16 
anys. Aquesta edat inicial coincideix amb l’edat civil d’emancipació, edat en què es poden 
incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de manera voluntària. És per 
això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram d’edat entre els 16 
i els 29 anys, llevat dels casos en què calgui establir altres edats de referència, amb la 
finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes. 
 
En la mateixa línia, en relació a la definició operativa de joventut, el PNJCat 2011-2020, 
manté la referència de 16 a 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè 
sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que més 
s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció. 
 
Pel que fa a la positivització dels continguts, es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 
públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació; 
facilitar la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 
l’habitatge; promoure la salut i els hàbits saludables; fomentar la participació i 
l’associacionisme; facilitar l’accés a la cultura i a la seva producció; defensar i fomentar la 
llengua i la cultura del país en general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en 
particular, fomentar la integració social de joves amb discapacitat i dels col·lectius amb risc 
d’exclusió; dur a terme actuacions encaminades a evitar relacions abusives; i fomentar la 
mobilitat dels joves. 
 
Paral·lelament, els tres principis rectors de les polítiques de joventut són, segons la llei: la 
integritat, la transversalitat i la territorialitat. Referent a la integritat, les polítiques de joventut 
han de respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la vida del jove, 
i que s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació transversal. En relació a 
la transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials d’actuació, les diferents 
òptiques de treball sectorial i les dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les 
persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats 
i agents que intervenen en polítiques de joventut. I, pel que fa a la territorialitat, s’ha de 
garantir l’equitat entre els diferents àmbits territorials a partir de la pròpia realitat. 
 
Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 
universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 
corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 
desconcentració, l’interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la coordinació, 
la cooperació i la planificació. 
 

1.3. Missió i objectius del Pla Jove 
 
El Pla Jove aborda tots els àmbits possibles d’intervenció en una política de joventut, amb la 
voluntat d’esdevenir un pla d’actuació integral i global en la seva concepció. D’aquesta 
manera, la joventut és visualitzada i atesa com una realitat rica i diversa, amb múltiples 
centres d’interès i amb capacitat de ser activa i valuosa com a ciutadans de ple dret en tots 
els camps de la vida comunitària.  
 
El Pla planteja donar un nou impuls a les polítiques de joventut del municipi per estendre i 



8 PLJ Montmeló 2019-2022 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

potenciar totes aquelles actuacions que en el passat s’han revelat com a positives i 
necessàries, així com incorporar noves mesures i actuacions que tendeixin a cobrir els 
dèficits i les mancances detectats en l’actualitat. Aquest plantejament exigirà, en alguns 
casos, reformular projectes existents per modificar línies concretes de treball i, en d’altres, 
generar sistemes de treball nous que fins al moment no han estat contemplats.  
 
Aquestes actuacions estaran determinades per la missió del Pla. És a dir, la missió que els 
joves puguin construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. 
L’eina principal per assolir aquest objectiu serà garantint l’accés universal i normalitzat de la 
gent jove de Montmeló als múltiples recursos presents en el seu entorn. 

 
A continuació, s’exposen els objectius generals i instrumentals que han de regir el Pla Jove 
de Montmeló:  

Objectiu general 

• Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats als recursos que els permetin gaudir d’un 
nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal.  

• Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que 
el jovent rebi suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i 
arribin a adquirir un criteri propi que asseguri la llibertat real d’elecció en totes 
aquelles qüestions que els resultin transcendentals. 

• Fomentar la participació a través d’una política activa de dinamització que, a més de 
facilitar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais de relació i 
intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. 

 
Objectius Instrumentals 

A partir dels objectius generals presentats, es defineixen els següents objectius operatius: 

 

• Potenciar els mecanismes de relació i cooperació interdepartamental que derivin en 
un funcionament transversal per a l’aplicació de determinats programes i projectes. 

• Consolidar i crear canals de comunicació estables que facilitin l'establiment de 
mecanismes múltiples d’interlocució entre el consistori i el jovent. 

• Estendre en el territori el conjunt d’actuacions municipals en matèria de joventut per 
facilitar l’accés a les seves ofertes i recursos a tot el jovent, independentment de les 
seva condició. 

• Generar una xarxa d’espais públics de servei i oferta de recursos que puguin actuar 
com a referència per al jovent, tant per relacionar-se amb l’administració com per 
usar-los com a punt de trobada, relació i socialització. 

• Promoure i activar la seva participació al poble i, concretament, en l’elaboració del 
Pla Jove. 
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2. DIAGNOSI DEL PLA JOVE: anàlisi de la 
realitat juvenil i de les polítiques de 
joventut a Montmeló 
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2.1. Metodologia  

 

2.1.1. Estudi de camp 

L’estudi de camp es va dissenyar a través de diverses fases, l’objectiu de les quals era, com 
ja s’ha comentat, aprofundir paulatinament en la realitat juvenil de la població. 
 

En la primera fase d’aquesta diagnosi, l’objectiu ha estat conèixer la situació de la joventut 
a Montmeló a partir de la informació de les bases de dades municipals i autonòmiques, així 
com trobades inicials amb la responsable de joventut i els altres agents socials claus del 
municipi. 
 
Feta aquesta primera aproximació, es van realitzar entrevistes individuals amb professionals 
de diferents serveis i equipaments municipals als quals acudeixen de forma regular els joves 
del poble (esports, serveis socials, cultura, etc.). Paral·lelament, es van formular trobades i 
tallers participatius amb joves del municipi. 

 
A part, durant tot el procés s’han dut a terme comunicacions periòdiques amb els 
responsables i tècnics de l’Ajuntament per coordinar i analitzar tot el procés. 
   
Finalment, una vegada entregat el Pla, aquest serà revisat novament per les autoritats locals 
i els tècnics corresponents per tal de fer-hi, si es considera pertinent, els ajustos finals 
necessaris a fi que reflecteixi de manera fidedigna la realitat de Montmeló. 
 

 
2.1.2. Metodologia i tècniques de recerca utilitzad es 

Per tal d'obtenir les dades i la informació necessària per a la diagnosi, s’han utilitzat diferents 
tècniques i eines d'investigació que s'exposaran tot seguit. Tanmateix, primer de tot, 
remarcar que la participació ha constituït un objectiu en si mateix en tot el procés de recollida 
de dades. No només per la validesa com a mitjà per obtenir informació, sinó entenent alhora 
que és un bon camí per promoure el coneixement de manera directa de la realitat i les 
necessitats del jovent, i constitueix un bon punt de partida per començar a crear vincles entre 
el col·lectiu jove i les administracions. Així, durant el procés del treball de camp, s'ha convidat 
a participar a totes aquelles persones joves o que se senten joves i han tingut ganes d'aportar 
el seu granet de sorra en la construcció de la diagnosi del Pla Jove de Montmeló. 

 
A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades durant l’estudi: 
 

Consultes documentals: Documents sobre les activitats realitzades per l’Ajuntament els 
anys precedents i consultes de plans locals. 
 
Bases de Dades Municipals i Autonòmiques: s’han obtingut dades de les següents 
bases de dades: 
2.1.3. Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
2.1.4. Bases de dades municipals 
2.1.5. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
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Entrevistes en profunditat: amb els responsables municipals, diversos agents socials i 
joves de Montmeló. 
 
L’objectiu de les entrevistes és l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de diferents perfils de 
persones vinculades amb Montmeló i que estiguin dins el col·lectiu jove o relacionades amb 
l’àmbit de la joventut. 
 
L’edat de les persones entrevistades va de 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, i d’altres que han arribat fa uns anys; o altres que abans 
participaven molt en la vida del poble, encara que actualment no hi tenen tanta vinculació, i 
d’altres 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: 

1. Educació. 
2. Feina i atur. 
3. Habitatge. 
4. Oci i cultura. 
5. Igualtat i diversitat. 
6. Esport i hàbits saludables. 
7. Participació i cohesió. 

 

Taller participatiu amb delegats de l’Institut  
 
Aquesta sessió es realitza a través d’una dinàmica participativa amb els delegats i delegades 
de l’Institut de Montmeló.  
 
L’objectiu del  taller és de generar opinió al voltant de la realitat juvenil al municipi, per tal 
d’analitzar i detectar la visió de la gent jove sobre Montmeló, alhora que també es fa un recull 
de les necessitats i propostes d’actuacions en matèria de joventut. 
 
Aquesta sessió s’ha portat a terme el 13 de desembre, des de les 15:30 a les 17:00 hores, 
a l’Estació Jove de Montmeló. Hi han participat 11 delegats i delegades dels cursos de 1r, 
2n i 4t d’ESO de l’Institut Montmeló, d’edats compreses entre els 12 i els 17 anys. 
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Per al desenvolupament de la sessió, es va enganxar a terra una tira de paper que formava 
una línia. Als extrems de la línia hi havia dos cartells (“totalment d’acord” i “no hi estic 
d’acord”) i al mig de la línia un cartell que posava “més o menys d’acord”. La dinamitzadora 
va llançar diverses frases provocadores i els i les participants s’anaven posicionant al llarg 
de la línia segons estaven “totalment d’acord”, “més o menys” o “no hi estic acord”.  
 
Les frases utilitzades són les següents:  

• A Montmeló hi ha suficients equipaments i activitats destinades a la gent jove. 
• A Montmeló m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer. 
• La gent jove de Montmeló ens cuidem, fem esport i tenim bons hàbits. 
• Estic segur que tindré una bona feina. 
• A Montmeló els joves ens coneixem entre nosaltres.  

 
Per altra banda, també s’ha dut a terme un recull de propostes dels joves per incorporar-les 
al Pla Local de Joventut.  
 

Fòrum Jove  

És la sessió oberta a tots els joves de Montmeló, amb l’objectiu de generar un debat i recollir 
les aportacions sobre les necessitats i les propostes de la gent jove del municipi. El debat i 
la recollida d’aportacions s’estructura a través de la mateixa dinàmica que el taller de 
delegats explicada anteriorment, per tal d’anar sumant elements per a la reflexió que 
permetin generar un debat més profund sobre les temàtiques tractades. 
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En el taller van participar 21 joves usuaris de l’Estació Jove de Montmeló d’entre 12 i 25 anys 
i es va dur a terme el 20 de desembre a l’Estació Jove.  

  

Taller participatiu amb tècnics municipals: polítiq ues de joventut a Montmeló  
  

Aquest es realitza a través d’una sessió participativa amb diferents tècnics i professionals 
vinculats amb l’àmbit de la joventut.  L’objectiu de la sessió és analitzar, de manera col·lectiva 
i consensuada, les polítiques de joventut al municipi. 
 
Hi han participat 8 tècnics municipals de diversos departaments de l’Ajuntament de 
Montmeló: Promoció Econòmica, Cultura, Joventut, Policia municipal, Educació, Urbanisme 
i Serveis Socials. 
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La sessió té una durada de 2 hores i s’ha desenvolupat seguint el següent esquema:  
 

1. Presentació del PLJ:  Què és? Quines fases té el procés d’elaboració? I en quin 
punt estem? 

 
2. Presentació de l’objectiu del taller i la dinàmica de treball .  

 
3. Treball en grups , 4-5 persones. Els participants han analitzat les debilitats i 

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

 

 
 
 

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

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

El taller es va dur a terme a l’Estació Jove el 9 de novembre del 2018. 
 
 
 

Fitxes participatives a l’Institut:  

S’han passat unes fitxes a tots els alumnes de l’institut de Montmeló. La fitxa consta de dues 
parts: un part recull les necessitats i preocupacions dels i les joves de Montmeló sobre el 
diferents àmbits que tracta el PLJ i, una altra part, on es recullen propostes o millores per a 
cada un dels àmbits establerts. En total, s’han recollit 262 fitxes, amb  169 aportacions en 
clau de preocupacions i 1059 en clau de propostes. 
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 Núm. 
Aportacions  % 

Participació i implicació 37 3,5% 

Igualtat i diversitat 57 5,4% 

Habitatge i emancipació 67 6,3% 

Feina 70 6,6% 

Mobilitat 116 10,9% 

Educació i formació 148 13,9% 

Esports i hàbits saludables 179 16,9% 

Oci, lleure i cultura 385 36,3% 

Total 1.059 100,00% 
 
 
Concurs jove a Instagram  

Un de les eines utilitzades per conèixer la realitat dels joves a Montmeló ha estat el Concurs 
Jove a Instagram. Una de les finalitats del concurs és posar diferents mecanismes per tal de 
facilitar la participació de la gent jove en el procés d’elaboració del Pla Jove, alhora que el 
concurs serveix per donar a conèixer i fer difusió del Pla Jove entre la gent jove i donar a 
conèixer un nou canal de comunicació amb l’Ajuntament.    

 
El concurs realitzat anava destinat a tots els joves d’entre 12 i 35 anys del municipi, amb 
l’objectiu de conèixer de quina manera veuen i senten la realitat i el dia a dia de Montmeló. 
Els joves podien participar pujant un màxim de 3 fotografies per persona. Les fotografies 
penjades havien de tenir relació amb coses, fets o llocs amb els quals les persones 
participants s’identifiquessin, alhora que fossin coses, fets o llocs que tinguessin una 
vinculació amb el municipi.  
 
La fotografia s’havia de penjar al compte d’Instagram entre el 10 i el 19 de desembre a les 
15 h amb el hastag #Montmelojove i citant a @estaciójove. Cada fotografia havia d’anar 
acompanyada d’un breu comentari on s’exposava el motiu o el per què  de la foto escollida.  
Per tal de facilitar i promoure la participació, es va sortejar un mòbil entre els participants.  
 
 
 
Matriu DAFO 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitzar la realitat d’una organització o 
projecte, a través d’identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la situació 
externa (amenaces i oportunitats) en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi DAFO es pot 
conèixer la situació real que es troba l’organització o projecte, el que permet plantejar les 
diferents estratègies de futur.  

 
En aquest cas, amb l’anàlisi de la informació recollida en totes les tècniques d’estudi 
comentades, s’ha procedit a realitzar una matriu DAFO. L’objectiu  principal és mostrar de 
forma sintètica la realitat juvenil existent al municipi de Montmeló. Es recullen, per tant, les 
debilitats i fortaleses detectades respecte a la realitat juvenil i a les polítiques de joventut del 
municipi que han estat expressades per les diferents persones que han participat en aquesta 
diagnosi, així com els factors de caire extern que poden actuar com a oportunitats o com a 
amenaces en el desenvolupament del proper Pla Local de Joventut de Montmeló. 
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2.2. Informe de resultats  
 

Es presenta a continuació la situació sociodemogràfica de Montmeló, tot posant especial 
atenció en aquelles dades que afecten a la població jove. Aquests resultats s’acompanyen 
de les valoracions dels diferents agents i joves que han participant en el desenvolupament 
de la diagnosi. A la següent taula resum es mostra el número de les persones que hi han 
participat:  

 

 Persones  
Entrevistes 7 

Tallers tècnics 8 

Taller delegats 13 

Fòrum Jove 21 

Enquestes Institut 262 

Total participants  311 

 

Els resultats  de la diagnosi queden agrupats entorn a 8 grans apartats: 

• Estructura i evolució de la població jove  

• Educació. 

• Mercat laboral i atur. 

• Habitatge. 

• Oci i cultura. 

• Igualtat i diversitat. 

• Esport i hàbits saludables. 

• Participació i cohesió. 
 
 

2.2.1.  Estructura i evolució de la població jove d e Montmeló 

 

2.2.1.1 Estructura de la població 

Montmeló és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona. La 
població de Montmeló és a l’any 2017 de 8.748 persones. Amb una extensió de 4,0 km2, la 
densitat de la població és de 2.196,0 habitants per km2. 

 
El total de joves d’entre 15 i 29 anys de Montmeló és de 1.394 el 2017 i representa el 15,9 
% de la població del municipi. 
 

Taula 1.1 Població a Montmeló, 2017. 
POBLACIÓ Homes Dones Total 

Joves 15 a 29 anys 725 669 1.394 

Població total 4.271 4.477 8.748 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT 
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El gràfic 1.1 mostra la piràmide de població de Montmeló per edat. La piràmide presenta una 
distribució característica de la societat catalana contemporània. Aquesta es caracteritza per 
tenir una base de població infantil relativament estreta, i una població envellida a causa de 
l’augment de l’esperança de vida.  
 
L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 40 anys en amunt, sobretot 
en el cas del homes, ja que es redueix la proporció de població de manera gradual segons 
es va augmentant els rangs d’edat; però irregular en les d’edats inferiors, havent una 
major proporció de població entre els 30 i els 40 anys, i una proporció menor entre els 
12 i els 29 anys. Aquest és, però, un fenomen que passa a la resta de la comarca, a 
Catalunya i, en general, a tota la societat occidental. Per altra banda, destaca la poca 
presència de població infantil compresa entre les edats de 0 a 5 anys que, de seguir amb 
aquesta tendència, podria arribar a comprometre el relleu generacional del municipi en un 
futur.  
 

 
Gràfic 1.1. Piràmide de població de Montmeló, 2017 (valors absoluts).  

 
Elaboració: Pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

A continuació, la taula 1.2. mostra les dades de la població per edats quinquennals i permet 
veure més específicament el nombre total i el percentatge per cada una de les franges 
d’edat. Així, destaca com la proporció de dones i homes en general és bastant igualitària, 
concretament a l’any 2017 el percentatge de dones (51,2 %) és lleugerament superior al 
d’homes (48,8 %). Tanmateix, s’observa com en les edats que comprenen part de la 
infantesa i joventut, entre els 5 i 29 anys, el percentatge de dones és inferior al d’homes. 
Això canvia a partir dels 30 anys, on les dones són lleugerament superiors als homes, i 
s’accentua a partir dels 70 anys, així s’arriba a més de 20 punts percentuals de diferència 
entre homes i dones passats els 80 anys.  
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Taula 1.2. Població de Montmeló per edats quinquenn als, 2017 . 

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

De 0 a 4 anys 184 191 375 49,1% 50,9% 4,3% 

De 5 a 9 anys 258 221 479 53,9% 46,1% 5,5% 

De 10 a 14 anys 256 240 496 51,6% 48,4% 5,7% 

De 15 a 19 anys 251 211 462 54,3% 45,7% 5,3% 

De 20 a 24 anys 224 223 447 50,1% 49,9% 5,1% 

De 25 a 29 anys 250 235 485 51,5% 48,5% 5,5% 

De 30 a 34 anys 231 245 476 48,5% 51,5% 5,4% 

De 35 a 39 anys 334 348 682 49,0% 51,0% 7,8% 

De 40 a 44 anys 370 392 762 48,6% 51,4% 8,7% 

De 45 a 49 anys 374 377 751 49,8% 50,2% 8,6% 

De 50 a 54 anys 327 338 665 49,2% 50,8% 7,6% 

De 55 a 59 anys 266 269 535 49,7% 50,3% 6,1% 

De 60 a 64 anys 263 274 537 49,0% 51,0% 6,1% 

De 65 a 69 anys 246 275 521 47,2% 52,8% 6,0% 

de 70 a 74 anys 154 194 348 44,3% 55,7% 4,0% 

De 75 a 79 anys 133 144 277 48,0% 52,0% 3,2% 

De 80 a 84 anys 94 141 235 40,0% 60,0% 2,7% 

De 85 anys i més 56 159 215 26,0% 74,0% 2,5% 

Total 4.271 4.477 8.748 48,8% 51,2% 100,0% 
Elaboració pròpia. Font de les dades: padró municipal IDESCAT. 

 
Entre la població jove (15 a 19 anys), els nois representen el 52,0 % i les noies el 48,0 %.  
Aquesta diferència augmenta sobretot en la franja d’edat dels 15 als 19 anys, en la qual els 
nois superen de manera notable a les noies amb una diferència de gairebé 10 punts 
percentuals (54,3 % i 45,7 % respectivament). 
 

Taula 1.3. Percentatge de homes i dones joves de 15  a 29 anys per franges d’edat 
 a Montmeló, 2017. 

 

  Homes Dones 

15-19 anys 54,3% 45,7% 

20-24 anys 50,1% 49,9% 

25-29 anys 51,5% 48,5% 

15-29 anys 52,0% 48,0% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
 

  

2.2.1.2. Evolució de la població jove  

Montmeló va assolir el seu màxim de població el 2010, amb 9.001 habitats, després d’un 
prolongat creixement. A partir d’aquest any, pateix un lleuger descens fins als 8.748 
habitants el 2017.  

 
Per altra banda, entre el 2000 i el 2011, el pes dels joves de 15 a 29 anys dins de l’estructura 
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demogràfica ha experimentat una caiguda considerable, passant dels 2.253 a 1.375 
habitants. A partir de l’any 2012, el nombre de joves s’ha estabilitzat amb un lleu repunt al 
darrer any, i arriba als 1.394 joves el 2017. En aquest darrer any, hi ha 859 joves menys dels 
que hi havia a l’any 2000.  
 

 
Gràfic 1.2. Evolució de la població jove i la de po blació total del municipi, 2000-2017 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

Quan s’observa la variació interanual de població, es veu com el decreixement de la població 
jove és molt més accentuat que el de la resta de la població. La variació interanual de la 
població jove es manté negativa entre el 2001 i el 2013, fins i tot arriba algun any a situar-se 
al -7,1 %. En canvi, entre el total de la població la variació interanual en el mateix període 
intercala alguns anys positius amb altres de negatius, però amb percentatges que es situen 
entre el -1 % i 1,5 %. A partir del 2013, s’observa una estabilització en la variació interanual 
de la població, on el creixement interanual de la població dels joves és lleugerament superior 
al total de la població.  

 

Gràfic 1.3.  Variació interanual de la població jov e i de la població total del municipi, 
2000-2017 

 

 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
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En relació al total de la població, la població jove ha caigut del 26,7 % al 15,9 % els últims 
17 anys, tot i que la principal disminució es produeix entre el 2000 i el 2013, com ja s’ha 
comentat anteriorment. A partir d’aquest darrer any, s’observa un canvi de tendència i la 
proporció de joves augmenta lleugerament respecte a la població total, degut principalment 
a la disminució de la població que pateix el municipi des de l’any 2010.  
  

Gràfic 1.4. Evolució del percentatge de joves en re lació al total de la 
Població. Montmeló, 2000-2017. 

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

La disminució de la població jove es va donant progressivament a tots els nivells territorials. 
Tot i això, a l’any 2001 Montmeló tenia una presència major de joves en comparació amb la 
comarca i el país (26,1 % davant el 23,8 % i el 21,8 % respectivament). El 2017, la proporció 
de joves, tot i que continua sent major, es situa més a prop dels valors de la comarca i la 
resta de Catalunya, en torn del 15 %.  
 
 

Taula 1.4. Evolució dels joves i de la proporció de ls joves de 15 a 29 anys respecte el 
total de població. Montmeló, Vallès Oriental i Cata lunya (dades absolutes i percentatges), 

1996, 2001, 2011 i 2017. 
 

    2001 2011 2017 
    joves % joves Joves % joves Joves % joves 

Montmeló 2.246 26,1% 1.438 16,1% 1.394 15,9% 

Vallès Oriental 75.821 23,8% 65.908 16,5% 60.701 15,1% 

Catalunya 1.380.599 21,8% 1.301.838 16,6% 1.142.486 15,1% 
Elaboració pròpia. Font: Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. IDESCAT. 

 

 
A escala municipal, comarcal i de Catalunya la proporció dels joves per franges d’edat de 15 
a 19 anys, de 20 a 24 i de 25 a 29 es distribueixen de manera molt semblant, essent en el 
conjunt de Catalunya on es troba una diferència més gran entre les franges de 15 a 19 anys 
i les de 25 a 29 anys.  
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Taula 1.5. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat.  
Montmeló, Vallès Oriental i Catalunya, 2017.  

 

 de 15 a 19 anys de 20 a 24 anys de 24 a 29 anys 

Montmeló 462 33% 447 32% 485 35% 

Vallès Oriental 21.125 35% 19.528 32% 20.048 33% 

Catalunya 361.563 32% 366.321 32% 414.602 36% 
Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 

Quan s’observa l‘evolució històrica dels joves de Montmeló per franges d’edat, es produeix 
un creixement percentual de les franges d’edat més joves, sobretot entre els de 10 a 14 
anys, els quals representaven el 2001 el 12,2 % de la població jove, mentre que a l’any 2017 
el 21 %. Per altra banda, es redueix la de 25 a 34 anys respecte al 2001 i 2011. Això pot 
indicar un canvi de tendència dels darrers anys, ja que el 2017 hi ha una major proporció 
dels joves que es concentren a la franja dels 10 als 19 anys en comparació el 2001.  
 

Taula 1.6. Població  de 10 a 34 anys per grups d'ed ats. Montmeló, 2001, 2011, 2017.  
Montmeló 2001 2011 2017 

De 10 a  14 anys 424 12,2% 454 17,1% 496 21,0% 

De 15 a  19 anys 560 16,1% 433 16,3% 462 19,5% 

De 20 a  24 anys 804 23,2% 434 16,3% 447 18,9% 

De 25 a  29 anys 882 25,4% 571 21,5% 485 20,5% 

De 30 a  34 anys 802 23,1% 764 28,8% 476 20,1% 

Total 3.472 100,0% 2.656 100,0% 2.366 100,0% 
Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 

 
 

Gràfic 1.5. Evolució de la proporció de joves de 10  a 34 anys per franges d'edat 
quinquennals. Montmeló, 2001, 2011 i 2017. 

 

 
Elaboració pròpia: Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 
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2.2.1.3 Origen de la població  

Per tal de conèixer la diversitat del municipi, es fa una primera aproximació analitzant el lloc 
de naixença. 
 
El 2017, gairebé un 9,8 % de la població de Montmeló ha nascut a l’estranger. És un 
percentatge baix si ho comparem amb el 12,4  % de la comarca i el 17,1 % de Catalunya.   
 
Quan es presta atenció el lloc de naixement de la població jove (15-29 anys), els nascuts a 
Catalunya són majoria, amb un 83,1 % del total de joves. Els nascuts a l’estranger suposen 
un 14,4 %, i els nascuts a la resta de l’estat el 2,4 %. Quan es compara el municipi amb la 
comarca i el país, es pot veure que la presència de joves nascuts a l’estranger és més 
reduïda al municipi. A Catalunya el 26,9 % dels joves ha nascut a l’estranger i al Vallès 
Oriental el 18,9 %, en comparació al 14,4 % de la gent jove de Montmeló. 
 
 

Taula 1.7. Població  segons lloc de naixement Montm eló 2017.  
  Nascuts a Catalunya Nascuts resta de l'Estat Nascuts a l'estranger 

  joves % joves % joves % 

Municipi 1.159 83,1% 34 2,4% 201 14,4% 

Comarca 47.865 78,9% 1356 2,2% 11.480 18,9% 

Catalunya 791.643 70,0% 35.190 3,1% 303.911 26,9% 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 
 
Tanmateix, quan es compara amb la població total del municipi, el percentatge de joves 
nascuts a Catalunya és bastant superior, més de 20 punts percentuals. També, trobem una 
notable diferència entre els nascuts a la resta de l’estat, on per al total de la població arriba 
a un 27,3 %, enfront al 2,4 % en relació a la població jove. Per altra banda, entre els joves 
hi ha un percentatge major de nascuts a l’estranger.   
 

Taula 1.8. Població anys segons lloc de naixement. Montmeló, 2017. 

  
Nascuts a Catalunya Nascuts resta de l'Estat Nascuts a 

l'estranger  

Total Població  5.505 62,9% 2.385 27,3% 858 9,8% 

Joves (15 -29 anys)  1.159 83,1% 34 2,4% 201 14,4% 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT 
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Gràfic 1.6. Població de Montmeló segons lloc de nai xement, 2017. Total població vs 
Joves (15-29anys). 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades:  IDESCAT 

 
Quan s’observa l’evolució del lloc de naixement de la població jove, es veu com els últims 
anys el percentatge de gent jove nascuda a l’estranger ha augmentat entre el 2001 i el 2011, 
passant del 5,4 al 14,3 %. L’any 2017 el percentatge s’ha estabilitzat i es segueix situant 
entorn del 14 %. Aquest augment de la població nascuda a l’estranger ha estat a costa de la 
disminució de la població nascuda a la resta de l’estat, però especialment de la població 
nascuda a Catalunya.  
 

Gràfic 1.7. Població jove de Montmeló segons lloc d e naixement, 2001, 2011 i 2017. 
 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

2.2.1.4. Moviments de població    

Les migracions són considerades aquells moviments de població humana que es produeixen 
entre diferents regions. 
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La següent taula exposa l’evolució de les migracions dels joves i del conjunt de la població 
al municipi. Així, s’observa com el 2017 arriben més joves a Montmeló dels que marxen. 
Concretament, el saldo de persones joves que arriben al municipi és de 6 joves, mentre que 
pel total de la població el saldo positiu puja a 39 persones.   
 
Si comparem aquests saldos migratoris respecte els anys 2011 i 2006, en el cas de la 
població jove s’ha incrementat en 21 persones respecte el 2011 (any amb un saldo negatiu), 
però sense arribar als 14 assolits el 2006. En canvi, en el cas del total de la població es 
passa d’uns saldos negatius de 40 i 90 persones en els dos primers anys, a un saldo positiu 
de 39 persones en el darrer any.  
 

Taula 1.9.  Migracions dels joves de 15 a 29 anys i  del conjunt de la població.   
Montmeló. 2001, 2011 i 2017. (núm. absoluts)  

 2006 2011 2017 

 arriben marxen saldo arriben marxen saldo arriben marxen saldo 

Joves de 15 a 29 anys 171 157 14 100 115 -15 105 99 6 

Total població 475 515 -40 343 433 -90 386 347 39 

 Elaboració pròpia. Font: dades de Moviments Migratoris. IDESCAT. 
 

 

 

 

Gràfic 1.8.  Saldos migracions internes de Montmeló , 2006, 2011 i 2017. 

 
 Elaboració pròpia. Font: dades de Moviments Migratoris. IDESCAT. 

 

 

L’anàlisi de la migració, és a dir, els moviments de població que es produeixen entre diferents 
països, ajuda a la interpretació de col·lectius particulars. La següent taula permet conèixer 
la reconfiguració de la població jove esmentada en els apartats anteriors.    
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Taula 1.10. Dades generals sobre població i joves d e 15 a 29 anys de nacionalitat 
estrangera. Montmeló, Vallès Oriental i Catalunya 2 017. (dades absolutes i percentatges) 

 PNE JNE JNE (-rUE) %PNE/total P %JNE/J %JNE/PNE 

Montmeló 576 131 112 6,6% 9,4% 22,7% 

Vallès Oriental 32.984 6.283 5.106 8,2% 10,4% 19,0% 

Catalunya 1.041.362 236.610 181.156 13,8% 20,7% 22,7% 

Elaboració Pròpia. Font: IDESCAT 

 
PNE Població nacionalitat estrangera           

JNE Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera       

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE   

%PNE/total P Proporció de població de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població   

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves   

%JNE/PNE Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera 

 

 

El 9,4 % de la població jove del municipi el 2017 té nacionalitat estrangera. Si es compara el 
municipi amb la comarca i el país, es pot veure que la presència de joves amb nacionalitat 
estrangera hi és més reduïda. Així, a Catalunya el 20,7 % dels joves té nacionalitat 
estrangera i al Vallès Oriental el 10,4 %, en comparació al 9,4 % de la gent jove de Montmeló. 
 
Quan s’analitza la població jove de nacionalitat estrangera per grups de d’edats, s’observa 
que el grup de joves d’entre 25 i 29 anys és el més nombrós amb 69 joves, seguit del grup 
d’entre 30 i 34 anys, amb 64 joves.  
 
 

 

 

 
Gràfic 1.9. Joves de 10 a 34 anys de nacionalitat e strangera per grups d'edat 

quinquennals. Montmeló, 2017.  

 
Elaboració Pròpia. Font: Padró continu de població. IDESCAT. 

 

 
Quan comparem per continents, el principal origen dels joves de nacionalitat estrangera és 
Àfrica, amb més de la meitat dels joves del municipi, amb un 51,1 %, seguit dels de 
procedència d’Amèrica del Sud i la resta de la Unió Europea, amb un 14,5 %. Els menys 
nombrosos són els joves amb procedència de la resta d’Europa, amb un 2,3 %. 
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Taula 1.11. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat e strangera segons  continent d'origen i 

per grups d’edat. Montmeló, 2017. 
 

  
Resta 

UE 
Resta 

d'Europa  Àfrica Amèrica del Nord i 
Central  

Amèrica 
del Sud  

Àsia i 
Oceania  

De 15 a 19 anys 2 1 16 1 5 2 

De 20 a 24 anys 4 1 19 3 4 4 

De 25 a 29 anys 13 1 32 7 10 6 

Total 25-29 19 3 67 11 19 12 

% 14,5% 2,3% 51,1% 8,4% 14,5% 9,2% 
Elaboració pròpia. Font: dades del Padró continu de població. IDESCAT. 

 

 

En contrastar-ho amb la comarca i el país, s’observa que la presència de joves procedents 
d’Àfrica és significativament major a Montmeló (51,1 % davant el 30,7 % de la comarca i el 
24,0 % de Catalunya). En canvi, el col·lectiu procedent de la resta d’Europa, d’Amèrica del 
Nord i Central i la resta de la Unió Europea, té menor presència a Montmeló en comparació 
al Vallès Oriental i a Catalunya. 

 

 

 

Gràfic 1.10. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen. 
Montmeló, Vallès Oriental i Catalunya, 2017.  

 
Elaboració pròpia. Font: dades del Padró continu de població. IDESCAT. 
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2.2.2.  Educació i nivells d’instrucció 

 
2.2.2.1 Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de l’educació 
 

a) Recursos municipals 
  
Actualment, Montmeló disposa d’1 llars d’infants; 2 CEIP’s; 1 IES , 1 centre de formació de 
persones adultes i 1 escola municipal de música.  
 

• L’Institut Montmeló  és un centre d’ensenyament públic que imparteix:  
- Educació secundària obligatòria  
- Batxillerat: ciències de la naturalesa i de la salut, tecnologia, humanitats i 

ciències socials  
- Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà: 

perruqueria i estètica personal decorativa. 
 

• El centre de formació de persones adultes  (G2M) és un centre d’ensenyament 
municipal que imparteix una formació variada, amb la voluntat de ser el suport de 
referència per a totes les persones que vulguin satisfer i millorar la seva formació. 
G2M ofereix un programa formatiu de qualitat, amb bons recursos i especialistes, 
amb objectius seriosos per a millorar els resultats acadèmics i obtenir-ne un 
reconeixement adequat, com: Alfabetització, Informàtica, Català, 
Conversa/immigració, Anglès bàsic, entre d’altres.  
 

• L’escola municipal de música  és un centre d’ensenyament municipal que 
imparteix ensenyaments des dels tres anys fins a adults.  

 
En la següent taula es pot observar el nombre d’alumnes i centres al municipi de Montmeló 
en el curs 2015-2016. Les dades indicades corresponen als centres educatius de titularitat 
municipal que estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Per tant, les dades no inclouen tota l'oferta formativa disponible al municipi.  

 
Taula 2.1.  Centres i alumnat curs 2015/2016 Montme ló * 

Curs 
2015/16 Infantil Primària ESO Batxillerat FP Grau Mig  FP Grau 

Superior  

Alumnat  350 576 381 82 111 - 

Centres  3 2 1 1 3 - 
Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

*centres educatius de titularitat municipal 
 
 

b) Polítiques de joventut en l’àmbit de l’educació  
 

A continuació es fa un recull dels diferents projectes i polítiques relacionades amb l’àmbit de 
l’educació existents a Montmeló:  
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Nom Descripció  
Ampliar l’oferta de Cicles 
Formatius  

Es treballa amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya perquè s’ampliï l’oferta de CC.FF. que es fa al municipi, i així 
poder dotar als joves de més possibilitats formatives i acadèmiques.  

Beca Estudis universitaris  S’ofereixen dues beques per a estudis universitaris a les dues millor 
notes de Batxillerat de cada promoció.  

Aula d’estudi És un espai on els joves puguin estudiar de manera individual o grupal 
quan arriben les èpoques d’exàmens a la Biblioteca i durant tot l’any a 
l’Estació Jove. 

Pla municipal de prevenció 
de l’absentisme escolar  

Vetlla per l’escolaritat obligatòria de tots els infants en edat escolar. 
L’objectiu últim és aconseguir que tots els infants estiguin matriculats a 
l’escola i que hi vagin amb regularitat. Objectius del pla és:  

- Aconseguir conèixer la situació de l’absentisme escolar a 
Montmeló.  

- Coordinar recursos i línies de treball entre els diferents 
professionals.  

- Vetllar per la plena escolaritat dels alumnes en edat escolar 
obligatòria. 

Aula Oberta El projecte aula oberta és un programa de diversificació curricular que 
s’executa de manera coordinada entre l’INS Montmeló i l’Ajuntament. 
L’objectiu principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
segon cicle de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic i 
problemes de conducta, i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum per a la seva integració  escolar, 
social i laboral. 

UNED Es facilita un espai on els joves de Montmeló puguin realitzar els tràmits 
presencials d’inscripció a la UNED. Preparació per a la prova d’accés 
per a majors de 25 anys. 

Vine i estudiem Creació de grups d’estudi i reforç escolar a l’equipament de l’Estació 
Jove. 

Gradua t ESO  Preparació per a l’obtenció del títol de graduat en secundària. 
Preparació accés a CFGM Preparació de persones per a la realització de la prova d’accés als 

CFGM per l’abandonament dels estudis, provinents del fracàs escolar. 
Ajuts econòmics per a 
joves 

Des de l’Ajuntament es donen ajudes per tal d’aconseguir que cap jove 
de Montmeló deixi de fer activitats lúdiques, esportives, educatives, 
d'esbarjo... per dificultats econòmiques de la seva família.  
 

 
 
2.2.2.2. Realitat juvenil en l’àmbit educatiu 
 
A continuació s’exposen un seguit de dades que ens permetran conèixer el nivell d’instrucció 
al municipi i els alumnes matriculats, com també la percepció dels joves i dels agents 
entrevistats sobre la realitat educativa de Montmeló, per tal de detectar mancances i 
possibles propostes d’actuació.  
 
 
Nivell d’instrucció 
 
Quan observem el nivell d’instrucció de la població de Montmeló, destaca l’alt índex de 
persones que assoleixen l’educació secundària, amb un 32,9 % de la població el 2011. A 
més, si es comparen els resultats respecte el 2001, es produeix un augment substancial de 
les persones que obtenen batxillerat superior o estudis universitaris. Aquest bon índex 
d’instrucció ve acompanyat, conseqüentment, d’una reducció del nivell de les persones que 
només obtenen estudis primaris, que passa del 32,0 % el 2001 al 15,8 % el 2011, i 
s’aconsegueix reduir el nombre de persones sense estudis i que no saben ni llegir ni escriure. 
Per tant, es pot parlar d’un d’una tendència positiva on cada vegada més persones opten 
pels estudis superiors. 
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Gràfic 2.1.  Nivell d’instrucció població de 16 any s i més a  

Montmeló, 2001-2011. 

 

 Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 
Tot i que la tendència del nivell d’instrucció respecte el 2001 és positiva, quan es compara 
el nivell d’instrucció amb la resta del territori s’observa com Montmeló té percentatges 
inferiors en estudis superiors. El 2017, només un 8,2 % de la població de Montmeló 
disposava d’estudis universitaris, en comparació del 15,9 % de la comarca i el 20,3 % de 
Catalunya, el que suposa una diferència de més de 12 punts percentuals. Per altra banda, 
Montmeló té percentatges més elevats de població sense estudis i amb educació primària, 
el que posa de manifest que, tot i la tendència positiva dels darrers anys, Montmeló té encara 
marge de millora per tal d’arribar als nivells d’instrucció com els de la resta de Catalunya.  
 

Gràfic 2.2.  Nivell d’instrucció població de 16 any s i més a  
Montmeló, Vallès Oriental i Catalunya, 2011. 

 

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
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Percepció envers l’àmbit educatiu 
 
L’àmbit educatiu és una de les primeres realitats que ha de fer front la gent jove. Aquest 
constitueix un element cabdal en el seu desenvolupament tant professional com humà. La 
qualitat i l’oferta educativa a la qual poden accedir els i les joves suposa un dels elements 
principals que configurarà el seu futur. D’aquí la importància d’oferir una oferta educativa 
variada i de qualitat, que pugui satisfer les necessites i inquietuds de la gent jove, alhora que 
els prepari amb les capacitats per afrontar els reptes de la transició a la vida adulta.  
 
A Montmeló, com s’ha comentat, té uns nivells d’instrucció superior per sota de la mitjana de 
Catalunya. Tot i així, des de les institucions valoren positivament l’oferta educativa actual al 
municipi. Tot i això, entre els agents consultats, hi ha la percepció de la majora de la gent 
jove té una perspectiva educativa baixa, és a dir, no contempla cursar estudis superiors i no 
valora suficientment la necessitat de disposar d’una formació acadèmica alta. Es comenta la 
poca ambició i el passotisme que envolta a certs col·lectius de joves. Com a possible causa 
d’aquesta desafecció dels joves es comenta que, tot i que la situació econòmica de Montmeló 
no és dolenta, sí que es troben casos de joves que no segueixen els estudis per dificultats 
econòmiques.  
 
Una de les altres característiques que es comenta sobre la realitat educativa del municipi, 
és que el baix nivell educatiu d’alguns dels joves no es correspon amb les necessitats de 
personal qualificat de les empreses de la zona. Es posa, com exemple, les dificultats de les 
empreses químiques per trobar personal qualificat en el municipi.   
 
 
Oferta formativa i qualitat de l’educació  
 
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, la qual cosa impedeix la llibertat d’elecció. 
A partir de batxillerat, l’oferta educativa i formativa del municipi és molt reduïda i els joves 
tenen assumit que, per seguir estudiant, hauran de marxa fora de la ciutat.  
 
Malgrat que a Montmeló és un municipi petit, alguns entrevistats consideren que manca 
oferta formativa després de l’ESO, sobretot referent a l’oferta de graus de formació 
professional. Des de l’equip tècnic de l’Ajuntament es creu que el municipi podria absorbir 
més cicles formatius. Si més no, creuen que seria necessari canviar els dos cicles actuals 
(perruqueria i estètica) per altres que puguin tenir més demanda 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, informàtica i química tindrien més 
demanda i s’adequarien millor a les necessitats del municipi. 
  
En relació a la qualitat de l’educació del municipi, trobem que 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’han evolucionat 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 exposen que, tenint en compte els recursos disponibles, la qualitat de 
l’educació a Montmeló és molt bona. Es comenta que des de l’Institut es demanen tots els 
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recursos externs disponibles, com ara cursos i tallers de la Diputació i de l’Ajuntament, per 
tal millorar la qualitat educativa del municipi.  
 
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 es 
bona, i que actualment hi ha pocs alumnes conflictius. 
 
Entre les necessitats i les preocupacions de la gent jove, trobem que 46% dels joves que 
han emplenat la fitxa fan referència a temes del propi institut, sobretot, els joves incideixen 
en la dignificació de les condicions físiques en què estudien (més neteja i millor mobiliari)  i 
la necessitat d’una cantina o lloc on poder comprar menjar dins de l’Institut. Per altra banda,  
un 38% de les aportacions també fan referència a l’àmbit educatiu, concretament a la 
preocupació per aprovar els exàmens i els cursos.  
 

 
 
 Recursos d’orientació acadèmica  
 
Es detecta que, tot i haver-hi diversos recursos existents per a joves en l’àmbit educatiu, com 
el servei d’orientació acadèmica, són pocs els que en tenen coneixement i, encara menys, 
els joves que els utilitzen. S’exposa que s’hauria de fer un esforç a promocionar i fer difusió 
dels recursos entre la gent jove com, per altra banda, ajudar amb l’acompanyament per part 
dels professionals per tal que la barrera d’accés a aquests recursos sigui menor.  
 
Els entrevistats, en general, només coneixen el servei d’orientació acadèmica del propi 
centre educatiu. De fet, es destaca que l’institut compta amb un pla d'orientació de centre. A 
1r i 2n de la ESO es fa un pla d’orientació enfocat a saber què els agradaria estudiar, mentre 
que a 3r i 4t de l’ESO s’enfoca a saber què estudiar. Alguns dels entrevistats, també 
comenten l’existència de xerrades d’orientació acadèmica a l’Estació Jove, tot i que són pocs 
els joves que les coneixen.  
 
Entre els joves hi ha la percepció que falta un 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 poder fer treballs i estudiar. En aquests sentit, s’exposa la necessitat de 
facilitar un espai d’estudi per a joves més grans. A part, s’explica que la biblioteca obre al 
vespre en períodes d’exàmens, però que així i tot l’horari és molt reduït i s’hauria d’ampliar. 
 
Per altra banda, alguns dels entrevistats consideren que, tot i que l’Estació Jove és un bon 
projecte, últimament es centra amb 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.  
 
 
2.2.2.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves.  
 
A continuació s’exposen les principals demandes dels joves i tècnics en l’àmbit de l’educació: 

• Alguns dels agents entrevistats consideren que seria necessari establir un projecte 
de mesures reparadores per als i les joves expulsats de l’INS. Projecte encaminat a 
que els expulsats de l’INS realitzin tasques durant aquest període. 
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• Pla de Civisme: Realització de mesures reparadores per a actes incívics. 
• Es demana que es millori i s’ampliï l’oferta de formació no reglada amb cursos 

d‘idiomes, com també l’oferta d’educació artística. 
• Com a propostes concretes dels joves apareixen: no separar els patis de 1r-2n i 3r i 

4t, poder tornar a tenir accés al wifi de l’Institut, i tenir màquines expenedores de 
menjar o una “cantina” dins del centre. 

• Una sala d’estudi i ampliar horaris de la biblioteca.  
• Per tal millorar la visió negativa de l’Institut, es comenta la necessitat de més neteja, 

pintar les parets, millora el mobiliari i la calefacció i, en definitiva, dignificar l’espai on 
els joves aprenen. 

• Ampliar els cicles formatius del municipi. Es proposa mecànica, química i informàtica.    

 

2.2.3.Mercat laboral i atur 
 

2.2.3.1. Polítiques i recursos municipals 
 
Entre els recursos de què disposa Montmeló per a la cerca de feina, ocupació i 
emprenedoria, els tècnics de l’Ajuntament destaquen:  
 

Nom Descripció  
Assessorament laboral per 
a joves 

Des de diferents municipis de la comarca, i amb la coordinació del 
Consell Comarcal, s’ha decidit millorar el servei d’assessorament laboral 
que es dona des de l’Oficina Jove, amb un conveni mitjançant el qual els 
municipis signants es comprometen a fer una aportació econòmica i 
rebre un servei d’assessorament al municipi cada quinze dies. Els 
objectius de l’acció són:  

- Facilitar el procés d’emancipació juvenil.  
- Millorar l’ocupabilitat i les condicions laborals dels joves. 
- Pal·liar les desigualtats socials. 

 
Programa de Garantia 
Juvenil + Joves per 
d’Ocupació i Fem 
Ocupació  

Programes innovadors del Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
combinen la realització d'accions d'orientació, de formació i d'adquisició 
d'experiència professional en empreses, amb l'objectiu de millorar la 
qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la 
seva inserció laboral a les empreses.  

- Formar els joves per l’assoliment de competències claus.  
- Ajudes per a l’obtenció del títol de graduat en ESO. Es gestionen 

des del CCVO, en col·laboració amb el Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament. 

 
Servei Local d’Ocupació Es realitzen tasques d’informació, orientació i assessorament a les 

persones  demandants d’ocupació, i també d’intermediació laboral entre 
les persones que busquen feina i les empreses que fan arribar ofertes 
de feina a l’Ajuntament per cobrir les seves places vacants.  
Es disposa d’una borsa de treball que forma part de la xarxa XALOC, 
gestionada des de la Diputació de Barcelona, amb un aplicatiu de gestió 
i protocols compartits de funcionament per a més de 280 serveis de tota 
la província. 
 

Cursets de formació per a 
l’ocupació 

Hi ha una oferta formativa per a totes les persones (treballadors en actiu 
o aturats), amb l’objectiu d’afavorir la seva ocupabilitat o millora laboral. 
Tots els cursets són subvencionats, en major o menor mesura, per als 
usuaris del Servei Local d’Ocupació, i la formació s’imparteix o bé al 
Centre de Formació i Recursos G2M (C. Nou, 34) o bé a la seu de les 
empreses amb les quals es té conveni. L’oferta formativa es va 
actualitzant i ampliant segons necessitats i demandes. Un cop l’any es 
fa una bustiada i es pot trobar també al web municipal.  

Suport a l’emprenedori a Donar suport a les iniciatives d’emprenedoria que puguin impulsar, entre 
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altres, els joves. Acompanyar-los i donar-los suport en el procés d’iniciar 
una empresa, abans de derivar-los a altres entitats oficials de INICIA. 
 

 
2.2.3.2. Anàlisi de la realitat juvenil  

 
A continuació es presenten un seguit de dades per tal d’analitzar la situació dels joves en el 
mercat de treball al municipi, concretament s’exposen les dades d’atur i contractació juvenils, 
com també la percepció dels agents i els joves participants en l’elaboració del Pla Jove.  
 
Atur juvenil 
La taxa d’atur registrada al gener del 2018 és a Catalunya del 12,6 %, a Vallès Oriental del 
12,1 % i a Montmeló del 10,9 %. Així, Montmeló té una taxa d’atur inferior a la resta del 
territori, per la qual cosa es pot dir que parteix d’una situació més favorable que la resta de 
la comarca i Catalunya en l’àmbit laboral.  
 
Quan es mira la taxa d’atur per sexe, es pot veure que l’atur femení supera al dels homes 
en  més de 4 punts percentuals. Així, la taxa d’atur femení es situa en el 13,6 %, enfront del 
8,4 % dels homes. A questa diferència és una constant en tot el territori.  
 

Taula 3.1.Taxa d’atur registrat segons sexe. Montme ló, gener 2018. 
                             Homes Dones Total 

Montmeló 8,4 % 13,6 % 10,9 % 

Vallès Oriental 9,7 % 14,7 % 12,1 % 

Catalunya 11,9 % 13,5 % 12,6 % 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

Referent a la taxa d’atur per franges d’edat, la taxa d’atur més elevada el 2018 la trobem 
entre els joves menors de 25 anys, amb un 12,0 % i, sobretot, entre el majors de 54 anys, 
amb un taxa  del 22,8 %.  En canvi, la taxa d’atur més baixa se situa entre les franges d’edat 
de 25 a 44 anys.  
 

Taula 3.2. Atur registrat per edat. Montmeló, gener  2018. 
Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 9,4% 14,7% 12,0% 

De 25 a 34 anys 9,2% 9,2% 9,2% 

De 35 a 44 anys 5,3% 8,1% 6,6% 

De 45 a 54 anys 8,0% 13,6% 10,7% 

De 55 a 64 anys 13,5% 27,5% 20,8% 

TOTAL 8,4% 13,6% 10,9% 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

 

Quan es mira l’evolució històrica de la taxa d’atur, es veu un creixement fins al 2013, i s’arriba 
al 20,5 % de la població. A partir d’aquest any, s’observa un canvi de tendència i la taxa 
d’atur comença a disminuir paulatinament, fins a arribar al 10,9 % el 2018. Així doncs, en els 
darrers 5 anys la taxa d’atur s’ha reduït al voltant de 10 punts percentuals, la qual cosa 
suposa una disminució molt significativa i que sembla continuar durant el 2018.  
 

Gràfic 3.1. Evolució de la taxa d’atur registrat 20 08 a 2017* 
Montmeló  
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Elaboració pròpia. Font: IDESCAT 

 
 

Per altra banda, quan s’observa les persones a l’atur de mitjana anual a Montmeló, es 
constata com el 2009 es produeix un augment elevat, passant de 445 a 689 persones en un 
sol any, el que implica un increment de 244. El punt àlgid es situa en els 839 aturats registrats 
el 2013. Tanmateix, a partir del 2014 comença un descens continuat, fins arribar als 488 el 
2017.  
 
Pel que fa l’evolució de la població jove a l’atur, s’observa un descens progressiu des de 
l’any 2009, any on va assolir el seu màxim amb 157 persones.  Des de llavors, la població 
jove s’ha anat reduint any rere any fins a arribar a les 68 persones el 2017, el que significa 
un descens de 89 persones.  Així, mentre el 2009 el percentatge de la població jove respecte 
al total arribà a un  22,8 %, el 2017 el percentatge havia baixat fins al 14,0%. Aquesta 
disminució ve donada, entre altres coses, per la pèrdua de la població jove que s’ha registrat 
al municipi en els darrers anys.  
 

Gràfic 3.2. Evolució de l’atur registrat de la pobl ació jove i població total de Montmeló 
2005 -2017 (valors absoluts, mitjanes anuals)* 

 

 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
  

 

En resum, Montmeló presenta una taxa d’atur menor que la resta del territori. Quan es mira 
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la seva evolució, s’observa que arran dels inicis de la crisi, al voltant del 2009, l’atur 
experimenta un creixement fins al 2013. Aquest últim any sembla estabilitzar-se i comença 
una tendència a la baixa fins al 2018.  
 

Contractació juvenil 
 

La següent taula mostra l’evolució de la contractació registrada de la població jove, la qual 
va tenir una disminució significativa entre el 2006 i el 2012, passant d’un 58,9 % a un 34,5 
%. Des de llavors fins el 2017, s’observa una estabilització del percentatge entorn al 40 %.  
Tanmateix, s’haurà d’esperar als propers anys per veure si aquesta lleugera recuperació 
dels darrers anys és quelcom puntual o una tendència consolidada.  
 

 

 
Taula 3.3. Evolució de la contractació registrada e ntre els joves, per grups d’edat. 

Montmeló, 2006-2017.  

  16 - 19 20 - 24 25 - 29 Contractació 
16-29 

Total 
Contractació  

% 
Contractació 

16-29 

2006 637 991 772 2.400 4.077 58,9% 

2007 396 884 712 1.992 3.987 50,0% 

2008 796 1851 1366 4.013 7.309 54,9% 

2009 321 879 765 1.965 4.034 48,7% 

2010 257 1059 875 2.191 4.727 46,4% 

2011 189 984 806 1.979 4.892 40,5% 

2012 144 841 921 1.906 5.518 34,5% 

2013 145 890 969 2.004 4.779 41,9% 

2014 184 896 1001 2.081 5.367 38,8% 

2015 297 1192 915 2.404 6.225 38,6% 

2016 325 1112 673 2.110 5.570 37,9% 

2017 373 1111 607 2.091 5.086 41,1% 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 
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Gràfic 3.3. Evolució de la contractació registrada entre els joves, per grups d’edat. 
Montmeló, 2010-2017. 

 

 
Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 
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Percepció de l'àmbit laboral juvenil 
 
La feina és, a dia d’avui, sens dubte, un dels temes que més preocupació genera en el 
col·lectiu jove i a la societat en general. D’ençà que va començar la crisi econòmica, la manca 
de feina és una constant a la major part dels municipis de Catalunya. Tot i que en les dades 
estadístiques de Montmeló s’observi un tendència a la baixa de l’atur juvenil, hi ha un 
consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per treballar al municipi.  
 
Es comenta que no existeix un teixit comercial potent que pugui donar oportunitats laborals 
al jovent del poble. Alguns dels agents entrevistats comenten que, mentre una persona està 
estudiant, pot trobar algun tipus de feina puntual però que, un cop finalitzat, és difícil trobar 
una feina digna i estable al municipi. Concretament, es parla de les feines de la borsa de 
treball de l’Ajuntament, la majoria de les quals tenen a veure amb feines temporals per Nadal, 
l’estiu o quan hi ha alguna carrera al circuit.  
 
Tot i que no hi ha un teixit comercial potent, Montmeló disposa d’un polígon amb presència 
industrial. Tanmateix, s’exposa que hi ha una disfunció entre la formació que s’ofereix al 
municipi i el perfil de persones treballadores que necessita el sector, cosa que provoca una 
dificultat afegida en la inserció laboral del jovent. Com a exemple, s’exposa que les indústries 
químiques del voltant del poble no troben perfils professionals adients per poder incorporar-
los-hi. 
 
Tots els entrevistats coincideixen que el jovent té dificultats poder treballar al municipi. De 
fet, es parla que ningú coneix cap persona jove del seu voltant que hagi trobat feina al poble, 
a banda de les feines puntuals de Nadal o d’estiu. Per altra banda, també es destaca que, 
si es té en compte el conjunt del territori i no només el municipi, les possibilitats de trobar 
feina augmenten. Així, 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. 

2.400   

1.992   

4.013   

1.965   
2.191   

1.979   1.906   2.004   2.081   

2.404   
2.110   2.091   

58,9%

50,0%

54,9%

48,7%
46,4%

40,5%

34,5%

41,9%
38,8% 38,6%

37,9%
41,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contractació registrada 16-29 anys % Contractació registrada 16-29 anys



37 PLJ Montmeló 2019-202 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

   
També, es destaca que la població no s’escapa del context laboral general i les principals 
feines que opta la gent jove són precàries, amb sous baixos, molta flexibilitat i contractes 
temporals. Entre les feines disponibles per al jovent, els entrevistats remarquen que es 
concentren bàsicament en el sector serveis, com pugui ser l’hostaleria i el comerç. Així, les 
principals feines a què poden accedir són de cambrer, repartidor, neteja o les  feines puntals 
al circuit quan hi ha alguna carrera. Majoritàriament, les feines que poden accedir són d’un 
perfil professional de baixa qualificació, la qual cosa no sempre s’ajusta a les seves 
aspiracions laborals.  
 
Això enllaça amb la sensació per part dels tècnics i dels agents entrevistats que el jovent ha 
assumit la precarietat com quelcom normal, cosa que comporta un baix compromís i poca 
motivació envers l’àmbit laboral. Els diversos tècnic constaten que des de l’Ajuntament 
s’intenta revertir aquesta realitat però que, essent realistes, un ajuntament d’un municipi té 
poc marge de maniobra  per canviar aquesta situació.  
 
Dels recursos disponibles que ofereix l’Ajuntament per tal de millorar la seva situació laboral, 
principalment es destaca la Borsa de Treball de l’Ajuntament com el principal recurs 
d’orientació laboral del poble. Molts dels entrevistats diuen que hi estan apuntats. Malgrat 
que opinen que no és molt activa, serveix per a accedir a les ofertes laborals que s’ajusten 
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 puntals.  
Alguns dels entrevistats comenten que una orientadora laboral visita cada dues setmanes 
l’Estació Jove. Des de l’Estació Jove exposen, però, que costa molt que els joves facin ús 
d’aquest servei.  
 
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.   
 

2.2.3.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves.  
 
Entre els joves i tècnics participants, han manifestat les següents demandes o propostes 
d’intervenció:  
 

• Millorar i ampliar determinada oferta formativa en competències laborals, com 
elaborar currículums, parlar en públic, informàtica, etc.  

• Es reclama que falten ajudes per als joves emprenedors de Montmeló, així com 
destaquen una manca d'oferta de feina per als joves que finalitzen l'escola 
especialitzada.  

• Polítiques laborals per tal de millorar la integració dels joves en el món laboral.  

 

 

2.2.4. HABITATGE 
 

2.2.4.1. Polítiques i recursos municipals 
 
Entre els recursos que disposa Montmeló per a la cerca de d’habitatge i emancipació, els 
tècnics de l’Ajuntament destaquen:  
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Nom Descripció  

Oficina Local 
d’Habitatge 

Aquesta oficina té com a objectius oferir servei d’assessorament i 
informació sobre diversos temes: registre únic d’habitatges protegits, 
tramitació d’ajuts per a la rehabilitació o informació en matèria de borsa 
de pisos de lloguer, entre d’altres.  
D’altra banda, la nova oficina es proposa també impulsar campanyes 
actives de foment de la rehabilitació d’edificis i habitatges que estaran 
d’acord amb les prioritats establertes per cadascun dels ajuntaments.  

 
 

2.2.4.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de l’habitatge i l’emancipació 

El procés de transició domiciliària, o sigui, abandonar la casa de la família d’origen i establir-
se en una nova llar, esdevé un dels esdeveniments més importants en el procés 
d’emancipació de les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, 
malgrat representar un important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés a 
l’habitatge d’aquestes dues darreres dècades ha provocat, per una banda, que l’edat 
d’emancipació s’hagi endarrerit considerablement en els darrers anys i, per l’altra, que el 
procés d’emancipació, conjuntament amb la transició al mercat laboral, hagi constituït un 
dels reptes més difícils per als joves en el seva transició a la vida adulta.  

 
No es disposen de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar emancipats 
a Montmeló. Les bases de dades municipals tampoc disposen d’aquesta informació 
actualitzada. Per tant, a continuació es mostren tres dades bàsiques del parc d’habitatges 
del municipi: el total d’habitatges principals; el percentatge de pisos principals per règim de 
tinença; i l’evolució dels habitatges iniciats de nova planta, on es reflecteix també els 
habitatges de protecció oficial.  
 
Quan s’observa els habitatges familiars per tipus, veiem que a Montmeló el percentatge 
d’habitatges principals és significativament major que el de la comarca i a Catalunya. No es 
disposen de dades del pisos buits a Montmeló.   
 

 

Taula 4.1. Habitatges familiars. Per tipus, 2011.  
  Montmeló Vallès Oriental Catalunya 

Principals 3.252 90,5% 148.710 84,3% 2.944.944 76,2% 

Secundaris : : 11.187 6,3% 470.081 12,2% 

Buits : : 16.489 9,3% 448.356 11,6% 

Total 3.592   176.386   3.863.381   

                    Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.  

 
De la mateixa manera, també s’observen petites diferències en el règim de tinença entre 
Montmeló i la resta del territori, on el percentatge de pisos de lloguer en relació a tots els 
habitatges principals és major respecte a la comarca, però menor respecte a Catalunya. Així, 
el 2011 a Montmeló un 16,2 % dels habitatges eren de lloguer enfront el 14,3 % de la 
comarca i el 19,8 % de Catalunya. 
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Taula 4.2. Habitatges familiars principals. Per règ im de tinença, 2011. 

  Montmeló Vallès Oriental Catalunya 

De propietat 2.550 78,4% 119.327 80,2% 2.188.657 74,3% 

De lloguer 543 16,7% 21.277 14,3% 582.701 19,8% 

Altra forma : : 8.106 5,5% 173.586 5,9% 

Total 3.252   148.710   2.944.944   

                     Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 
 
Per altra banda, quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el 
període 2000-2017 els habitatges iniciats de nova construcció a Montmeló van estar 
majoritàriament vinculats a l’oferta privada.  
 
El màxim d’habitatges iniciats es va assolir el 2006 amb 107 projectes visats. A partir 
d’aquest any, coincidint amb la crisi econòmica, s’observa una caiguda notable dels 
habitatges iniciats, només amb un repunt el 2009, amb 42 projectes. A partir del 2010 es veu 
una paralització de la construcció nous habitatges. 
 
Els pisos de protecció oficial només tenen una presència puntual els anys 2001 i 2006. A 
partir de llavors, no s’han promogut més pisos de protecció oficial. 

 

 

 

 

Gràfic 4.1.  Habitatges iniciats construïts de nova  planta. 
Montmeló, 2000-2017. 

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

Percepció en l'àmbit de l’habitatge i de l’emancipa ció  

Entre els agents entrevistats i el tècnic de l’Ajuntament, hi ha una opinió generalitzada que 
emancipar-se a Montmeló no és fàcil. Destaquen la manca d’oferta d’habitatge lloguer i 
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l’elevat preu d’aquests, el que provoca que la gent jove, per emancipar-se, hagi de marxar 
del poble.   

El jovent coincideix amb la visió pessimista respecte les oportunitats d’independitzar-se al 
municipi. El principal problema que remarquen és la falta d’oferta, no hi ha pisos de lloguer 
o, els que hi ha són massa cars i no es poden permetre el seu pagament. De fet, es comenta 
que els pisos 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, fet que 
encareix l’habitatge al poble. 
  
El jovent comenta que, en general, marxar fora, ja sigui per estudiar o treballar, s’ha convertit 
en un mètode d’emancipació ja que, entre d’altres coses, Montmeló no ofereix una oferta 
d’habitatge assequible ni un mercat laboral extens. Es destaca que la gent jove que 
s’emancipa del municipi és perquè coneix a algú que té un pis o una casa de la família. 
  
Des de l’Ajuntament s’exposa la poca capacitat de maniobra que tenen per tal de millorar 
l’aspecte de l’habitatge al poble, i destaquen que hi ha en procés 2 promocions de pisos de 
protecció oficial amb lloguers assequibles. 
  

On vol viure la gent jove 

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, i que el 
municipi és petit però que està ben comunicat, és agradable i disposa de moltes activitats.  
 
 

2.2.4.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves.  

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 això, també es considera que molts pisos de protecció oficial acaben sent 
massa cars per als joves.  

 

2.2.5. Oci i cultura 
 

2.2.5.1. Polítiques i recursos municipals d’oci i cultura  
 
En termes culturals, a Montmeló trobem els següents equipaments:  
 

• La Biblioteca Municipal: disposa d’un fons documental que es renova 
constantment, és de lliure consulta i la majoria de documents es poden emportar en 
préstec. Els serveis que ofereix són els següents: informació, consulta, préstec, 
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préstec interbibliotecari, Internet, xarxa sense fils Wi-Fi, activitats i formació 
d’usuaris.  

• Sala Polivalent La Torreta :  
• Estació Jove : és un equipament públic obert a tots/es els joves de Montmeló en 

edats compreses entre els 12 i els 29 anys. És un espai on es vol donar suport a les 
seves inquietuds i assessorar-los i ajudar-los en àmbits com l’educatiu, el laboral i, 
en general, en tots aquells que tinguin a veure amb la seva vida. 
 

 
Polítiques de joventut en l’àmbit de la cultura i o ci  
 
Des de l’Ajuntament s’anomenen les següents polítiques i programes relacionats amb l’àmbit 
de la cultura i de l’oci al municipi:  
 

Nom Descripció  
Casal d’estiu jove Espai on els joves de Montmeló poden ocupar part del seu temps 

de lleure acabat l’institut, durant el mes de juliol. Aquest espai té 
un contingut de caire pedagògic.  

Suport als alumnes de 
4tESO per la realització 
del viatge final de curs  

Cada curs escolar els joves de 4t d’ESO realitzen un viatge de 
final de curs. Des de l’Ajuntament els faciliten les eines 
necessàries per l’organització d’activitats i els hi subvencionen 
per la seva feina al Nadal. 

PIDCES El Punt d’Informació a l’INS és la descentralització del Servei 
d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Montmeló (EL PUNT) per 
tal d’oferir la informació als joves en un dels indrets on passen 
molt del seu temps. Hi ha dues línies d’actuació bàsica:  
La informació: que busca la detecció de les necessitats 
informatives dels joves per tal de donar-hi resposta.  
La dinamització: per tal de potenciar la participació i l’educació 
democràtica dels joves, promovent i col·laborant amb aquelles 
iniciatives plantejades per grups juvenils. 

Club de lectura jove El Club de lectura jove és una activitat que reuneix a un grup de 
joves, que llegeixen a la vegada i de forma individualitzada el 
mateix llibre i després el comenten. Es reuneixen un cop al mes. 
La tertúlia és conduïda i moderada per una persona experta en 
literatura, que també és l’encarregada de plantejar  qüestions que 
estimulin la intervenció de tots els participants.  

 
 

2.2.5.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de l’oci i la cultura 

A continuació s’analitza la situació de la cultura i l’oci a Montmeló en relació als joves. 
Concretament s’abordarà les activitats destinades a la gent jove, el lloc de trobada, les 
activitats que realitzen al seu temps lleure i l’oci.  
 
Lloc de trobada dels joves 
 
En general, es destaca que manca un espai i un equipament específic on es pugui reunir la 
gent jove. L’Estació Jove esdevé quasi bé l’únic equipament de trobada específicament per 
a joves del municipi. Tanmateix, tot i que és freqüentat per un gran nombre de joves entre 
setmana, es comenta que la majoria dels usuaris provenen de col·lectius de joves en risc 
d’exclusió social. Això genera que hi hagi una certa estigmatització de l’Espai Jove, el que 
fa que costi apropar a un altre tipus de joves. 
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Altres espais on es reuneix el jovent són la plaça Quintana, plaça Sant Crist, plaça de la Vila, 
plaça Cucurny, a casa d’algun amic o a algun bar. També es comenta que alguns joves 
queden i marxen del poble. 
  
Tot i això, els entrevistats destaquen la manca d’espais, 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. 
 
 
Oci i activitats per a joves 
 
En general, tot i que l’oferta cultural de Montmeló és àmplia i variada, no existeix una oferta 
cultural i d’oci específicament per a joves. Així, impera la percepció que l'oferta d’oci actual 
es concentra en adults i infants, i que és complicat trobar activitats dirigides a la franja d’entre 
els 18 als 30 anys. Com exemple, es comenta que a la Torreta es fan activitats, però són per 
a tots els públics.  
Entre l’oferta d’oci juvenil destaca l’Estació Jove. No obstant això, es considera que abans 
es feien més activitats, i que ara només hi ha futbolin i ping pong. A part, també es comenta 
que l’Estació jove és un espai enfocat principalment a les franges de 14 a 18 anys.  
 
Entre els tècnics municipals, s’exposa 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. 
De fet, es constata que no hi ha molta iniciativa juvenil al poble i la manca de motivació del 
jovent per organitzar activitats. Entre els entrevistats es comenta que hi ha una 
disfuncionalitat entre el ritme dels joves i el ritme de l’administració, que fa que algunes 
iniciatives no acabin de fructificar. Tot i així, es destaca la bona predisposició de l’Ajuntament 
de facilitar l’organització d’activitats dels joves. 
 
El jovent considera que no hi ha suficients llocs on puguin “passar la tarda” i on hi hagi 
“ambient”, com per exemple eixos comercials, cinemes, McDonalds, etc. De fet, la majoria 
de les propostes dels joves que han emplenant la fitxa apunten cap a la necessitat de més 
oci, més comerç i cinema al municipi. En la mateixa direcció apunten alguns dels joves 
entrevistats, que opinen que no hi ha res a fer al poble, que no hi ha entreteniment al carrer 
i, per això, moltes vegades es reuneixen a casa dels amics per jugar a videojocs o per veure 
pel·lícules. Tot i que existeix l’Estació Jove i alguns la utilitzen, manifesten que no els 
interessen gaire les activitats que s’hi realitzen.   
 
Com a fet positiu, els joves destaquen que Montmeló disposa de molts espais lliures i parcs 
com la Tirolina. A part comenten que, per tal de millorar l’oferta d’oci, no fa falta que es portin 
grups de música importants i coneguts, sinó 
 que amb una mica de música (DJ) i que els deixin fer la seva, ja ho tenen bé. Consideren 
important fer més activitats que els motivin per tal que s’hi apuntin i hi participin, com 
exemple, es proposa un Scape Room.  
 
 
Oci nocturn 
 
En general, hi ha l’opinió que l’oferta d’oci nocturn que ofereix el municipi és escassa i, a 
més a més, acaba d’hora. De fet, entre els joves hi ha la percepció que 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 vespre és difícil trobar res obert més enllà de les 11 hores del 
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vespre. Un dels entrevistats comenta l’existència del pub que es diu ASACO, però és un 
local per a gent més gran.  
 
Aquesta manca d’oci nocturn per una part de la gent jove es tradueix a buscar altres opcions 
a fora del municipi per sortir de festa. En general, el jovent marxa del poble si volen sortir de 
festa:Granollers, Mataró, Sabadell i Barcelona són els llocs més freqüentats. Es comenta 
que, per anar-hi, alguns utilitzen el cotxe, però que la majoria ho fan en transport públic. Tot 
i així, consideren que, si hi hagués alternatives al poble, molts hi quedarien, ja que és més 
fàcil perquè no s’han de preocupar del transport i tothom es coneix.  
 
Els principals afectats per la manca d’oci nocturn és el jovent menor d’edat que no disposen 
de l’edat o dels recursos econòmics suficients per anar a un bar o agafar el cotxe per sortir 
del poble. L’única alternativa que tenen és quedar-se pels carrers i places del poble.  
 
A part, 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 comú dels caps de setmana.   
 
 

2.2.5.3. Demandes i propostes d’intervenció 

Les principals demandes i propostes en l’àmbit de l’oci i la cultura són:  

• Espai de trobada juvenil/Casals Jove. Millor si pot ser autogestionat. 
• Més activitats adreçades al jovent. Es comenta que millor si són gratuïtes.  
• Projecte de creació d’una programació cultural específica per al jovent a la Sala 

Polivalent. Aquest ha d’incloure una programació d’arts escèniques. 
• Entre el jovent es proposen les següents propostes per generarien ambient:  un 

cinema (es podrien passar pel·lícules ja estrenades, per votació), un centre 
comercial, cibercafès o llocs on poder jugar a vídeojocs, com també un Scape Room. 

• Ampliar l’espai patinable i crear un skatepark on, a més, hi hagués espai per estar-
hi (un mur o bancs per poder-hi seure). Això generaria un ambient, tant per als que 
el practiquen, com per als que van a mirar, escoltar música i estar-s’hi.  

• Un local tipus bar per a joves menors de 16 anys, amb altaveus i música, llums i que 
es pugui fumar en pipa d’aigua sense nicotina. 

• Més parcs i que es diferenciïn els parcs per a adolescents dels que són per a infants, 
per evitar males pràctiques als parcs dels petits (fumar, beure...). 

 

2.2.6. Igualtat i diversitat 
 
 

2.2.6.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de la igualtat i diversitat  

Des de l’Ajuntament s’anomenen les següents polítiques i programes relacionats amb l’àmbit 
de la igualtat i la diversitat al municipi:  

Nom Descripció  
Punt Dona Punt d’informació personalitzada, sobre serveis i recursos 

municipals, comarcals i d’arreu de Catalunya, al conjunt de la 
ciutadania. Servei d’atenció social personalitzada, on es realitza 
la primera acollida i recepció de la demanda. La professional de 
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referència i d’acord amb la situació concreta i d’acord amb la 
dona, estableix un circuit d’intervenció. 
Acollida i suport psicològic. Atenció individual a dones que 
precisen d’una atenció psicològica especialitzada, fruit 
d’experiències traumàtiques i/o pateixin situacions de violència 
de gènere. Tractament de situacions derivades de conflictes en 
la parella, relacions familiars conflictives que puguin patir les 
dones.  
Servei d’assessorament jurídic. S’ofereix una primera informació 
i una orientació bàsica de tipus legal en diferents àmbits 
(violència domèstica, conflictes en temes de lloguers, propietat, 
dret de família, temes laborals, situacions de desemparament), 
així com un seguiment del procés judicial, en cas que aquest 
existeixi, mantenint contacte directe amb els professionals que el 
tramitin. 

Projecte socioeducatiu És un servei preventiu i educatiu per a ajudar l’infant en el seu 
procés de desenvolupament personal i social. Inclou l’adquisició 
d’aprenentatges i hàbits bàsics.  
Objectius:  

2.2.7. Potenciar la integració social, escolar i familiar. 
2.2.8. Oferir un marc adequat per a l’educació integral dels 

usuaris.  
2.2.9. Oferir als infants una atenció individualitzada a partir 

d’un Projecte Educatiu Individualitzat (PEI).  
2.2.10. Fer una tasca preventiva des del medi educatiu .  
2.2.11. Fer una tasca educativa dins del medi social i en el 

temps de lleure, on poder incidir en les mancances i 
socioeducatives dels infants.  

2.2.12. Realitzar una tasca educativa que promogui les 
potencialitats dels infants.  

2.2.13. Incentivar i tenir cura de la higiene personal dels 
infants.  

2.2.14. Treballar conjuntament amb les famílies i altres 
professionals que es relacionen amb els infants.  

2.2.15. Establir vincles de relació i coordinació amb els 
recursos de la comunitat.  

2.2.16. Donar una oferta lúdica a partir dels interessos dels 
propis infants.  

2.2.17. Millorar el grau d’autoestima i confiança en si mateixos 
i l’autoconcepte dels infants.  

Xerrades a l’INS Xerrades de: civisme, Internet segura, educació viària, 
responsabilitat penal dels menors, violència de gènere, alcohol i 
drogues, bulling 

 
 
 

2.2.6.2. Anàlisi de la realitat juvenil 

En general, Montmeló és un poble tranquil on no es destaquen problemes de convivència. 
Quan aprofundim aquesta mirada entre el col·lectiu jove, tampoc es detecta cap conflicte 
greu. La pobresa extrema o els conflictes de violència són situacions inexistents o 
ocasionals, que no destaquen entre les preocupacions del jovent. 

 
Així i tot, el poble no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és l’augment de la 
diversitat entre els joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en si mateixa, 
a vegades va acompanyada de situacions de discriminació dels col·lectius més desfavorits 
o vulnerables, fet que provoca que joves d’aquests col·lectius tinguin més possibilitats de 
quedar exclosos en els processos de transició relacionats amb l’educació, la recerca de feina 
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o l’emancipació. 
 
Tal com s’ha vist, l’atur afecta més als menors de 24 anys i a les dones, però, en general, 
també a persones de procedència estrangera i a la gent jove sense estudis postobligatoris, 
entre d’altres. Des de les institucions s’hauria de donar-los suport per tal de garantir que tots 
els joves, independentment de la classe social, gènere, religió i lloc d’origen, tinguin les 
mateixes oportunitats i succés en la transició a la vida adulta.  
 
 
Gènere: relacions igualitàries i respectuoses entre  nois i noies  
 
Els entrevistats opinen que les relacions entre nois i noies no sempre són respectuoses. 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 explica 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”. 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.  
 
Alguns dels entrevistats comenten que un dels problemes que pateixen avui dia els joves és 
“el que es diu”, el fet que s’escampin rumors o tafaneries. S’exposa que les xarxes socials, 
en general, potencien aquestes conductes i no ajuden a establir unes relacions respectuoses 
entre el jovent. De fet, es creu que les noves tecnologies i les xarxes socials han afavorit 
l’existència d’un major control entre la població, especialment els joves, com també 
l’existència de bullying i les relacions abusives. L’augment d’aquest fenomen no és exclusiu 
del municipi, sinó que és un tipus de conducta detectada entre el jovent d’arreu del país. Les 
xarxes socials han fet augmentar l’assetjament en general, el qual s’ha traslladat de l’institut 
o del carrer a les xarxes socials.  
 
El jovent comenta que una majoria de la gent jove a partir dels 20 anys està molt 
conscienciada en temes d’igualtat de gènere, però sí s’ha notat que els adolescents 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.  
 
Per altra banda, es destaca que avui dia es realitzen xerrades sobre masclisme i feminisme 
i violència de gènere. En general, es constata la necessitat, no només de fer més xerrades 
(que també), sinó sobretot trobar altres maneres d’enfocar el tema per tal de fer-ho més 
atractiu a l’hora de conscienciar la població jove.  
 
Referent a la violència entre els joves, 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 el jovent, tot i haver-hi algunes situacions de bullying, fins i tot dins l’Estació 
Jove.  
 
 
Multiculturalitat entre la gent jove 
 
Les persones joves amb nacionalitat estrangera representen al voltant del 10 % de la 
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població del municipi, percentatge significativament menor que la mitjana de Catalunya, que 
se situa sobre el 21 %. Com s’ha comentat anteriorment, no s’identifica cap conflicte entre 
els joves per la seva nacionalitat o origen. Part dels entrevistats consideren que la 
convivència és bona i que el fet de la diversitat es viu amb normalitat. Tanmateix, la manca 
de conflicte no significa que hi hagi una cohesió plena. Tot i que no es generen situacions 
de conflicte, es destaca que en alguns casos es generen situacions que impliquen la no 
interacció i integració de les persones provinents d’altres llocs. Concretament es comenta el 
cas del jovent de menys edat del col·lectiu marroquí. Però es considera un fet puntal, que va 
desapareixent a mesura que els joves es fan grans. 
 
El jovent remarca que la convivència és bona i que hi ha respecte a la diversitat, i comenten 
que és molt habitual trobar grups de nois i noies de diferents orígens. 
 
 

2.2.6.3. Demandes i propostes d’intervenció 

Algunes de les demandes i propostes d’intervenció recollides en aquest apartat són:  

• Potenciar la conscienciació i pedagogia del respecte i la valoració de la diversitat 
com un bé en si mateix.  

• Espai Lila: Creació d’espai d’informació en temes de violència de gènere a les  
activitats festives. 

• Campanya d’informació a zones compartides amb vianants, per informar de com 
gestionar l’espai públic entre vianants i vehicles (bicicletes, patinets, patinets 
elèctrics). 

 

2.2.7. Esports i hàbits saludables 
 
2.2.7.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de l’esport i hàbits saludables 

Montmeló disposa dels següents recursos esportius:  

• Pavelló Poliesportiu. 
• Pista coberta de l’escola Pau Casals. 
• Pista exterior de l’escola Sant Jordi. 
• Pista del Pedregar. 
• Pista de l’Escorxador. 

I de les següents polítiques i programes esportius:  
Nom Descripció  

Activitats esportives 
entitats 

Les entitats esportives realitzen activitats a les quals poden participar els 
joves: 

• Futbol. 
• Bàsquet. 
• Handbol. 
• Escacs. 
• Futbol sala. 
• Boxa 
• Escalada, Bulder 
• Karate 
• Rítmica 
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Activitats dirigides del 
Servi d’Esports  Activitats que s’ofereixen des del Servei d’Esports. 

Tallers i xerrades de salut  Realització de tallers i xerrades sobre diferents àmbits de salut: 
alimentació, sexualitat, autoestima, etc. 

Salut Jove a l’INS Informar i conscienciar de diferents temàtiques relacionades amb la salut 
en funció del curs a l’institut de Montmeló.  

• 1r ESO Tabac i begudes energètiques / Publicitat i relació amb 
noves tecnologies.  

• 2n ESO Substàncies legals. Conceptes bàsics entorn les 
drogues / Gestió de temps d’oci.  

• 3r ESO Cànnabis i alcohol / Marc legal i consum de drogues.  
• 4t ESO Qüestions relacionades amb el consum de substàncies. 

Prevenció de consum de cànnabis. Desprestigi de la cocaïna / 
Tecnologies i relacions humanes.  

 
Espais de lliure accés per a 
la pràctica esportiva de 
lleure  

Distribució a diferents llocs del terme municipal d'espais adequats per la 
pràctica esportiva de lleure. Distribució territorial equilibrada. 
Remodelació i adequació d'espais existents i creació de nous.  

• Facilitar la lliure utilització d'espai on poder practicar esports 
arrelats al municipi: futbol sala, bàsquet.  

• Afavorir la utilització del temps lliure en activitats esportives. 
Promoure la socialització.  

• Respondre a les demandes dels usuaris potencials referent a 
disposar d'espais de lliure accés on poder organitzar les seves 
activitats esportives en temps de lleure.  

 

 

2.2.7.2a. Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit de l’esport 

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, tant per a nois com per a noies.  

 
Es destaca que la majoria d’oferta esportiva es concentra en el pavelló esportiu, el qual està 
saturat i que caldria una alternativa, com ampliar-lo o habilitar una altra zona per a la pràctica 
de l’esport. 
 
A part del pavelló, Montmeló disposa d’espais a l’aire lliure per a la pràctica d’esport. Entre 
els llocs existents, es destaca alguns espais amb gespa per poder jugar a futbol, com la 
plaça Mil·lenari i la plaça Cucurny, o les pistes de bàsquet i futbol del parc del Sant Crist. La 
zona del riu es fa servir per anar a córrer o fer bici, i també hi ha una zona de barres per a la 
pràctica de kalisténia, 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 el Skatepark actual és molt antic i massa petit. Es 
demana des de fa temps un nou espai per a un que estigui 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 s’ha fet.  
 
Les propostes del jovent, majoritàriament, van enfocades a ampliar i millorar l’actual 
Skatepark. Però també sorgeixen altres reivindicacions, com ara fomentar esports més 
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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.  
 
  
2.2.7.2b  Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit d’hàbits saludables.  
 
Quan parlem de joves i hàbits saludables, es fa des d’una perspectiva àmplia, que no només 
es centra en els aspectes purament biomèdics, sinó que engloba, per una banda, la 
prevenció de conductes de risc i, per una altra, la promoció d’hàbits saludables. 
 
Com s’ha comentant amb anterioritat, Montmeló és un poble tranquil on no es destaquen 
problemes socials importants relacionats amb els hàbits saludables dels joves. Tanmateix, 
a continuació s’analitzen dues de les principals conductes de risc que es veuen immersos 
els joves en les societats occidentals: les drogues i les relacions sexuals de risc.  
 
 
Consum de substàncies drogodependents :  
 
Majoritàriament, tots, tant el agents entrevistats com els propis joves, consideren que sí que 
hi ha consum elevat de drogues al municipi, però no a nivells d’addiccions alarmants. En 
general, es creu que el consum de drogues és superior a altres pobles de la comarca. El 
principal consum de drogues al municipi és l’alcohol, el tabac i la 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, el “cesped”, 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, s’estén en la franja entre els 14 i 20 
anys, i després comença a disminuir.  
 
Hi ha la percepció que és fàcil aconseguir drogues a Montmeló i que, si no, el jovent va 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. 
  
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 no 
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). 
 
 
Relacions sexuals de risc 
 
A part del consum de substàncies drogodependents, una de les principals conductes de risc 
dels joves són les conductes sexuals. Malauradament, no es disposen de dades 
específiques sobre la població jove de Montmeló en aquest aspecte.  
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Tot i que  la dinàmica general de les conductes de risc a tot el territori ens diu que hi ha una 
proporció gran de joves que manté relacions sexuals amb penetració sense utilitzar cap 
mètode anticonceptiu, la majoria dels joves entrevistats considera que, malgrat l’existència 
de conductes de risc, la majoria n’estan conscienciats i tenen relacions sexuals segures. 
 
Per altra banda, es destaca que Montmeló segueix la tendència de la resta del territori i es 
percep un avançament de les primeres relacions sexuals a edats cada cop més joves. 
Concretament, els joves entrevistats consideren que les relacions sexuals comencen a partir 
dels 14 i 15 anys.  Aquesta, tot i no ser exclusiva de Montmeló, esdevé una realitat que no 
es pot deixar de banda per part de les administracions.  
 
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 que realitza 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’haurien de buscar alternatives per 
tal d’arribar i implicar els joves en aquest aspecte. Es comenta que darrerament la quantitat 
de xerrades es molt gran i pot arribar a saturar. Per tant, és important buscar altres maneres 
de fer arribar les idees al jovent. 
  
Un dels entrevistats considera 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. 
 
En general, es considera positiu promoure qualsevol activitat a fi que la gent no s’enganxi 
tant a la tele i a la consola. 
 

2.2.7.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les demandes i propostes d’intervenció en l’àmbit de l’esport i els 
hàbits saludables:  
• Fomentar més l’esport per tal que els joves surtin més i s’activin, sobretot l’esport a 

l’aire lliure. 
• Un altre pavelló o ampliar l’actual. A part, també es demana ampliar la zona del gimnàs 

al pavelló. Ampliar l’horari del pavelló i del gimnàs, els quals només obren entre 
setmana.  

• Skate Park: Construcció de la pista amb la participació dels propis joves en el disseny 
de l’espai i en la seva promoció. 

• Promoció d’altres activitats/esports al marge del futbol, l’handbol i el bàsquet. 
• Piscina climatitzada 
• Per millorar la pràctica de l’esport, es proposa fer carrils i circuïts per anar en bici i 

caminar. 
• Carrils i zones per aparcar bicicletes i patinets. 
• Gimnàs a l’aire lliure i gratuït, també es convertiria en un punt de trobada per a joves. 
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2.2.8. Participació i cohesió social 
 
2.2.8.1. Recursos i polítiques municipals 

Montmeló disposa d’un teixit associatiu divers i actiu que, tot i no ser molt gran, engloba 
diferents àmbits com la cultura, el lleure o la dansa. Tanmateix, el teixit associatiu passa 
desapercebut per una bona part de la població. Així, la majoria dels entrevistats comenta 
que no té un coneixement de l’existència d’un teixit associatiu potent al poble. 

 
No obstant això, 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. 
  
Dins el teixit associatiu del municipi no destaca cap entitat formada exclusivament per joves, 
tot i que sí hi participen en algunes de les entitats del municipi com, per exemple, en les 
esportives i en la secció juvenil de la colla de diables.  
 
 
2.2.8.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de la participació i la cohesió social 

 
La manca de participació juvenil és un fet recurrent en tots els àmbits del territori. En general, 
costa que els joves participin i s’involucrin en les activitats i en el teixit associatiu dels 
municipis. Tanmateix, tot i els esforços que es duen a terme des dels diferents nivells 
administratius, s’ha de ser conscient que la participació i implicació de la gent jove no és una 
tasca fàcil i quelcom puntual que es pugui canviar amb una política concreta de la nit al dia. 
La participació i implicació són valors que s’han de promoure i fomentar des de la infància. 
Tampoc no ha de ser quelcom imposat ni dirigit des de les administracions, sinó que des de 
les administracions s’ha de facilitar els espais i crear un acompanyament perquè els joves 
es puguin organitzar en funció dels seus interessos i preferències. 
 
 
Nivell de participació i implicació en les dinàmiqu es culturals i socials del poble 
 
Hi ha un sentiment majoritari que costa que els i les joves s’impliquin amb les dinàmiques 
culturals i socials del poble. La manca d’espais per a la gent jove tampoc no facilita la seva 
implicació i organització en col·lectius.  
 
L’Estació Jove es considera l’únic espai que ara mateix els joves poden disposar per a ells. 
Alguns entrevistats 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.  
 
El jovent coincideix en l’opinió que la seva participació en les activitats culturals no és 
majoritària, però si que n’hi ha que participen en les activitats i en el teixit associatiu del 
municipi. Però, en general, es tracta d’implicacions de caràcter puntual i concret, que no 
esdevenen una participació més estructurada que permeti crear un teixit associatiu 
consolidat.   
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Per altra banda, es comenta que el jovent ha canviat la manera d’estructurar-se i que ja no 
s’agrupa en associacions formals, sinó que prefereix establir-se en grups informals. De fet, 
es remarca que cada cop més que es mouen per estímul/resposta. Busquen coses 
immediates i puntuals, i que els costa organitzar-se. Això és una dificultat afegida a l’hora de 
poder organitzar activitats dins els canals de l’administració. Tot i així, entre els entrevistats 
es creu necessari promoure i organitzar més activitats diferents, buscar formes alternatives 
per implicar el jovent en la cultura. Malgrat que els costa organitzar coses, si que hi ha una  
minoria que es sumen a les activitats, 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 participen, i que és molt complicat motivar-los. En general, es 
comparteix l’opinió sobre la desmotivació del jovent, que adopten només una conducta 
passiva, on només es queixen de les coses, però no es mouen per canviar-les. 
   
Com a contra punt, argumenten el cas de l’Skateparc. Durant el procés de la realització de 
la diagnosi, s’ha constatat que el jovent té molt present l’experiència la reivindicació d’un 
Skateparc: van recollir signatures i es van manifestar davant l’Ajuntament i, tot i el compromís 
de realitzar-lo, aquest finalment no es va fer. 
 
Com a solució a la desmotivació juvenil, es proposa la necessitat de fomentar la cultura 
participativa, per motivar-los i augmentar la seva implicació. 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 entrevistat comenta que també fan falta 
més activitats per a gent jove major de 18 anys, i potser no fer tantes coses, però més ben 
fetes. 
 
 
Canals de comunicació entre la gent jove i l’Ajunta ment 
 
Un dels principals problemes que és constant a l’hora d’implicar al jovent amb les activitats 
culturals i associatives dels municipis, és la dificultat per part de les administracions d’establir 
canals de comunicació vàlids i efectius amb aquest col·lectiu.  
 
El jovent té els seus canals de participació, com les xarxes socials, i s’impliquen a través de 
mòbils i ordinadors. Han canviat la dinàmica de relacionar-se entre ells i també amb les 
administracions, fet que en ocasions esdevé amb un allunyament en no disposar dels 
mateixos canals de comunicació.  
 
El jovent entrevistat comenta que no hi ha un comunicació directa amb l’Ajuntament i creuen 
que no hi ha un referent (com una oficina de joventut) on es 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 s’exposa que la interlocució amb 
l’Ajuntament és molt més fàcil si ets una associació, on es fa més senzill establir vincles 
directes. 
 
En general, hi ha el sentiment que l’Ajuntament està obert a rebre els 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 jovent.  
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Sentiment de pertinença 
 
En general, la majoria dels entrevistats considera que no hi ha un sentiment molt gran de 
pertinença al poble. Aquest sentiment es nota, sobretot, per la Festa Major o en algunes 
activitats esportives, però després el sentiment no es tradueix en una implicació en els afers 
del poble. 
 
Entre el jovent es considera que el sentiment depèn de cadascú, però que no està molt estès, 
que la majoria és neutre, encara que entre alguns impera el sentiment que no els agrada 
Montmeló i que no hi ha gaire 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.  
 
Alguns comenten que sí tenen el sentiment de pertinença, valoren molt el poble i s’hi troben 
molt a gust, però que costa donar una idea general de pertinença a Montmeló. Altres 
comenten que aquest sentiment es perd un cop marxen del poble i que seria necessari 
potenciar la conservació del vincle.  

 

2.2.8.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les diferents demandes i propostes d’intervenció.  

• Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. Cal 
repensar i millorar la manera com es comuniquen les coses. Utilitzar els seus canals 
de difusió.  

• Establir un lloc referent (com una oficina de joventut) on els joves puguin adreçar-se 
per informar-se.  

2.3. Ànalisi DAFO 
 
Es presenta a continuació una matriu DAFO, l’objectiu de la qual és mostrar de forma 
sintètica la realitat existent al municipi de Montmeló en l’àmbit de la joventut. Es 
recullen, per tant, les debilitats i fortaleses detectades en la diagnosi, així com els 
factors de caire extern que poden actuar com a oportunitats o com a amenaces en el 
desenvolupament del proper Pla Local de Joventut de Montmeló. 
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DEBILITATS FORTALESES 
 
(aspectes negatius del present, factor intern) 
 

• Manca d’una estructura tècnica de 
joventut referent fàcilment identificable 
pels joves.  

• Poc coneixement dels recursos 
d’orientació laboral i educativa existents 
entre la gent jove.  

• Mancança d’habitatge de protecció oficial. 

• Oferta educativa post-obligatòria limitada 
al municipi. Els joves han de marxar del 
poble per seguir amb els estudis. 

•  Manca d’espais de trobada i d’oci per al 
jovent (casal de joves, lloc de trobada...). 
Especialment crític per als menors d’edat, 
que no poden sortir del poble per trobar 
altres possibilitats d’oci.  

• Oferta d’activitats específiques per a joves 
reduïda. 

• Representació reduïda dels joves en 
l’àmbit associatiu. 

• Dificultat de difusió de les polítiques en 
l’àmbit de la joventut per part de 
l’Ajuntament. Costa que la informació 
arribi als i les joves del municipi.  

• Algunes problemàtiques que afecten al 
col·lectiu jove (especialment en els àmbits 
de la feina i l’habitatge) són de naturalesa 
transversal i van més enllà de les 
competències específiques dels 
municipis.  

 

 
(aspectes positius del present i factor intern) 
 

• Existència de diferents recursos per 
donar suport als joves a la seva inserció 
laboral.  

• Bona oferta educativa en les etapes de 
primària i secundària, així com en les 
escoles d’adults i de música. 

• Es disposa d’una xarxa de recursos de 
suport educatiu i orientació  consolidada.  

• Estació Jove com a equipament juvenil i 
punt de referència entre el col·lectiu de 
joves amb risc d’exclusió social.   

• Hi ha una àmplia varietat de recursos 
esportius per a la pràctica de l’esport. 

• Bones instal·lacions i equipaments 
culturals, amb una oferta àmplia 
d’activitats dirigides a tots als públics. 

• Bona comunicació del municipi amb 
transport públic. Fàcil accés a 
Barcelona, Granollers i a la UAB. 

• Equip tècnic motivat i implicats amb tots 
els temes relacionats amb la població 
jove.  
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AMENACES OPORTUNITATS 

(aspectes negatius del present i factor extern) 

 
• Pèrdua de població jove (en valors 

absoluts i relatius), tot i l’estabilització en 
els darrers anys.  

• Escassetat d’oferta laboral al municipi i, 
l’existent és, en general, poc estable i de 
baixa remuneració.  

• Dificultats dels joves per poder 
emancipar-se i accedir a un primer 
habitatge per la mancança d’oferta de 
lloguer i l’elevat preu.  

• Nous canals de comunicació de la gent 
jove (xarxes socials...) fora dels canals de 
comunicació institucionals.  

• Es detecta una avanç en l’inici del consum 
de drogues i de les relacions sexuals. 
Consum de drogues elevat.  

• Manca de cultura participativa de la gent 
jove del municipi.  

• Baix sentiment de pertinença al municipi 
per part dels i les joves de Montmeló. 

(aspectes positius del present i factor extern) 
 

• Creixement del nivell d’instrucció de la 
població.  

• Menor taxa d’atur respecte a la mitjana de 
la comarca i de Catalunya.  

• Bona convivència entre la població del 
municipi. 

• No es detecten problemes de racisme i 
xenofòbia, i es destaca la bona integració 
del col·lectiu immigrant en la vida del 
municipi. 

• Existència d’un entorn natural i urbà 
propici per a l’organització d’activitats de 
diferent tipologia, tant culturals com 
esportives. 

• Pràctica generalitzada de l’esport per part 
de la gent jove i interès en esdeveniments 
puntuals de la vida del poble. 

• Polígons industrials petits, però actius. 
Bona comunicació respecte amb els 
polígons industrials adjacents.  
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3. Eixos i objectius  del Pla Jove
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Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius estratègics i 
la priorització dels dos eixos que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes 
i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt. 
 
 
3.1. Eixos estratègics del Pla Jove 
 
El període de crisi que va esclatar a Catalunya l'any 2008 va comportar conseqüències a 
llarg termini per a la població juvenil, la qual va veure reduïdes les seves condicions i 
oportunitats educatives i sociolaborals i, el que és pitjor, les seves perspectives de 
desenvolupament personal i social. 
 
Com queda reflectit en la diagnosi, els joves del municipi encara han de fer front a diversos 
reptes en les seves transicions cap a la vida adulta i, molt especialment, en la transició 
escola-treball, constituint aquesta una de les seves principals preocupacions. La reduïda 
oferta laboral existent a Montmeló, les dificultats de formació alternativa i els alts preus dels 
habitatges, constitueixen elements que dificulten la transició plena dels joves a la vida adulta. 
Per aquest motiu, és important que des de totes les administracions, i en aquest cas, la 
municipal, facilitin els recursos i eines per tal d’ajudar als joves a fer aquestes transicions 
amb el major grau d’èxit. 
 
Per això, es considera que garantir l'èxit en la transició escola-treball ha d'esdevenir un 
objectiu prioritari dins del Pla Jove de Montmeló, per tal de facilitar que les persones joves 
puguin dissenyar i fer realitat el seu propi projecte vital. 
 
En aquest procés, és important garantir la igualtat d'oportunitats dins dels diferents col·lectius 
de joves, independentment del seu nivell socioeconòmic, gènere, religió o lloc de 
procedència, per tal que cap jove quedi exclòs en aquests processos de transició. 
 
Per altra banda, de l'anàlisi de la diagnosi s'observa una realitat constatada, tant per tècnics 
com per agents socials i els mateixos joves, la dificultat d'implicació i de participació de la 
gent jove en la vida social i cultural del municipi. Per tal d’aconseguir una major participació 
i implicació dels joves al poble, és important que disposin d’espais propis per trobar-se i 
organitzar-se segons el seus interessos. Igual d’important és que els joves disposin d’oferta 
cultural, d’activitats i d’oci que els permeti satisfer les seves inquietuds, alhora que els 
permeti relacionar-se i crear vincles amb altres joves i persones del municipi.. 
 
Per tant, es considera que fomentar i promoure la participació dels joves en el poble, ha 
d'esdevenir un altre dels eixos de priorització del present Pla Jove. 
 
Així doncs, es proposa que priorització del Pla Jove de Montmeló estigui basada en els 
següents dos eixos: 
 

Eix 1: Participació i cohesió social 
Eix 2: Transició  a la vida adulta (escola-treball)  
 

 
3.2. Objectius del Pla Jove 

 

 

A continuació s'exposen una sèrie de línies d’actuació i d'objectius instrumentals que 
acompanyen a cada un dels eixos establerts en l'apartat anterior i que han d'ajudar a guiar 
les orientacions del disseny del Pla Jove proposades al següent punt. A més a més, s'ha 
establert un seguit de preguntes relacionades amb cada eix destinades, per una banda, a 
fer més fàcil la visualització dels objectius; i, per l'altra banda, facilitar als tècnics municipals 
un seguit de qüestions concretes i específiques per tal que les tinguin presents en el 
desenvolupament del Pla Jove. 
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Objectius Eix 1- Participació i cohesió social 
 
Línia d’Actuació 1.1. Oci i cultura 

• Objectiu 1.1.1. Promoure una oferta d’oci variat i gratuït 
• Objectiu 1.1.2. Fomentar l’oci juvenil més enllà de la festa 
• Objectiu 1.1.3. Potenciar les activitats culturals i artístiques  

 
Línia d’Actuació 1.2.  Esport, hàbits saludables i relacions respectuoses  

• Objectiu 1.2.1. Activitats i espais públics per a la pràctica esportiva 
• Objectiu 1.2.2. Conscienciar sobre hàbits saludables  
• Objectiu 1.2.3. Generar i afavorir la convivència en la diversitat i les relacions 

respectuoses 
 
Línia d’actuació 1.3. Participació i cohesió social 

• Objectiu 1.3.1. Promoure la cohesió social i la cultura participativa, habilitant 
canals de participació per a la gent jove 

• Objectiu 1.3.2. Adaptar-se al llenguatge comunicatiu dels joves 
• Objectiu 1.3.3. Promoure la igualtat efectiva entre les persones joves 

 
 
 

Objectius Eix 2- Transició a la vida adulta (escola -treball) 

 
Línia d’actuació 2.1. Àmbit educatiu 

• Objectiu 2.1.1. Millorar l’accés a l’àmbit educatiu i a l’oferta formativa 
• Objectiu 2.1.2. Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu 
• Objectiu 2.1.3. Promoure l’aprenentatge de competències personals i socials 

 
Línia d’Actuació 2.2. Acompanyament en el procés d’emancipació 

• Objectiu 2.2.1. Facilitar l'autonomia i les noves experiències fora de la llar 
• Objectiu 2.2.2. Generar recursos per l'emancipació efectiva 

 
Línia d’Actuació 2.3. Suport en l’àmbit de l’ocupació 

• Objectiu 2.3.1. Fomentar l'auto-ocupació laboral 
• Objectiu 2.3.2. Facilitar l'accés al món laboral 
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4. Orientacions per al disseny del Pla Jove
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En aquest apartat, es presenten una relació de propostes i orientacions a tenir en 
consideració en el procés de disseny del nou PLJ de Montmeló. Aquestes s’agrupen pels 
dos eixos establerts. 

 
 
 
4.1. Propostes Eix 1:Participació i cohesió social 

Les propostes que a continuació es mostren parteixen dels resultats exposats en els 
apartats d’anàlisis sociodemogràfic i de l’estudi de camp realitzat. 

 
 

Oci i Cultura. 

En relació a la cultura, i els diferents recursos de què disposa Montmeló, es proposa: 

• Creació d’un Casal Jove, que pugui esdevenir un lloc de trobada de la gent jove al 
municipi.  

• Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament als joves. 
Creació d’una programació cultural específica per a joves a la Sala Polivalent de la 
Torreta, on s’inclogui activitats de ball i altres arts escèniques.  

• Ampliar els equipaments destinats a l’oci i lleure per a joves. Posar a disposició dels 
joves una sala polivalent, per tal que es puguin realitzar activitats com teatre, 
concerts, karaokes i altres activitats que puguin ser del seu interès.  

• Millorar l’oferta d’oci nocturn per a joves en el poble: festes temàtiques, DJs,  
concerts.  

• Ampliar l’espai patinable i crear un skatepark amb la participació dels propis joves 
en el disseny de l’espai i en la seva promoció on, a més, hi hagués espai per estar-
hi (un mur o bancs per poder-hi seure).  

• Entre els i les joves es proposen les següents propostes que generarien ambient:  
un cinema (es podrien passar pel·lícules ja estrenades, per votació), cibercafès o 
llocs on poder jugar a vídeojocs, Scape Room. 

• Potenciar el treball inter-departamental en l’organització d’activitats dirigides als 
joves. 

 
 
Esport, hàbits saludables i relacions respectuoses.  

Per tal de millorar els hàbits saludables dels joves es proposen les següents accions: 

• Promoure l’esport i l’activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 
Especialment, fomentar i promoure l’esport femení. 

• Habilitar un pavelló més gran, ampliar-ne l’horari de l’actual i també del gimnàs, per 
evitar saturació i que hi hagi espais esportius disponibles per a tothom.  

• Creació d’un espai per fer exercici a l’exterior, un “gimnàs a l’aire lliure”.  

• Piscina climatitzada. 

• Per tal de potenciar l’esport, es proposa fer i ampliar carrils i circuits per anar en bici 
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i caminar, com també augmentar les zones per aparcar bicicletes i patinets. 

• Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues, començant les 
tasques de prevenció i sensibilització a edat més joves.  

• Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relacions respectuoses, 
sempre posant en valor la diversitat i l’acceptació de la diferència. 

• Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de les 
persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 

• Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la diversitat i 
l’establiment de relacions igualitàries. 

• Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, essent aquest un recurs 
valuós pel seu benestar i les seves oportunitats. 

 
 
      Participació i cohesió social 

Tot i que Montmeló és un municipi amb entitats que participen en la dinàmica cultural i d’oci, 
falta encara millorar la presència del jovent. En aquest sentit, es proposen les següents línies 
d’acció: 

• Creació d’una estructura fàcilment identificable, que constitueixi com a referent on el 
joves que ho necessitin s’hi puguin adreçar. 

• Potenciar la figura d’educadors i dinamitzadors per millorar la relació amb els 
mateixos joves i per conèixer les seves necessitats. En aquests sentit, es proposa 
que els tècnics de l’Espai Jove i la Torreta esdevinguin figures que facilitin la relació 
entre els joves i l’administració.  

• Establir vies de comunicació que permetin assegurar que les activitats participatives 
dirigides al jovent arribin al màxim número de persones possibles. 

• Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. Cal 
repensar i millorar la manera com es comuniquen les coses. Utilitzar els seus canals 
de difusió.  

• Millorar els canals de comunicació amb els joves. Adaptar-se als nous canals de 
comunicació utilitzats per aquests, com xarxes socials (especialment Instagram). 

• Establir una xarxa de “comunicadors” dins el col·lectiu de joves per fer xarxa i arribar 
a més població. 

• Establir vies formals de col·laboració entre els joves i l’administració, establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la marxa del PLJ. 

 

 
 
4.2. Propostes Eix 2: Transició a la vida adulta (e scola-treball) 
 

Àmbit educatiu. 

En relació a la línia d’educació, alguns aspectes a considerar en el desenvolupament del 
nou PLJ van en la línia de: 
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• Millorar les interaccions de l’Ajuntament amb el centres educatius per a desenvolupar 
més propostes conjuntes en els àmbits d’actuació del PLJ. 

• Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin als joves 
l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del municipi i la comarca, 
com idiomes, informàtica, etc., així com també l’oferta de l’educació artística. 

• Establir mecanismes de suport al jovent que vol estudiar a la universitat però no pot 
fer front a la matriculació o el transport. 

• Projecte de mesures reparadores per al jovent expulsat de l’INS. Projecte encaminat 
a que els expulsats de l’INS realitzin tasques durant aquest període. 

• Establir un Pla de Civisme, amb mesures reparadores per a actes incívics. 

• Com a propostes concretes dels joves: no separar els patis de 1r-2n i 3r i 4t, poder 
tornar a tenir accés al wifi de l’Institut i tenir màquines expenedores de menjar dins del 
centre. 

• Una sala d’estudi i ampliar horaris de la biblioteca.  

• Per tal millorar la visió negativa de l’Institut, es comenta la necessitat de més neteja, 
pintar les parets i, en definitiva, dignificar l’espai on els joves aprenen. 

• Ampliar i/o els cicles formatius del municipi. Es proposa mecànica, química i 
informàtica.    

 

Àmbit laboral. 

L’ocupació és un dels temes que en el futur pot preocupar més a Montmeló. En aquest sentit, 
algunes propostes que hauria de contemplar el nou PLJ són: 

• Incrementar el nombre d’activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat dels joves. 

• Ampliar el nombre d’accions per ajudar a la cerca de feina, si cal, amb coordinació 
amb els municipis veïns. 

• Analitzar i centralitzar, en col·laboració amb altres administracions, les ofertes 
laborals del territori (comarca) que poden interessar al jovent. 

• Preveure la possibilitat de crear plans ocupacionals municipals adreçats 
específicament al jovent.  

• Millorar i ampliar determinada oferta de formativa en competències laborals, com 
l’elaboració de currículums, parlar en públic, informàtica, etc.  

• Es reclama que falten ajudes per als joves emprenedors de Montmeló, així com que 
destaquen una manca d'oferta de feina per als joves que finalitzen l'escola 
especialitzada.  

• Polítiques laborals per tal millorar la integració del jovent en el món laboral.  
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5. Pla d’actuacions 
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El pla d’actuacions són les accions que l’Ajuntament de Montmeló impulsarà durant els 
propers anys amb l’objectiu d’acompanyar la gent jove en el seu projecte de vida i per 
respondre a les necessitats detectades a la diagnosi i en el procés participatiu. 
Cada actuació quedarà recollida en una fitxa i emmarcada en el seu eix i objectiu del Pla 
Local de Joventut de Montmeló. En total el Pla consta de 2 eixos  estratègics, 6 línies 
d’actuació , 16 objectius ,  39 actuacions i 79 accions  

 
5.1. Accions Eix 1: Participació i cohesió social 

 
Línia d’Actuació 1.1. Oci i cultura 

Objectiu 1.1.1. Promoure una oferta d’oci variat i gratuït. 

Actuació 1  Estació Jove 

L’Estació Jove és un equipament públic obert al jovent de Montmeló en edats compreses 
entre els 12 i els 29 anys. És un espai on es vol donar suport a les seves inquietuds i 
assessorar-los i ajudar-los en àmbits com l’educatiu, el laboral i, en general, en tots 
aquests que tinguin a veure amb la seva vida. També vol esdevenir un punt de trobada, 
on puguin gaudir de diferents activitats de lleure durant les tardes entre setmana.  

Accions:  

1.1. Estació Jove  (públic objectiu 12-29 anys): seguir apostant per la continuïtat 
de l’Estació Jove com a punt de referència i trobada juvenil.   

1.2. Activitats co-gestinonades per joves (públic objectiu 12-29 anys): 
propiciar que el jovent no només proposi activitats sinó que també les 
organitzi i les gestioni provocant, així, que sigui partícip en la seva gestió.  

1.3. Utilitzar l’Estació Jove per fer activitats ge nerals (públic objectiu 12-29 
anys): organitzar noves activitats i tallers oberts a tot el públic jove, a fi d’obrir 
i atraure-hi a sectors de població jove que actualment no es senten atrets a 
visitar-la i a utilitzar-la. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:   
- Número d’activitats 
- Número anual d’usuaris/es (per edat i sexe) 
- Número total d’usuaris/es en finalitzar el Pla 
- Valoració dels les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 
 
Actuació 2  Casal Estiu Jove 

El Casal Estiu Jove és un espai, amb contingut pedagògic, on el jovent de Montmeló pot 
ocupar part del seu temps de lleure durant el mes de juliol.  

Accions: 

           2.1. Casal Estiu Jove (públic objectiu 12-16 anys): donar continuïtat al projecte    
Casal Estiu Jove, ja que constitueix una alternativa d’èxit d’oci i de lleure al 
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municipi. 

Període de realització:  
Juliol 2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:  
- Número d’activitats 
- Número anual d’usuaris/es (per edat i sexe) 
- Número total d’usuaris/es en finalitzar el Pla 
- Valoració dels les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 3  Suport als alumnes de 4t d’ESO per a la realització  del viatge 
final de curs 

Cada curs escolar els joves de 4t d’ESO realitzen un viatge de final de curs. Des de 
l’Ajuntament els faciliten les eines necessàries per a l’organització d’activitats i els 
subvencionen per la seva feina al Nadal. 

Accions: 

3.1. Suport viatge final de curs (públic objectiu 15-16 anys): donar continuïtat el 
suport municipal en l’organització d’activitats per tal que els alumnes de 4t d’ESO 
puguin realitzar el viatge final de curs.  

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions i/o activitats 
- Número anual d’accions i/o activitats 
- Número total d’accions i/o activitats al finalitzar el Pla 
- Valoració dels les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 4  PIDCES 

El Punt d’Informació a l’institut és la descentralització del Servei d’Informació Juvenil de 
l’Ajuntament de Montmeló (EL PUNT) per tal d’oferir la informació als joves en un dels indrets 
on passen molt del seu temps. Hi ha dues línies d’actuació bàsica:  

� La informació: busca la detecció de les necessitats informatives dels joves per tal de 
donar-hi resposta.  

� La dinamització: potencia la participació i l’educació democràtica dels joves, 
promovent i col·laborant amb aquelles iniciatives plantejades per grups juvenils. 

Accions: 

4.1. Continuïtat PIDCES  (públic objectiu 12-18 anys): seguir impulsant els 
PIDCES,  per tal de  posa a l'abast del jovent recursos informatius d'interès, 
accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el 
propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi.  

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’activitat 
- Número d’activitats  
- Número anual d’usuaris/es (per edat i sexe) 
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- Número total d’usuaris/es en finalitzar el Pla 
- Valoració dels les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 5  Club de Lectura Jove 

El Club de Lectura Jove és una activitat que reuneix a un grup de joves que llegeixen a la 
vegada i de forma individualitzada el mateix llibre i després el comenten. Es reuneixen un 
cop al mes. La tertúlia és conduïda i moderada per una persona experta en literatura, que 
també és l’encarregada de plantejar qüestions que estimulin la intervenció de tots els 
participants. 

Accions: 

5.1. Club de lectura Jove (públic objectiu 12-18 anys): donar continuïtat al projecte Club 
de Lectura Jove, ja que constitueix una oferta d’oci saludable i fomenta la lectura de la 
població jove.  

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Cultura 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’usuaris/es (per edat i sexe) 
- Número total d’usuaris/es al finalitzar el Pla 
- Valoració dels les persones usuàries (fitxa de valoració) 
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Objectiu 1.1.2. Fomentar l’oci juvenil més enllà de la festa 

Actuació 6  Caps de setmana Montmeló 

La manca d’oci i d’activitats és una de les principals reivindicacions del col·lectiu jove. 
Des de l’Ajuntament s’aposta per programar i organitzar una oferta d’oci atractiva i 
gratuïta pels caps de setmana, que doni resposta a les necessitats d’oci de les diferents 
franges d’edat de la gent jove.  

Accions:  

6.1. Activitats lúdiques d’oci juvenil (públic objectiu: 12-29 anys): impulsar la 
programació d’activitats co-organitzades entre l’Ajuntament i els joves amb 
l’objectiu de promoure espais d’oci gratuïts per a la gent jove. Es treballarà per 
donar continuïtat a les activitats consolidades entre la gent jove, com poden ser: 
tornejos de ping-pong, activitats de Festa Major, etc. Però també s’organitzaran 
activitats noves amb temàtiques diverses com poden ser: trobades i tornejos de 
gamers, karaoke, teatre, escape room, jocs de rol,  etc. 

6.2. Festes temàtiques, concerts i sessions de Dj’s  locals (públic objectiu: 12-18 
anys i 18-30 anys): ampliar l’oferta de concerts, sessions de DJ’s per a la gent 
jove del municipi, acció molt demandada durant el procés participatiu del Pla 
Jove. Es programaran concerts i sessions de Dj’s per satisfer, per una banda la 
demanda d’oci al municipi i, per una altra, donar una oportunitat a grups 
emergents locals. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Cultura, Esports 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants  

 

Actuació 7  Cinema Montmeló 

El Cinema constitueix una de les oferta d’oci més demandes pels joves. Els municipis 
petits, com Montmeló, no disposen de sales de cinema. Davant aquesta realitat, des de 
l’Ajuntament es proposen diverses activitats per tal d’apropar el cinema al col·lectiu jove.  

Accions:  

7.1. Cicle de cinema a la fresca (públic objectiu 12- 29 anys): organitzar un cicle de 
pel·lícules a la fresca en diferents places durant els mesos d’estiu. La temàtica 
de les pel·lícules serà escollides per la gent jove. 

7.2. Passi de pel·lícules a l’Estació Jove (públic objectiu: 12-18 anys): organitzar 
passis de pel·lícules a l’Estació Jove, sobretot adreçats al públic adolescent, ja 
que són els que menys recursos econòmics tenen per poder anar al cinema. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Cultura, Participació 

Indicadors d’avaluació:   
16. Número anual d’accions 
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17. Número de anual de pel·lícules 
18. Número anual de participants (per edat i sexe) 
19. Valoració dels organitzadors 
20. Valoració dels participants 

 
 
Actuació 8  Skatepark  

L’Skatepark ha constituït la principal reivindicació dels joves durant la diagnosi del Pla 
Jove. Un Skatepark constitueix una bona alternativa d’oci gratuït pels joves i, a més, 
esdevé un lloc de trobada on poder-se reunir. L’ampliació i millora de l’Skatepark 
esdevindrà una de les prioritats dins aquest Pla Local de Joventut. 

Accions:  

8.1. Construcció SkatePark  (públic objectiu: 12-18 anys): ampliar i millorar de 
l’Skatepark amb la col·laboració del jovent, per tal que aquest s’ajusti a les 
seves necessitats i esdevingui un projecte compartit que serveixi per restablir 
ponts i confiança entre l’Ajuntament i aquests.  

8.2. Tornejos SkatePark  (públic objectiu: 12-29 anys): realitzar un torneig 
d’Skatepark una vegada a l’any, per tal de promocionar-ne el seu ús.   

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Esports 

Indicadors d’avaluació:   
- Número anual d’accions i/o activitats 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants  

 
 
 
Objectiu 1.1.3. Potenciar les activitats culturals i artístiques  

Actuació 9  Cultura i arts escèniques 

Donar suport, generar recursos i serveis per facilitar la creació cultural i la seva difusió 
per joves o per a joves, tenint en compte la seva participació en els processos de 
programació i producció.  

Accions:  

9.1. Suport a les iniciatives juvenils d’arts escèn iques (públic objectiu: 12-29 
anys): donar suport a les iniciatives de col·lectius i entitats que promoguin el 
teatre, la dansa i el ball entre la gent jove. 

9.2. Programació de jam sessions  (públic objectiu: 12-29 anys): Programar 
periòdicament jam sessions, tant a interiors com a exteriors segons l’època de 
l’any. S’ha detectat que algunes persones joves que els agrada tocar algun 
instrument o cantar no sempre tenen un espai on, de manera més informal, anar 
fent les seves proves d’actuacions en públic. Les jam sessions pretenen cobrir 
aquesta part de necessitat  sense cap infraestructura massa especialitzada.  

9.3. Mostra d’art jove (públic objectiu: 12-29 anys): Organitzar una mostra d’art jove, 
emprant els diversos equipaments culturals del poble. És una actuació per 
fomentar les arts escèniques i plàstiques i, a la vegada, esdevindria un espai de 
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trobada del jovent amb inquietuds artístiques. Per tant, pot ser motor de noves 
experiències o projectes culturals. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Cultura 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 
 
 
Línia d’Actuació 1.2. Esport, hàbits saludables i r elacions respectuoses  

Objectiu 1.2.1. Promoure activitats i espais públics per a la pràctica esportiva 
 

Actuació 10  Activitats esportives d’entitats 

Montmeló disposa de diferents entitats esportives, les quals realitzen activitats a les 
quals poden participar els joves del municipi.  

Accions: 

10.1. Activitats esportives (públic objectiu: 12-18 anys): donar suport a les 
entitats esportives del municipi per a la promoció de la pràctica esportiva 
federada en categories infantil, cadet i júnior. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Esports 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 

Actuació 11  Activitats dirigides del Servei d’Esports 

Es tracta d’un servei municipal que gestiona els equipaments esportius municipals 
(pavelló poliesportiu i camp d’esports) i programa activitat per fomentar-ne el seu ús.  

Accions:  

11.1. Activitats esportives (públic objectiu: 12-18 anys): impulsar activitats 
esportives alternatives a les més populars (jocs tradicionals catalans i del món, 
per exemple), adreçades al jovent adolescent. L’objectiu és fomentar una vida 
activa i generar espais de socialització, així com també donar a conèixer i posar 
en valor pràctiques esportives o activitats poc conegudes.   

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Esports 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
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- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants  

 

Actuació 12  Espais de lliure accés per a la pràctica esportiva de lleure 

La pràctica esportiva a l’aire lliure s’ha convertit en una pràctica cada cop més 
demandada entre la població i, sobretot, entre la població jove. Montmeló disposa de 
diversos espais públics on és possible la pràctica d’esportiva de lleure i d’esport a l’aire 
lliure. Des de l’Ajuntament es vol seguir potenciant aquesta modalitats.  

Accions:  

12.1. Pràctica esportiva de lleure (públic objectiu: 12-29 anys): distribuir a 
diferents llocs del terme municipal espais adequats per a la pràctica 
esportiva de lleure. Aquesta ha de tenir distribució territorial equilibrada. 
S’aposta per una remodelació i adequació dels espais ja existents.  

• Facilitar la lliure utilització d'espai on poder practicar esports arrelats al 
municipi: futbol sala, bàsquet.  

• Afavorir la utilització del temps lliure en activitats esportives. Promoure 
la socialització.  

• Respondre a les demandes dels usuaris potencials referent a disposar 
d'espais de lliure accés on poder organitzar les seves activitats 
esportives en temps de lleure.  

 
12.2. Espais de pràctica esportiva als espais públi cs (públic objectiu: 12-29 

anys): Realitzar diferents intervencions en els parcs del municipi per 
promoure l’exercici físic a l’aire lliure. Els parcs i places de Montmeló són 
espais de relació i de trobada entre la gent jove. Durant el procés 
participatiu del Pla Jove s’han fet algunes propostes en la línia d’habilitar 
espais esportius als parcs.  

 
12.3. Workout  o gimnàs a l’aire lliure (Públic objectiu: 12-29 anys): 

Acondicionar l’espai per l’entrenament al carrer a partir de barres i altres 
elements que permetin i ajudin a l’exercici físic, així com també habilitar 
més camins per fomentar les rutes a peu, corrent o en bicicleta. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants  
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Actuació 13  Promoció de la pràctica esportiva 

Aquesta actuació contempla el foment de la pràctica esportiva a partir d’organitzar 
diferents activitats on el jovent pot participar i provar diferents modalitats esportives.  

Accions:  

13.1. Tastets esportius  (públic objectiu: 12-29 anys): treballar amb les 
entitats esportives per organitzar tastets esportius oberts a tota la gent 
jove a partir de 12 anys, per tal de promocionar diferents modalitats 
esportives: bàsquet,  bàsquet en cadira de rodes, futbol, handbol, tennis 
taula, voleibol, rocòdrom, tirolina, entre d’altres.  

13.2. Activitats esportives a les Festes Majors (públic objectiu: 12-29 anys): 
Organitzar activitats esportives obertes a la participació de la gent jove 
durant les Festes Majors, on s’hi celebrin competicions de futbol, 
bàsquet, handbol i voleibol per a persones de més de 12 anys. 

13.3. Tornejos esportius a les pistes del municipi (públic objectiu: 12-29 
anys): Organitzar diferents tornejos esportius durant l’any i conjuntament 
amb les entitats esportives del municipi, a les pistes de lliure accés que 
hi ha al municipi: 3x3 de bàsquet, futbol sala, futbol, voleibol, etc. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Esports 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 

Objectiu 1.2.2. Conscienciar sobre hàbits saludables  

Actuació 14  Salut Jove Montmeló 

Els programes de Salut Jove són unes actuacions esteses a tot el territori, amb l’objectiu 
de prevenir conductes de risc per a la salut dels joves en els àmbits de les addiccions, 
l’alimentació o la sexualitat. Aquests programes es realitzen d’acord amb la programació 
de l’institut, a fi d’arribar a la totalitat de la població jove. Paral·lelament, també es poden 
realitzar en altres espais per arribar a altres col·lectius de població jove.  

Accions:  

14.1. Salut Jove a l’INS (públic objectiu: 12-18 anys): informar i conscienciar 
de diferents temàtiques relacionades amb la salut en funció del curs a 
l’institut de Montmeló.  

• 1r ESO: Tabac i begudes energètiques / Publicitat i relació amb 
noves tecnologies. 

• 2n ESO: Substàncies legals. Conceptes bàsics entorn les drogues 
/ Gestió de temps d’oci. 

• 3r ESO: Cànnabis i alcohol / Marc legal i consum de drogues. 
• 4t ESO: Qüestions relacionades amb el consum de substàncies. 

Prevenció de consum de cànnabis. Desprestigi de la cocaïna / 
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Tecnologies i relacions humanes. 
14.2. Tallers i activitats per promocionar hàbits s aludables (públic objectiu: 

12-29 anys): realitzar tallers i activitats sobre diferents àmbits de salut: 
alimentació, sexualitat, autoestima, addicció a pantalles, etc, en l’àmbit de 
l’Equipament Jove i del Servei Socioeducatiu.  

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut i acció social 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 
 
 
Objectiu 1.2.3. Generar i afavorir la convivència en la diversitat i les relacions respectuoses 

Actuació 15   Punt Dona  

És un espai municipal on es pot adreçar qualsevol persona de Montmeló, amb l’objectiu 
de donar resposta a tota aquella demanda d'informació i d’assessorament psicològic, 
jurídic, social, laboral, familiar, de treball, violència masclista i relacions familiars 
conflictives. 

Accions:  

15.1. Punt d’informació personalitzada (públic objectiu: major de 16 anys): 
continuar informant sobre serveis i recursos municipals, comarcals i 
d’arreu de Catalunya al conjunt de la ciutadania. Servei d’atenció social 
personalitzada, on es realitza la primera acollida i recepció de la demanda. 
La professional de referència i d’acord amb la situació concreta i d’acord 
amb la dona, estableix un circuit d’intervenció. 

15.2. Acollida i suport psicològic (públic objectiu: major de 16 anys): 
continuar donant una atenció individual a dones que precisen d’una 
atenció psicològica especialitzada, fruit d’experiències traumàtiques i/o 
pateixin situacions de violència de gènere. Tractament de situacions 
derivades de conflictes en la parella, relacions familiars conflictives que 
puguin patir les dones.  

15.3. Servei d’assessorament jurídic (públic objectiu: major de 16 anys):  
continuar oferint una primera informació i una orientació bàsica de tipus 
legal en diferents àmbits (violència domèstica, conflictes en temes de 
lloguers, propietat, dret de família, temes laborals, situacions de 
desemparament), així com un seguiment del procés judicial, en cas que 
aquest existeixi, mantenint contacte directe amb els professionals que el 
tramitin. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció social 

Indicadors d’avaluació :  
- Número anual de participants, per edats i segons demanda d’intervenció. 
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Actuació 16  Ciutadania global 

Amb aquesta actuació es pretén generar espais de formació sobre els reptes mundials 
més destacats a dia d’avui, com és el canvi climàtic o les migracions. L’objectiu és donar 
a conèixer, elevar la consciència i promoure actituds de ciutadania global entre la 
població jove. S’entén per ciutadania global el compromís actiu de la ciutadania en la 
consecució d’un món més equitatiu i sostenible, sota la praxis de “pensa globalment, 
actua localment”.    

Accions: 

16.1. Tallers, xerrades i accions per a la sostenib ilitat (públic objectiu: 12-18 
anys): oferir un seguit de tallers, xerrades, visites i recursos pedagògics 
per sensibilitzar els alumnes de centres de secundària, batxillerat i cicles 
formatius al voltant de la sostenibilitat ambiental, el coneixement de 
l’entorn natural, el reciclatge, les energies renovables, la reducció 
d’emissions de CO2, etc. 

16.2. Campanyes formatives i informatives (públic objectiu: 12-29 anys): 
crear campanyes de sensibilització per tal d’afavorir consums 
responsables, relacions socials sanes i conductes cíviques per part 
d’adolescents i joves. Aquestes campanyes aniran relacionades amb les 
temàtiques que es treballin de manera anual i coordinades amb altres 
àrees municipals que hi vulguin participar. Acompanyant les campanyes, 
s’organitzaran activitats, dins la programació de l’Estació Jove, que 
fomentin hàbits saludables com activitats gastronòmiques (tallers de 
cuina, de sucs, etc.) i també totes aquelles relacionades amb la cura del 
propi cos (ioga, massatges, etc.). 

16.3. Tallers i sessions per la pau, els drets huma ns, la solidaritat i 
d’acceptació de la diversitat (públic objectiu: 12-18 anys): oferir als 
centres educatius un seguit de recursos pedagògics per a difondre la 
cultura de la pau, la resolució de conflictes, l’acceptació de la diversitat, 
els processos migratoris i la promoció dels drets humans. A través de 
tallers, cinema, xerrades i teatre, es sensibilitzarà la gent jove dels centres 
educatius sobre els valors dels drets humans i la solidaritat. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció social 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per sexe i edat) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 

Actuació 17  Prevenció de la violència masclista 

La prevenció de la violència masclista constitueix un dels reptes més importants en les 
nostres societats. Des de l’Ajuntament hi ha la voluntat de seguir la línia encetada en els 
darrers anys de lluita i prevenció de la violència masclista a través de les campanyes i 
els tallers de sensibilització.  
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Accions: 

17.1. Tallers i accions en contra el sexisme i la v iolència masclista (públic 
objectiu: 12-29 anys): seguir oferint l’ampli ventall de tallers i accions de 
sensibilització cap a la gent jove en general i, també concretament, als 
centres educatius i Servei Socioeducatiu. Treballar també per impulsar o 
donar suport a les campanyes o protocols antisexistes, com és la 
campanya en contra de la violència masclista.  

17.2. Estació Jove lliure de sexisme (públic objectiu: 12-29 anys): crear dues 
accions per adequar l’Espai jove perquè sigui un espai lliure d’estereotips 
sexistes: per una banda, una acció a impulsar per part dels tècnics de 
l’equipament, més enfocada en el disseny estructural; i, per una altra, una 
acció en la qual prendran part activa els usuaris de l’espai que l’utilitzen. 
La primera, tindrà un objectiu tècnic i de predisseny. La segona, i molt 
relacionada amb l’actuació anterior, comptarà amb una dimensió 
participativa que tindrà per objectiu la necessitat d’una conscienciació 
col·lectiva dels espais comuns lliures de sexismes i la participació activa 
d’aquells usuaris que vulguin prendre part dels canvis que es puguin 
ocasionar i, per tant, es tinguin en compte les seves idees i suggeriments. 

17.3. Punt Lila  (públic objectiu: 12-29 anys): implementar el Punt Lila a diferents 
activitats del poble, com poden ser el Carnaval i la Festa Major. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:   
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (total i per sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 
 
Línia d’actuació. 1.3. Participació i cohesió socia l 
 
Objectiu 1.3.1. Promoure la cohesió social i la cultura participativa, habilitant canals de 
participació per a la gent jove 
 

Actuació 18  Espais i processos de participació juvenil 

Per tal de fomentar la participació com element cohesionador del teixit social i associatiu 
del municipi, des de l’Ajuntament es seguirà promovent la participació de la gent jove 
amb la vida del municipi, impulsant espais i processos de co-creació de les polítiques 
municipals de joventut. 

Accions: 

18.1. Assemblees, trobades i processos participatiu s amb la gent jove  
(públic objectiu: 12-29 anys): impulsar espais i processos participatius 
amb la gent jove del municipi per escoltar la seva veu i les seves 
propostes. A través de diferents metodologies presencials i digitals, 
consultar a la gent jove sobre temes sectorials de la joventut i sobre els 
grans projectes de la ciutat.  
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18.2. Pressupostos participatius de joventut (públic objectiu: 12-29 anys): 
posar en marxa els pressupostos participatius de joventut. Es destinarà 
una quantitat del pressupost de la regidoria de joventut amb la finalitat que 
la gent jove decideixi els projectes a invertir a través d’un procés 
participatiu. 

18.3. Suport al teixit associatiu i col·lectius juv enils (públic objectiu: 12-29 
anys): seguir donant suport a les entitats i col·lectius juvenils via 
subvencions, amb suport tècnic, cessió d’espais i de materials. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut i Participació 

Indicadors d’avaluació:  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per sexe i edat) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 
 
Objectiu 1.3.2. Adaptar-se al llenguatge comunicatiu dels joves 
 
Actuació 19  Nous canals de comunicació.  

Les noves maneres de comunicar-se i estructurar-se de la població jove, obliga a 
repensar la manera de comunicar les accions dutes a terme des de l’Ajuntament per tal 
de poder arribar als i les joves. Per això, es dissenyaran diferents estratègies de 
comunicació per tal d’adaptar-se al nous canals comunicatius i assegurar que la 
informació arribi al màxim de joves possibles.  

Accions: 

19.1. Nous canals de comunicació (públic objectiu: 12-29 anys): habilitar canals 
d’informació i de participació estudiantil a través de diferents projectes i 
actuacions als centres educatius de secundària. L’objectiu és que la 
informació arribi a la gent jove i faciliti el seu apoderament.  

19.2. Xarxa de “comunicadors”  (públic objectiu: 12-18 anys): establir una xarxa 
de “comunicadors” dins el col·lectiu de joves, amb l'objectiu de difondre les 
informacions del PIJ i promoure la participació estudiantil. 

19.3. Informació i presència del Pla Jove a les xar xes socials (públic objectiu: 
12-29 anys): Informar als joves i incentivar la seva participació des de les 
xarxes socials de joventut. L’equip de joventut comptarà amb una persona 
que desenvolupi les tasques de dinamitzador digital i community manager 
de la regidoria. Segons l’evolució de les xarxes socials, optarà per utilitzar 
aquelles que siguin les més actuals i adients per arribar a la gent jove. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 
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Objectiu 1.3.3. Promoure la igualtat efectiva entre les persones joves 
 

 
 
 
 
Actuació 21 Programa Policia Tutor 

El/la policia tutor/a és un membre de la policia local, amb formació específica, 
especialitzat/da a cooperar en la resolució de conflictes privats i en l'entorn escolar 
(absentisme escolar, tràfic de drogues, seguretat ciutadana dins i fora de l’aula i noves 
tecnologies), assignat expressament per solucionar-los. Col·labora amb els 
professionals educatius, dels serveis socials i judicials, sense perdre la condició d'agent 
de l'autoritat. 

Accions: 

21.1. Creació de la figura del policia tutor (públic objectiu: 12-18 anys): Crear 
i desenvolupar la figura del policia tutor a l’institut. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció social, Educació i Governació 

Indicadors d’avaluació:  

Actuació 20   Serveis Socials 

 

Els Serveis Socials Municipals abasten el conjunt d’activitats organitzades que 
mitjançant laintervenció de personal qualificat i amb el suport d'equipaments i recursos 
adequats, s'orienten a promoure els mitjans per prevenir la marginació, i també a 
promoure la prestació de suport personal, d'informació i ajut a tots els 

 ciutadans i col·lectius, especialment a aquelles persones o a aquelles famílies que, per 
raó de dificultats de desenvolupament i d'integració en la societat, de manca d'autonomia 
personal, de disminucions físiques, psíquiques o sensorials, de problemes familiars o de 
marginació social són creditores de l'esforç col·lectiu i solidari. 

 

Accions:  

20.1.  Igualtat en l’accés a tots els serveis  (públic objectiu: 12-29 anys):Igualtat 
en l’accés a tots els serveis: activitats per prevenir processos d’exclusió 
social en l’accés als serveis, adaptant o facilitant l’entrada de joves amb 
més obstacles i més invisibilitzats, com poden ser persones nouvingudes o 
d’origen immigrant, aturats i aturades, joves amb diversitat funcional, joves 
amb càrregues familiars, amb pocs recursos, etc. 

 
 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció social 

Indicadors d’avaluació :  
- Número anual de participants, per edats i segons demanda d’intervenció. 
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- Nombre d’actuacions realitzats, per tipologia 
- Nombre de casos traslladats a serveis socials 
- Nombre d’actuacions de caire penals realitzats 
- Nombre de sessions informatives o campanyes realitzats 

 
 
Actuació 22  Servei Socioeducatiu 

És un servei municipal, d'atenció diària, que dóna suport als infants i joves -així com a 
les seves famílies- i vetlla pel desenvolupament de la personalitat, l’atenció psicològica, 
la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics així com un espai on realitzar les 
tasques escolars diàries. Així, esdevé una eina comunitària de primer ordre en la 
generació d’igualtats d’oportunitats i de cohesió social.   

Accions: 

22.1. Servei Socioeducatiu com a eix vertebrador de  les polítiques d’infància 
i joventut (públic objectiu: 12-16 anys): consolidar el Servei Socioeducatiu 
amb pressupost i recursos tècnics, a fi d’ampliar i millorar els serveis ja 
disponibles 

22.2. Servei Socioeducatiu tot l’any (públic objectiu: 12-16 anys): Mantenir 
operatiu el Servei Socioeducatiu durant tot l’any, també en els mesos d’estiu, 
per atendre a les necessitats que existents (sobretot lligades a la conciliació 
familiar i laboral). 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció Social 

Indicadors d’avaluació:  
- Pressupost anual dedicat 
- Número d’accions realitzades, per tipologia 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels participants 
- Valoració dels organitzadors 

 
 
 
5.2. Accions Eix 2: Transició a la vida adulta (esc ola-treball) 
 
  
Línia d’actuació 2.1. - Àmbit educatiu  
 
Objectiu 2.1.1. Millorar l’accés a l’àmbit educatiu i l’oferta formativa 
 
Actuació 23  Accés a l’àmbit educatiu 

L’accés a l’àmbit educatiu i l’ampliació de l’oferta educativa constitueixen dos elements 
cabdals que tenen incidència directa en la transició a la vida adulta del jovent. 
L’Ajuntament continuarà amb l’objectiu d’ampliar l’oferta formativa formal amb accions 
que permetin més capacitat.  

Accions: 

23.1. Ampliar l’oferta de cicles formatius (públic objectiu: 12-29 anys): 
l’Ajuntament es troba en converses amb el Departament d’Ensenyament de 
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la Generalitat de Catalunya perquè s’ampliï l’oferta de CC.FF. que es fa al 
municipi, i així poder dotar els joves de més possibilitats formatives i 
acadèmiques.  

23.2. Universitat Nacional d’Educació a Distància ( UNED) (públic objectiu: 18-
29 anys): facilitar un espai on els joves de Montmeló puguin realitzar els 
tràmits presencials d’inscripció a la UNED i preparar-se per a la prova 
d’accés per a majors de 25 anys.  

23.3. Graduat ESO (públic objectiu: 18-29 anys): preparar per a l’obtenció del 
títol de graduat en secundària.  

23.4. Preparació accés a CFGM (públic objectiu: 18-29 anys): preparar a les 
persones per a la realització de la prova d’accés als CFGM. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:   
- Cicles formatius oferts, per tipologia 
- Nombre d’alumnat matriculat en els cicles formatius (per edat i sexe).  
- Nombre de persones que es preparen per a l’accés a estudis o l’obtenció d’un títol 

 
 
Actuació 24 Ajuts per a l’estudi 

Igual o més important que ampliar l’oferta formativa al municipi, és assegurar que cap 
dels joves queda exclòs de la seva trajectòria educativa per motius econòmics. Garantir 
la igualtat d’oportunitats entre l’àmbit formatiu (formal o informal) vol ser una de les 
prioritats de l’Ajuntament.  

Accions: 

24.1. Beques per a estudis universitaris (públic objectiu: 18-29 anys): oferir 
dues beques per a estudis universitaris a les dues millors notes de 
Batxillerat de cada promoció. 

24.2. Ajuts econòmics per a joves (públic objectiu: 12-29 anys): continuar 
donant ajuts per tal d’aconseguir que cap jove de Montmeló deixi d’estudiar 
ni realitzar activitats lúdiques, esportives i d’esbarjo per dificultats 
econòmiques de la seva família.  

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Acció social i educació 

Indicadors d’avaluació:  
- Despesa anual executada 
- Número anual de sol·licituds d’ajuts, per tipologia 
- Número anual de sol·licituds d’ajuts concedits, per tipologia 
- Número anual de beneficiaris (per sexe i edat) 

 
 
Actuació 25 Pla Municipal de l’Absentisme Escolar 

Garantir l’escolarització i l’assistència de tots els alumnes als centres educatius és el 
primer pas per aconseguir un dret a l’educació en igualtat d’oportunitats per a tots els 
infants i joves. Per tant, la lluita contra l’absentisme, per petit que sigui, ha esdevingut 
una de les prioritats de l’Ajuntament. 

Accions: 
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25.1. Pla Municipal de l’Absentisme Escolar (públic objectiu: 12-16 anys): seguir 
desenvolupant i treballant amb el Pla Municipal de l’absentisme escolar, per 
tal de vetllar per l’escolaritat obligatòria de tots els infants en edat escolar. 
L’objectiu últim és aconseguir que tots els infants estiguin matriculats a 
l’escola i que hi vagin amb regularitat. Altres objectius del pla són:  

• Aconseguir conèixer la situació de l’absentisme escolar a Montmeló. 
• Coordinar recursos i línies de treball entre els diferents professionals. 
• Vetllar per la plena escolaritat dels alumnes en edat d’escolarització 

obligatòria. 
Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Educació 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (total i per sexe) 

 
 
Objectiu 2.1.2. Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu 
 
Actuació 26 Aula Oberta 

El Projecte Aula Oberta és un programa de diversificació curricular que s’executa de 
manera coordinada entre l’INS Montmeló i l’Ajuntament. L’objectiu principal d’aquest 
projecte és donar suport als alumnes de  segon cicle de l’educació secundària obligatòria 
que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme escolar 
i problemes de conducta, i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 

Accions: 

26.1. Projecte Aula Oberta  (públic objectiu: 12-16 anys): seguir desenvolupant 
i donant suport al projecte d’Aula Oberta. 

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Educació i Joventut 

Indicadors d’avaluació :  
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 

 
 
Actuació 27 Aula d’estudi 

Per tal facilitar l’estudi del jovent del municipi, des de l’Ajuntament es fomenta un espai 
on els joves puguin estudiar de manera individual o grupal quan arriben les èpoques 
d’exàmens a la Biblioteca i durant tot l’any a l’Estació Jove. 

Accions: 

27.1. Aula d’estudi (públic objectiu: 12-29 anys): mantenir aquest recurs 
orientat al jovent de Montmeló, per tal que puguin disposar d’un espai per 
a l’estudi i la realització de treballs. L’accés és lliure i gratuït. 

27.2. Ampliar horaris de la biblioteca (públic objectiu: 18-29 anys): ampliar 
els horaris nocturns en època d’exàmens. És un recurs orientat als 
alumnes d’estudis post obligatoris en èpoques d’exàmens.  

Període de realització:  Departament responsable : 
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2019-2022 Joventut i Cultura 
Indicadors d’avaluació:  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 

 
 
 
Actuació 28 Vine i estudiem 

Per tal d’acompanyar el jovent amb necessitats, es creen grups d’estudi i reforç escolar 
a l’equipament de l’Estació Jove. 

Accions: 

28.1. Grup d’estudi i reforç voluntari (públic objectiu: 12-18 anys): donar 
continuïtat a aquest recurs per acompanyar l’adolescent en les tasques 
escolars, a fi d’afavorir l’assoliment de les competències i els hàbits 
d’estudi. L’espai és tutoritzat per un professional i/o un/a jove expert que 
vetlla juntament amb els participants per un bon clima d’estudi. L’accés és 
lliure i gratuït. El recurs també ofereix un suport d'estudi per matèries 
específiques de més dificultat generalitzada com poden ser les 
matemàtiques, física, química i/o  relacionades amb aprenentatges de la 
llengua catalana.   

Període de realització:  
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut 

Indicadors d’avaluació :  
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants 

 
 
Actuació 29  Orienta’t: Assessories i orientació especialitzades  en la 

tria d'estudis i /o itineraris educatius 
Per tal d’apoderar a el/la jove davant les possibilitats que té per la tria d’uns estudis 
o altres, es bàsic que aquests tinguin a l’abast la informació que els permeti escollir 
amb tots els elements que afavoreixin una bona tria dels diferents itineraris.  

Accions: 

29.1. Assessorament personalitzat (públic objectiu: 12-18 anys): donar 
continuïtat al suport focalitzat a donar eines a l’adolescent i les seves 
famílies en la tria del seu itinerari acadèmic, formatiu i professional. Es 
fan coordinacions amb el/la psicopedagog/a de l’INS, d’altres agents 
educatius com serveis socials i el Servei Local d’Ocupació. L’orientació 
i l’assessorament acadèmics s’inicien a partir d’una demanda d’una 
persona adolescent, un familiar seu o un professional que treballi amb 
persones joves, d’una demanda detectada o d’una derivació d’un altre 
servei. 

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Joventut 

Indicadors d’avaluació:  
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- Número anual d’usuaris (per edat i sexe) 
- Valoració del les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 
 
Objectiu 2.1.3. Promoure l’aprenentatge de competències personals i socials.  
 
Actuació 30 Oferta formativa no reglada 

L’oferta formativa no reglada són ensenyaments no oficials -no regulats pel Ministeri 
d’Educació-, però que proporcionen coneixements i habilitats importants per al 
desenvolupament personal i laboral de la persona. Per aquest motiu, l’ampliació de 
cursos i la millora de la qualitat de les formacions esdevenen prioritaris en aquest pla 
d’accions.  

Accions: 

30.1. Ampliar l’oferta formativa no reglada (públic objectiu: 12-29 anys): ampliar 
l’oferta formativa no reglada amb accions que permetin al jovent l’adquisició 
de competències vàlides, com idiomes, noves habilitats comunicatives o 
coneixement personal. 

30.2. Cursets i activitats per potenciar competènci es tecnològiques (públic 
objectiu: 12-29 anys): potenciar a través de cursos puntuals l’adquisició de 
noves competències tecnològiques com programació, robòtica, 
impressores 3d, realitat virtual, entre d’altres, per tal que el jovent pugui 
experimentar i aprofundir en les noves tecnologies.  

30.3. Cursets de formació per a l’ocupació jove. Monitor de lleure, de 
controlador d’accessos, etc. 

Període de realització:   
2019-2022 

Departament responsable : 
Joventut, Educació, Acció Social, 
Promoció Econòmica 

Indicadors d’avaluació :  
- Tipologia d’accions 
- Número anual d’accions 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Valoració dels organitzadors 
- Valoració dels participants  

 
 
 
 
Línia d’Actuació 2.2. Acompanyament en el procés d’emancipació 

Objectiu 2.2.1. Facilitar l'autonomia i les noves experiències fora de la llar 

Actuació 31  Oficina Local d’Habitatge 

Aquesta oficina té com a objectius oferir el servei d’assessorament i informació 
sobre diversos temes: registre únic d’habitatges protegits, tramitació d’ajuts per a 
la rehabilitació o informació en matèria de borsa de pisos de lloguer, entre d’altres.  
D’altra banda, l’oficina es proposa també impulsar campanyes actives de foment 
de la rehabilitació d’edificis i habitatges que estaran d’acord amb les prioritats 
establertes per cadascun dels ajuntaments. 
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Accions:  

31.1. Assessories especialitzades  (públic objectiu: 12-29 anys): seguir 
portant a terme assessories especialitzades en matèria d’habitatge i 
actuar per afavorir la tasca de promoció a l’accés a l’habitatge del 
jovent. 

31.2. Compartir habitatge (públic objectiu: 12-29 anys): fer una campanya 
específica per promoure l’habitatge compartit entre joves, que permeti 
identificar i posar en contacte a joves interessats en compartir 
habitatge. També es podrà incloure possibles propietaris interessatsa 
posar l’habitatge a lloguer compartit. 

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Habitatge 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual de participants 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Número anual de coordinacions amb les àrees municipals 
- Número de coordinacions amb les àrees municipals en finalitzar el Pla 
- Número total d’experiències en finalitzar el Pla 
- Institucions que participen en el projecte 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Objectiu 2.2.2. Generar recursos per l'emancipació efectiva 

Actuació 32 Programa d’ajuts al lloguer per joves adreçat a 
propietaris i llogaters 

Davant les dificultats constatades dels i les joves a l’hora d’accedir a un habitatge, 
des de l’Ajuntament es preparen una sèrie de recursos i ajuts per tal d’incentivar 
l’emancipació efectiva.  

Accions:  

32.1. Programa d’ajuts al lloguer  (públic objectiu: 18-35 anys): 
implementar el programa d’ajuts al lloguer en base a dues línies de 
subvenció: una directa a propietaris d’habitatges que el vulguin posar 
a lloguer, amb l’objectiu d’augmentar el parc disponible; i una altra línia 
adreçada a joves que els permeti accedir més fàcilment a un habitatge. 

32.2. Programa d’aval de lloguer (públic objectiu: 18-35 anys): crear el 
programa d’aval de lloguer, pel qual el propietari que s’inscrigui es 
compromet a posar el seu habitatge al mercat de lloguer social a canvi 
de cedir la gestió de tràmits a l’Oficina de l’Habitatge, d’exempcions 
fiscals (per exemple, IBI) i de la cobertura davant desperfectes 
ocasionats per part de l’Ajuntament.  

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Habitatge i acció social 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual de beneficiaris (per edat i sexe) 
- Número total de beneficiaris en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 
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Actuació 33  Estudi de la demanda potencial d’habitatge assequib le 

Per tal de poder fer polítiques i accions sobre l’habitatge, és indispensable tenir la 
informació acurada i actualitzada de l’estat del parc d’habitatges de Montmeló, 
com també de la demanda i l’oferta d’habitatges.  

Accions: 

33.1. Estudi demanda  potencial d’habitatge assequi ble (públic objectiu: 
18-29 anys): Fer estudi de la demanda potencial d’habitatge 
assequible, amb especial atenció a les demandes del col·lectiu jove i 
de la potencial oferta a partir de la detecció d’habitatge buit a través 
dels consums d’aigua.  

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Habitatge 

Indicadors d’avaluació:  
- Pressupost de l’estudi 
- Número de persones entrevistades (per edat i sexe) 
- Habitatges buits detectats  
- Programes creats a partir de l’estudi.  

 

Línia d’Actuació 2.3. Suport en l’àmbit de l’ocupació 

Objectiu 2.3.1. Facilitar l'accés al món laboral 
 

Actuació 34  Assessorament laboral per a joves 

Des de diferents municipis de la comarca, i amb la coordinació del Consell 
Comarcal, s’ha decidit millorar el servei d’assessorament laboral que es dóna des 
de l’Oficina Jove, amb un conveni mitjançant el qual els municipis signants es 
comprometen a fer una aportació econòmica i rebre un servei d’assessorament al 
municipi cada quinze dies. Els objectius de l’acció són: 

- Facilitar el procés d’emancipació juvenil. 
- Millorar l’ocupabilitat dels joves. 
- Pal·liar les desigualtats socials. 

Accions:  

34.1. Servei d’Assessorament laboral permanent  (públic objectiu: 16-29 
anys): aconseguir un servei laboral permanent especialitzat en joves 
a Montmeló, amb la principal funció d’acompanyar el jovent que ho 
necessiti en la seva formació i inserció laboral.  

Període de realització: 
2019-2002 

Departament responsable: 
Promoció econòmica i joventut 

Indicadors d’avaluació:  
- Número de dies de serveis prestats. 
- Número de persones ateses (per edat i sexe). 
- Número de persones que aconsegueixen la inserció laboral, segons àmbit 

laboral on es realitza el contracte.  
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 
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Actuació 35  Accions de Garantia Juvenil 

Acció innovadora impulsada des del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
ramificacions en diversos programes, que combina la realització d'accions 
d'orientació, de formació i d'adquisició d'experiència professional en empreses, 
amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves 
desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.  

Accions:  

35.1. Assoliment de competències bàsiques i transve rsals (públic 
objectiu: 16-29 anys): formar els joves per l’assoliment de 
competències claus. 

35.2. Ajudes al l’obtenció del Títol de Graduat (públic objectiu: 16-29 
anys): Donar ajudes per a l’obtenció del títol de graduat en ESO. Es 
gestionen des del CCVO, en col·laboració amb el Departament de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 

35.3. Formació en competències tècniques específiqu es. 
35.4. Bonificació a empreses per a la contractació de joves 

participants.  
Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Promoció econòmica 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’actuacions 
- Número total d’actuacions al final del Pla 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 36  Servei Local d’Ocupació 

El Servei Local d’Ocupació és un servei públic municipal que ofereix intermediació 
laboral, assessorament i orientació per a la millora de l’ ocupabilitat i 
acompanyament en el procés de recerca de feina i posa a la seva disposició un 
seguit d'accions destinades a assolir aquest objectiu:  

Accions: 

36.1. Informació i orientació (públic objectiu: 16-29 anys): continuar amb 
la realització de tasques d’informació i orientació als/les joves 
demandants d’ocupació, i també d’intermediació laboral entre les 
persones que busquen feina i les empreses que fan arribar ofertes de 
feina a l’Ajuntament per cobrir les seves places vacants.  

36.2. Assessorament especialitzat (públic objectiu: 16-29 anys): 
continuar amb l’assessoria orientada a la cerca de feina: borses 
laborals, com la preparació d’una entrevista de feina, el currículum 
vitae o la carta de presentació. També es dirigeix a joves que volen 
treballar o millorar habilitats i competències per ser competents vers 
el mercat de treball.   

36.3. Borsa de Treball (públic objectiu: 16-29 anys): mantenir la borsa de 
treball que forma part de la xarxa XALOC, gestionada des de la 
Diputació de Barcelona, amb una aplciació de gestió i protocols 
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compartits de funcionament per més de 280 serveis de tota la 
província. 

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Promoció econòmica 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’actuacions 
- Número total d’actuacions al final del Pla 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 37  Cursets de formació per a l’ocupació 

Hi ha una oferta formativa per a totes les persones (treballadors en actiu o aturats), 
amb l’objectiu d’afavorir la seva ocupabilitat o millora laboral. Tots els cursets són 
subvencionats, en major o menor mesura, per als usuaris del Servei Local 
d’Ocupació, i la formació s’imparteix o bé al Centre de Formació i Recursos G2M 
(C. Nou, 34) o bé a la seu de les empreses amb les quals es té conveni. L’oferta 
formativa es va actualitzant i ampliant segons necessitats i demandes. Un cop 
l’any es fa una difusió a tot el municipi i es pot trobar també a la web municipal.  

Accions:  

37.1. Cursets de formació per a l’ocupació (públic objectiu: majors de 16 
anys): seguir potenciant l’oferta formativa encarada a millorar 
l’ocupabilitat de les persones que busquen feina.  

37.2. Cursos per a  l'ocupabilitat estacional (públic objectiu: majors de 16 
anys): realitzar cursos de formació de programació estable vinculats 
a l’aprenentatge d’una ocupació estacional (socorrisme, nàutica, 
monitors/es). Enfocats a oferir una formació específica, vol ser un 
recurs d’utilitat en formació competencial per als joves i una eina 
pràctica per poder facilitar una primera ocupació o la millora de 
competències laborals. Es treballarà conjuntament el teixit 
empresarial i ocupacional del territori, així com es potenciaran 
aquelles formacions que puguin ser acreditades i reconegudes de 
forma oficial. Es provaran diferents formats pel que fa a la 
temporització per tal de garantir l’accés al màxim de participants.    

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Promoció econòmica 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’actuacions 
- Número total d’actuacions al final del Pla 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 

Actuació 38  Cartera de pràctiques: afavorir les pràctiques labo rals 
sense estar vinculats a uns estudis 

Conjuntament amb altres àrees, es pretén afavorir l’acompanyament a l’hora de 
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cercar unes pràctiques laborals, sense necessitat d’estar cursant cap formació 
acadèmica específica.  

Accions: 

38.1. Cartera de pràctiques (públic objectiu: 16-29 anys): tenir una cartera 
d’oferiment de pràctiques després d’una prospecció feta des de l’àrea 
d’ocupació, a fi de poder triar diferents àmbits on realitzar pràctiques.  

38.2. Pràctiques a l’estranger (públic objectiu: 16-29 anys): oferir 
informació i buscar col·laboracions per tal que els i les joves puguin 
disposar d’una oferta de pràctiques a l’estranger. 

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Promoció Econòmica 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’actuacions 
- Número total d’actuacions al final del Pla 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 

 
 

Objectiu 2.3.2. Fomentar l'auto-ocupació laboral 
 

Actuació 39  Suport a l’emprenedoria 

Aquesta actuació vol materialitzar-se en un seguit d’actuacions impulsades des 
de Promoció Econòmica a fi d’afavorir iniciatives de joves emprenedors que es 
trobin en diferents fases en el procés de creació d’empreses per tal de poder 
donar-los suport, comptant amb l’àrea  d’ocupació, espai Emprèn G2M i espai 
coworking. 

Accions:  

39.1. Suport a l’emprenedoria (públic objectiu: majors de 16 anys): donar 
suport a les iniciatives d’emprenedoria que puguin impulsar, entre 
altres, els i les joves. Acompanyar-los i donar-los suport en el procés 
d’iniciar una empresa, abans de derivar-los a altres entitats oficials de 
INICIA. 

39.2. Activitats per fomentar l’emprenedoria (públic objectiu: majors de 
16 anys): organitzar diferents activitats o tallers enfocats sobretot als 
joves emprenedors. La idea serà convidar mentors/es, empreses que 
s’han consolidat, afavorint la creació d'un espai d'incubadora d'idees, 
etc. I, a poc a poc, anar teixint xarxa de suport als possibles projectes 
starters de la gent jove del municipi.  

Període de realització: 
2019-2022 

Departament responsable: 
Promoció Econòmica 

Indicadors d’avaluació:  
- Número anual d’actuacions 
- Número total d’actuacions al final del Pla 
- Número anual de participants (per edat i sexe) 
- Número total de participants en finalitzar el Pla 
- Valoració de les persones usuàries (fitxa de valoració) 
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A continuació s’exposa un quadre resum amb les actuacions i accions del PLJ de 
Montmeló.  
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1. Estació Jove 

1.1. Estació Jove 

1.2. Activitats co-gestionades per joves  

1.3.Utilitzar l’Estació Jove per fer activitats 
generals  

2. Casal Estiu Jove 2.1. Casal Estiu Jove  

3. Suport als alumnes de 
4t d’ESO per a la 
realització del viatge final 
de curs  

3.1.Suport viatge final de curs  

4. PIDCES 4.1.Continuïtat PIDCES  

5. Club de Lectura Jove 5.1.Club de lectura Jove  
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6. Caps de setmana 
Montmeló 

6.1. Activitats lúdiques d’oci juvenil 

6.2. Festes temàtiques, concerts i sessions de 
Dj’s locals  

7. Cinema Montmeló 
7.1. Cicle de cinema a la fresca  

7.2. Passi de pel·lícules a l’Estació Jove  

8. Skatepark  
8.1. Construcció SkatePark  

8.2. Tornejos SkatePark  
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9. Cultura i arts 
escèniques 

9.1. Suport a les iniciatives juvenils d’arts 
escèniques  

9.2. Programació de jam sessions  

9.3. Mostra d’art jove  
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10. Activitats esportives 
d’entitats  10.1. Activitats esportives  

11. Activitats dirigides del 
Servei d’Esports 11.1. Activitats esportives  

12. Espais de lliure accés 
per a la pràctica esportiva 
de lleure 

12.1. Pràctica esportiva de lleure  

12.2. Espais de pràctica esportiva als espais 
públics  

12.3. Workout o gimnàs a l’aire lliure  

13. Promoció de la 
pràctica esportiva 

13.1.  Tastets esportius 

13.2.  Activitats esportives a les Festes Majors  

13.3. Tornejos esportius a les pistes del 
municipi  

O
bj

ec
tiu

 
1.

2.
2.

 
C

on
sc

ie
nc

ia
r 

so
br

e 
hà

bi
ts

 
sa

lu
da

bl
e

s 
 

14. Salut Jove Montmeló 14.1. Salut Jove a l’INS  
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14.2. Tallers i activitats per promocionar hàbits 
saludables  
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15. Punt Dona 

15.1.   Punt d’informació personalitzada 

15.2.   Acollida i suport psicològic  

15.3. Servei d’assessorament jurídic  

16. Ciutadania global 

16.1.   Tallers, xerrades i accions per a la 
sostenibilitat  

16.2.   Campanyes formatives i informatives  

16.3. Tallers i sessions per la pau, els drets 
humans, la solidaritat i d’acceptació de la 
diversitat 

17. Prevenció de la 
violència masclista 

17.1.   Tallers i accions en contra el sexisme i la 
violència masclista 

17.2.   Estació Jove lliure de sexisme  

17.3. Punt Lila  
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18. Espais i processos de 
participació juvenil 

18.1.   Assemblees, trobades i processos 
participatius amb la gent jove 

18.2.   Pressupostos participatius de joventut  

18.3. Suport al teixit associatiu i col·lectius 
juvenils  
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19. Nous canals de 
comunicació. 

19.1.   Nous canals de comunicació  

19.2.   Xarxa de “comunicadors” 

19.3. Informació i presència del Pla Jove a les 
xarxes socials 
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20. Serveis Socials 20.1. Igualtat en l’accés a tots els serveis  

21. Programa Policia Tutor 21.1. Creació de la figura del policia tutor  

22. Servei Socioeducatiu 

22.1. Servei Socioeducatiu com a eix 
vertebrador de les polítiques d’infància i joventut  

22.2. Servei Socioeducatiu tot l’any  
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23. Accés a l’àmbit educatiu 

23.1. Ampliar l’oferta de cicles formatius  
23.2. Universitat Nacional d’Educació a 
Distància (UNED) 
23.3. Graduat ESO  
23.4. Preparació accés a CFGM  

24. Ajuts per a l’estudi 24.1. Beques per a estudis universitaris  
24.2. Ajuts econòmics per a joves  

25. Pla Municipal de 
l’Absentisme Escolar 25.1. Pla Municipal de l’Absentisme Escolar  
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 26. Aula Oberta 26.1. Projecte Aula Oberta  

27. Aula d’estudi 27.1. Aula d’estudi  
27.2. Ampliar horaris de la biblioteca  

28. Vine i estudiem 28.1. Grup d’estudi i reforç voluntari  

29. Orienta’t: Assessories i 
orientació especialitzades en 
la tria d'estudis i /o itineraris 
educatius  

29.1. Assessorament personalitzat 
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30. Oferta formativa no 
reglada 

30.1. Ampliar l’oferta formativa no reglada  
30.2. Cursets i activitats per potenciar 
competències tecnològiques 
30.3. Cursets de formació per a l’ocupació 
jove.  
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31. Oficina Local d’Habitatge 31.1. Assessories especialitzades  
31.2. Compartir habitatge  
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32. Programa d’ajuts al 
lloguer per joves adreçat a 
propietaris i llogaters 

32.1. Programa d’ajuts al lloguer  
32.2. Programa d’aval de lloguer  

33. Estudi de la demanda 
potencial d’habitatge 
assequible 

33.1. Estudi demanda  potencial d’habitatge 
assequible  
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34. Assessorament laboral 
per a joves 

34.1. Servei d’Assessorament laboral 
permanent  

35. Accions de Garantia 
Juvenil 

35.1. Assoliment de competències bàsiques i 
transversals  
35.2. Ajudes per a l’obtenció del Títol de 
Graduat  
35.3. Formació en competències tècniques 
específiques. 
35.4. Bonificació a empreses per a la 
contractació de joves participants. 
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36. Servei Local d’Ocupació 
36.1. Informació i orientació 
36.2. Assessorament especialitzat   
36.3. Borsa de Treball  

37. Cursets de formació per a 
l’ocupació 

37.1. Cursets de formació per a l’ocupació (.  
37.2. Cursos per a l'ocupabilitat estacional  

38. Cartera de pràctiques: 
afavorir les pràctiques 
laborals sense estar 
vinculats a uns estudis  

38.1. Cartera de pràctiques  
38.2. Pràctiques a l’estranger  
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39. Suport a l’emprenedoria 39.1. Suport a l’emprenedoria  
39.2. Activitats per fomentar l’emprenedoria  
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6. Avaluació del Pla



91 PLJ Montmeló 2019-2022 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

 
6.1. Objectiu de l’avaluació 

 
Fer el seguiment de les polítiques de joventut previstes en el Pla per millorar l’execució i 
planificació durant la seva vigència. 
 

 
6.2. Avaluació continuada. 

 
Què és?   

- L’avaluació  continuada  té  l’objectiu  de  recollir  informació  quantitativa  i  qualitativa  
de  les activitats  que  s’aniran  realitzant  en  el  marc  del  PLJ  i  fer-ne  una  
valoració.  Aquesta  avaluació ajudarà a valorar la possibilitat d’introduir canvis, 
ajustos o millores de les activitats del PLJ, si es  considera  adient.  Les  valoracions  
recollides  també  seran  d'utilitat  per  tal  de  disposar  d'informació per l'avaluació 
anual i final. 
 

Com es farà? 
- Fitxa  d’avaluació  que  es  repartirà als  i  les  participants de cada activitats del Pla 

Jove. 
- Fitxa d’avaluació que omplirà les persones encarregades de l’organització, siguin 

del Servei de Joventut o d’altres serveis.   
- Entre les dos fitxes s’aniran  recollint  les  dades  d’assistència  a  les  activitats, el  

número d’activitats realitzades, valoració dels participants i valoració de 
l’organització. 

- Gràfics de compliment d’execució del Pla Jove. Es proposa dissenyar un sistema 
de gràfics, penjat a la web de joventut, on es pugui anar visualitzant l’execució del 
Pla Jove. 
 

 
6.3. Avaluació anual 

 
Què és?   

- L’avaluació  anual  té  l’objectiu  de valorar  el  funcionament  dels  programes,  tenint  
en compte  el  resultat  de  l’avaluació  continuada.  També serà  el  moment  de  
revisar  amb  certa perspectiva  el  desplegament  del  PLJ  i  l’adequació  de  les  
actuacions  als  objectius.  
 

Com es farà? 
- L’equip de Joventut elaborarà un informe anual sobre el desenvolupament del PLJ 

en base a les fitxes recollides de l’avaluació continuada. Aquest informe es 
presentarà a la Comissió de Seguiment del PLJ. Aquesta comissió es reunirà, com 
a mínim, un cop a l’any per valorar l’informe anual del PLJ i per elaborar propostes 
de millora.  
 

 
6.4. Avaluació final 

 
Què és?   

- Es celebrarà el darrer any de vigència del PLJ  i  té  com  a  objectiu  valorar  el  



92 PLJ Montmeló 2019-2022 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

conjunt  del  PLJ i el seu grau d’acompliment.  El  resultat  de  l’avaluació  ha  de 
ser  útil  per  afrontar  el  següent  PLJ  i,  per  tant,  aportar  aquells  canvis  i  
millores  que  s'hagin considerat necessaris.   
 

Com es farà? 
- L’equip de Joventut elaborarà un informe final d’avaluació del PLJ en base els 

informes anuals d’avaluació. Aquest informe es treballarà amb la Comissió de 
Seguiment del PLJ i també es proposa fer un taller participatiu amb les entitats 
juvenils i la resta de la gent jove de Montmeló.  
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7. Recursos humans i pressupost 
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A l’hora d’analitzar els recursos humans i econòmics del Pla Jove hem de tenir en compte 
que algunes de les polítiques de joventut de l’Ajuntament no es duen a terme de forma 
exclusiva pel programa de joventut, sinó que poden ser compartides amb altres programes. 
Això afecta a l’hora de determinar els recursos humans dedicats al Pla Jove i la quantificació 
econòmica de les accions contemplades al Pla. 

Per una banda hi ha accions que sí que són directament realitzades des del programa de 
joventut, i per altra banda existeixen tota una sèrie d’actuacions que tenen com a públic 
objectiu els joves i que es porten a terme des d’altres programes i o serveis i que estan 
contingudes en altres Plans Estratègics.  

L’anàlisi del pressupost es farà, per una banda, establint el personal assignat al departament 
de joventut i, per l’altra, en funció de les partides econòmiques vinculades  a Joventut.   

 

7.1. Recursos humans 
 
El personal de l’Ajuntament assignat al departament de Joventut consta: 
 
Personal   
1 Tècnic de Festes, 
Tradicions i Joventut 

25% jornada dedicada a 
Joventut 

1 Administrativa de 
Joventut, Educació i Salut 
pública, Salut comunitària, 

33% jornada dedicada a 
Joventut. 

1 Director i 2 Coordinadors 
Casal d’Estiu 

10% jornada a Casal Jove 

3 Monitors Casal Jove 100% jornada a Casal Jove 
2 Neteja equipament juvenil 
 

26,67% jornada dedicada a 
neteja equipament Estació 
Jove 

2 Dinamitzadors, 
Informadors, Integradors 
equipament juvenil 

2 persones contractades a 
través de REIR (Recursos 
Educatius per la Infància en 
Risc) 

 
 

7.2. Pressupost 
 
A continuació s’exposen totes les partides econòmiques vinculades al departament de 
Joventut, referent al 2019. 
 
CAPÍTOL I PERSONAL 
Partida 9200 120000 Retribucions bàsiques funcionar is Serveis Generals 
Partida 9200 121000 Retribucions complementàries fu ncionaris Serveis Generals 
Administrativa (33% jornada dedicada a Joventut)     9.169,81€ 
Partida 9210 131000 Retribucions personal temporal neteja edificis municipals 
Personal Neteja equipament juvenil (26,67% jornada dedicada a joventut) 4.772,09€ 
Partida 3300 130000 Retribucions personal fix Cultu ra i Joventut 
Tècnic de Festes, Tradicions i Joventut (25% jornada dedicada a Joventut)  9.354,20 € 
Partida 3300 131000 Retribucions personal temporal Cultura i Joventut 
Sou director, coordinadors, monitors Casal d’Estiu Jove. 
Director i coordinadors (10% jornada dedicada a Casal Jove)   1.076,02€ 
Monitors Casal Jove (100% de la jornada)     2.567,54€ 
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Partida 9200 160000 Quotes Seguretat Social 
Tècnic de Festes, Tradicions i Joventut     2.938,61€ 
Administrativa         2.369,87€ 
Director i Coordinadors Casal Jove      355,09€ 
Monitors Casal Jove        813.46€ 
Personal neteja equipament Estació Jove (26,67% jornada)   1.166,79€
    
 
        TOTAL  34.583,48€ 
 
CAPÍTOL II DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 
Partida 3370 212000 Manteniment d’edificis juvenils    2.000,00€ 
Partida 3370 221000 Subministrament elèctric Centre Juvenil   6.000,00€ 
Partida 3370 226990 Despeses de funcionament Joventut   5.000,00€ 
Partida 3370 226992 Casal d’Estiu i Casal Jove (10% total Casal)  1.100,00€ 
Partida 3370 226993 Parc de Nadal (10% total Parc)    1.000,00€ 
Partida 3370 227000 Prestació Centre Juvenil     56.000,00€ 
        TOTAL  71.100,00€ 
  
 
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
Partida 3370 468000 Esplaia’t CIJ Montmeló (12% total en Joventut))  960,00€ 
Partida 3370 468002 Altres subvencions Joventut     600,00€ 
        TOTAL  1.560,00€ 
 
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 
Previsió 2019         0,00 € 
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8. Annexos 
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Annex 1: Entrevistes en Profunditat  
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Anàlisi de les entrevistes en profunditat sobre la realitat juvenil 

 

Diagnosi del Pla Jove de Montmeló 

Novembre de 2018 
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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 
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competències de l’alumnat. Per altra banda, es comenta que la convivència al centre és 
bona, i que actualment hi ha pocs alumnes conflictius.  

 

2. Creus que hi falta algun tipus de formació al mu nicipi? (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 p oble?   

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 
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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.  

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 j ove 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 munici pi? 

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. 
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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. 

 

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 labo ral 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 d e 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.  
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12. Quines són les principals problemàtiques per tr obar habitatge al poble per a la 
gent jove? 

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 p er 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 g ent 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.  
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Bloc IV: Oci i cultura  

16.   Quina és la principal oferta cultural i d’oci  al municipi per a joves?  

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 públic s 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. 
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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.  

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 respectuos es?  

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.  
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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.  

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 a dolescents? 

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.  
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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.   

 

26. Hi ha espais suficients per a la pràctica espor tiva 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’e sportiva? 

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 jo ve 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.  
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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.  

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 hàbit s 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.  



109PLJ Montmeló 2019-2022 
 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

En general, es considera positiu promoure qualsevol activitat perquè la gent no s’enganxi 
tant a la tele i la consola.  

 

Bloc VII: Participació i cohesió.  

31.  Com és el teixit associatiu del poble (molt ac tiu, 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 implica r-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 cultura ls 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.   
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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 
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 el s 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 pertin ença 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.  
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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.  

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 del voltant.  

. 
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Annex 2: Taller participatiu amb tècnics 
municipals  
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DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTMELÓ 
 

TALLER AMB TÈCNICS MUNICIPALS – INFORME DE RESULTATS  
 

9 de novembre de 2018 
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1. Objectius i estructura de la sessió: 

 
Els principals objectius d’aquesta sessió de treball eren: 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 

4. Els resultats 
 

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

 Debilitats  Fortaleses  

Educació i 
formació 

Baixa percepció del la gent jove sobre la necessitat 
d’estudiar. Es comenta que els joves no tenen ambició  i 
que es conformen amb poc. 

Alguns dels i les joves no segueixen els estudis per 
dificultats econòmiques.  

Manca d’ofertes educatives després de l’ESO, es 
comenta sobretot la manca de cicles formatius. Es creu 
que el municipi podria absorbir més cicles formatius i es 
comenta la necessitat d’implantar un cicle sobre química 

Montmeló només disposa d’un institut. 

Es destaca que el nivell educatiu baix  d’alguns dels joves 
no es correspon de vegades amb el personal qualificat 
que busquen les empreses de la zona. 

Comunicació poc fluïda amb l’institut per part d’alguns 
departaments de l’Ajuntament 

Domini de les xarxes socials per part de la població 
jove 

El centre de formació per a persones adultes. Es 
comenta que funciona molt bé. 

La flexibilitat juvenil quant a nous aprenentatges.  

Bona comunicació de transport per poder estudiar 
fora del municipi, concretament amb la UAB. 
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Fuga de joves que marxen per anar a estudiar fora. 

Feina i atur 

Orientació laboral.  

Normalització de la precarietat. Els joves han assumit la 
precarietat com quelcom normal.  

Baix compromís de la gent jove i poca motivació envers 
l’àmbit laboral   

Bona situació respecte amb el polígons industrials 
adjacents.  

Montmeló disposa d’un polígon industrial petit però 
potent. 

Habitatge  

Manca d’oferta d’habitatge 

Preus dels habitatges elevats, més car que els pobles del 
costat. 

Els joves marxen fora a viure. 

precarietat en l’habitatge 

Capacitat d’adaptar-se dels joves envers la falta 
d’habitatge. Flexibilitat per compartir pis.  

Des de l’Ajuntament hi ha en procés 2 promocions de 
pisos de protecció oficial de lloguers assequibles.  

Mobilitat 

Poca cultura d’agafar la bici. Es comenta que falten 
aparcament per a bicis i carrils bici per tal de fomentar-ne 
el seu ús.  

Es destaca la bona comunicació del municipi a nivell 
de transport públic.  

Tren amb comunicació directe amb l’UAB 

Autobús nocturn a Barcelona i Granollers 

La majoria de trajectes dins el municipi es fan a peu 

Oci i cultura 

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

Els joves per sortir de festa marxen a Mataró o a pobles 
dels costat. 

Montmeló no disposa de cap associació juvenil, només 
de l’Espai Jove i de l’Esplai Juvenil.  

Els principals usuaris de l’Espai Jove són joves en risc 
d’exclusió social., fet que ha provocat que hi ha hagi certa 
estigmatització de l’Espai Jove, el que fa que costi 
apropar a un altre tipus de joves.  

Bones instal·lacions i equipaments culturals 

Equipament Jove 

Bona oferta cultural (oferta transversal, no específica 
per a joves)  

Igualtat i 
diversitat 

 Baixa conflictivitat entre els joves. Es destaca la no 
existència de tribus urbanes al municipi 

Col·lectius de joves diversos. Els joves s’ajunten 
independentment del seu origen. 

Tot i així, es comenta que en els darrers anys el 
col·lectiu marroquí s’ha tancat una mica.  

Esports i 
hàbits 
saludables 

Es comenta que al municipi es realitzen macrobotellons 
en dates puntuals (cap d’any, festa major, etc.).  

Falta de civisme 

Existència d’algunes zones on la gent jove es reuneix  i 
consumeix substàncies: zona Búnquers 

Bones instal·lacions esportives 

Entitats esportives 

Participació 

Poca participació juvenil. Es comenta que els joves ja no 
s’agrupen en associacions formals, sinó que prefereixen 
establir-se amb grups informals.  

Poques entitats associatives al poble 

Bona disponibilitat  per part de l’Ajuntament 
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Els joves es mouen per estímul/resposta. Busquen coses 
immediates i puntuals. 

Annex 3: Taller participatiu amb els delegats 
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PROCÉS PARTICIPATIU PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE 
MONTMELÓ 

                  
Resultats del taller participatiu amb delegats i delegades  

de l’Institut Montmeló 
 

12 de desembre del 2018 
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1. Objectius de la dinàmica participativa i participants 
 
� Els objectius són: presentar i explicar què és el Pla Jove i recollir necessitats i propostes d’actuacions en 

matèria de joventut. 
� Hi han participat 11 delegats i delegades dels cursos de 1r, 2n i 4t d’ESO de l’Institut Montmeló, d’edats 

compreses entre els 12 i els 17 anys. 
 

2. Desenvolupament de la dinàmica participativa 
 

1. Presentació del Pla Jove i el calendari d’actes que l’acompanya. Presentació de les tres 
dinamitzadores i el paper de cadascuna. Explicació i posada en situació a càrrec d’Alba Puy, 

dinamitzadora de Quòrum Consultors. Pregunta als i les joves si coneixen el procés participatiu i 
sobre el treball previ realitzat a l’Institut (amb unes fitxes que havien d’omplir per classes) 
però la resposta és negativa. La majoria no saben què han vingut a fer al taller. 
S’informa sobre els objectius del Pla Jove i del taller participatiu. 
 
 

2. Les línies imaginàries i les frases provocatives.   
 

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

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

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

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

3. Fase de proposta 
 

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

TREBALL REALITZAT A LES CLASSES 

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

 
 
 

FORMACIÓ 

En tant que delegats i delegades, quan se’ls planteja el tema de la formació, el seu discurs es basa quasi 
totalment a comentar la visió que tenen de l’Institut. El fet que Montmeló només tingui un institut és 
percebut com una debilitat, ja que per tenir opció d’escollir o si algú té necessitat de canviar, ha d’assumir 
el cost de sortir del municipi.  
Segons els i les participants l’institut no té un “nivell gaire alt”, creuen que l’ensenyament és millor en d’altres 



121 PLJ Montmeló 2019-2022 

  

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

municipis, com Mollet i consideren que el professorat es podria preocupar més per les seves dificultats.  
A nivell d’infraestructura i mobiliari afirmen que està en mal estat, poc cuidat. Tot i que reconeixen la seva 
part de responsabilitat, pensen que fora bo que taules, cadires i pintura es renovessin. Igual que els lavabos 
estiguessin més nets. 
Pel que fa a la convivència a dins de l’Institut, no creuen que sigui un espai excessivament conflictiu, tot i 
que no és aliè a dinàmiques de conflicte que sobretot es donen en els primers anys de l’ESO, a 1r i a 2n. 
També se senten diferents dels i les joves de cicles, que són un altre estil de joves i això, no afavoreix la 
relació i bona convivència entre ells. 
També posen èmfasi en què els canals pels quals es desenvolupa la conflictivitat tenen molt a veure amb 
l’Internet i les xarxes socials.  
Com a propostes concretes apareixen: no separar els patis de 1r-2n i 3r i 4t, poder tornar a tenir accés al wifi 
de l’Institut i tenir màquines expenedores de menjar dins del centre. 
De forma residual també comenten altres aspectes de formació del municipi, com per exemple que es podria 
augmentar la varietat d’aprenentatges que es podrien realitzar, com més cursos d’idiomes i de dibuix i, 
potser, no caldria tants de ball. 

 
 

 

LLEURE, OCI I CULTURA 

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

 
 
 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

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

 
 
 

ENTITATS, COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

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

 
 

 

Annex 4: Fòrum Jove 
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PROCÉS PARTICIPATIU PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE 
MONTMELÓ 

                  
Resultats del Fòrum Jove  

 
20 de desembre del 2018 
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Objectius de la dinàmica participativa i participants. 
 
� Els objectius són: presentar i explicar què és el Pla Jove i recollir necessitats i propostes d’actuacions en 

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

anys aproximadament. 
 

1. Desenvolupament de la dinàmica participativa. 
 

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

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

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

 
 

3. Fase propositiva 
 

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

FORMACIÓ 

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

 
 

OCUPACIÓ 

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

 
 

HABITATGE 

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

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

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

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

 
 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

Pel que fa a l’esport al municipi, els participants del Fòrum consideren que no és una opció majoritària a 
Montmeló. 
Algunes de les propostes que més han sortit per millorar la pràctica de l’esport són fer carrils i circuits per 
anar en bici i caminar i fer l’skatepark, també com una forma de fomentar l’activitat física entre els joves. 
Altres propostes menys consensuades són: ampliar la varietat d’esports, carrils i zones per aparcar  bicicletes 
i patinets, un gimnàs a l’aire lliure... 
En un grup es parla sobre el consum de drogues com un fet social. 
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Buidatge dels 3 grups. 
Els resultats 
GRUP 1: Dinamitzadora Johanna Brauer 
 

FORMACIÓ 

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

 
 

OCUPACIÓ 

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

 
 

HABITATGE 

Els i les participants tenen una visió pessimista respecte les oportunitats d’independitzar-se a Montmeló, ja 
que no hi ha oferta ni de lloguer ni de compra.  
“imposible vivir en Montmeló”, “te obligan a irte fuera” 

Pensen que els pisos de protecció oficial són una bona iniciativa i que n’hi hauria d’haver més.  

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

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

 
 

ENTITATS, COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

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

 

SALUT, CONSUM I ESPORT 

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

 
Els resultats 
GRUP 2: Dinamitzadora Marta Melo 
 

FORMACIÓ 

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

 

OCUPACIÓ 

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

HABITATGE 

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

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

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

SALUT, CONSUM I ESPORT 

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

 
 

Els resultats 
GRUP 3: Dinamitzadora Alba Puy 
 

FORMACIÓ 

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

 
 

OCUPACIÓ 

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

 
 

HABITATGE 

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

 
 

LLEURE, OCI I CULTURA 

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

En preguntar per si a Montmeló hi ha un esperit esportiu arrelat, la majoria comenten que no gaire. Hi ha 
gent que fa esport però no és una opció majoritària. 
Torna a sortir la necessitat de l’Skatepark per a fomentar una disciplina esportiva entre els i les joves. 
Es comenta que a nivell formatiu es podria fomentar més l’esport, com per exemple, alguna formació 
esportiva o alguna titulació com a entrenadors/res, etc. 
Es podria fer un gimnàs a l’aire lliure i gratuït, també es convertiria en un punt de trobada per joves. 
Es proposa també que s’ampliïn els circuits de running i de bicicleta, pels voltants de Montmeló. N’hi ha 
alguns però fer sempre el mateix és molt avorrit. 
Pel que fa al consum d’alcohol i drogues es comenta que s’enganxa molt dins un grup d’amics. Una de les 
coses que es podria fer és vigilar que no es vengui alcohol a menors, ja que això passa molt. 
El consum de drogues no és un fenomen gaire estès entre els entorns dels i les participants, i neguen que 
existeixi la imatge que qui beu, fuma i es droga sigui “guai” i un exemple a seguir.  
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Annex 5: Fitxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 PLJ Montmeló 2019-2022 

  

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2019 
 

 

 

 
 

DADES DE PARTICIPACIÓ 

 
S’han recollit un total de 262 enquestes distribuïdes per cursos de la forma següent: 
 
GRÀFIC 1 

 
 
Així doncs, ¼ de les respostes corresponen a 1r d’ESO, mentre que els Cicles Formatius d’estètica i 
perruqueria i 4t d’ESO estan al voltant del 20%. 2n d’ESO i els dos batxillerats al voltant del 10% i 3r 
d’ESO és el curs menys representat. 
Aquesta diferència té a veure amb la diversitat de formes com s’han treballat les fitxes a cada classe. 
En alguns cursos no s’ha passat, en d’altres s’ha treballat per parelles o grups... també del temps i 
importància que se li ha dedicat en cada classe. 
 
De totes maneres, fent una comparació a grosso modo entre el número de fitxes recollides per curs 
(sense tenir en compte els Cicles, on hi va molt jovent d’altres municipis) i el número d’habitants de 
Montmeló per edat (segons Padró continu de l'INE l’any 2017)i veiem que s’han recollit percentatges 
força alts de la visió dels joves del municipi. 
 
TAULA 1 

  
Habitants de 
Montmeló 

Curs Nº Fitxes  
% de fitxes respecte el 

total d'habitants de 
l'edat de cada curs 

D'11 anys 105 1r ESO 65 62% 

De 12 anys 86 2n ESO 29 34% 

De 13 anys 94 3r ESO 15 16% 

1r ESO; 65; 25%

2n ESO; 29; 11%

3r ESO; 15; 6%

4t ESO; 48; 18%

1r Batxillerat; 24; 
9%

2n Batxillerat; 29; 
11%

Cicles; 52; 20%

Fitxes recollides per curs
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De 14 anys 105 4t ESO 48 46% 

De 15 anys 97 1r Batxillerat 24 25% 

De 16 anys 100 2n Batxillerat 29 29% 

Total 587 Total 210 36% 

 
 

2. RESULTATS DE L’ANÀLISI DE LES ENQUESTES 

 
L’enquesta es divideix en dues parts: les necessitats i preocupacions i les propostes. S’han recollit 169 
aportacions en clau de preocupacions i 1059 en clau de propostes. 
 
2.1. Quines són les vostres preocupacions i necessitats? 
En la part de necessitats i preocupacions hi ha hagut un total de 169 aportacions. D’aquestes, 78 (un 
46%) fan referència a temes del propi institut, sobretot, incideixen en la dignificació de les condicions 
físiques en què estudien:  
 
El grup d’estètica reclama taquilles més grans pel volum de material que tenen. 

“Taquilles, no ens hi cap ni la meitat del material i hem d’anar amb molt de pes” 

 
Hi ha força aportacions que demanen més lavabos i una millora de les condicions en les quals es 
troben, algunes que consideren que no hi ha prou calefacció o que el mobiliari educatiu, com taules 
i cadires, podria millorar. 

“Los baños más limpios y que las cadenas vayan” 

“Que posin més lavabos a l'Institut perquè som 500 i pico d'alumnes” 

“No hi ha massa calefacció a l'Institut de Montmeló” 

“Taules noves a algunes aules de l'Institut” 

 
També hi ha força aportacions que comenten que es necessitaria una cantina o lloc on venguessin 
menjar dins de l’Institut. 

“A l'institut no hi ha cafeteria o màquines expenedores per esmorzar” 

 
47 de les aportacions (28%) fan referència a la preocupació per aprovar els exàmens i els cursos (36) 
o per tenir feina quan es graduïn (11). 
 “Hi ha coses que em costen i tinc por a suspendre i repetir curs” 

 “Suspendre un examen o no entendre les matèries de l'insti” 

 
Finalment hi ha un 26% de les aportacions que ens parlen de preocupacions força diverses: 
urbanisme, seguretat ciutadana, amistats, pors...  
 “Em preocupa la seguretat al volant, hauria d'haver més semàfors. Que tanquin els accessos 

a la fàbrica abandonada” 

 “Em fa por anar pel carrer quan es fa fosc, perquè les faroles al meu carrer no estan enceses” 

“Perdre els meus amics” 

 “Tenir un bon futur” 

 “Em preocupa no aconseguir el que em proposo” 

 
TAULA 2 

Necessitats i preocupacions 

Formació 36 21% 

Cantina 25 15% 

Taquilles 22 13% 
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Dignificació espai 22 13% 

Feina 11 7% 

Faltes  5 3% 

Vestimenta 4 2% 

Altres 44 26% 

 
2.2. Quines actuacions, projectes o activitats es podrien fer per a la gent jove de Montmeló? 
Pel que fa a la segona part de l’enquesta, la part de les propostes, es donaven diferents temes sobre 
els quals els i les joves podien fer aportacions. El número d’aportacions que ha acumulat cada tema 
mostra tant l’interès que genera cadascun d’ells, com del fet que els joves hi han reflexionat 
prèviament. Per poder fer propostes sobre un tema, s’hi ha d’haver pensat amb anterioritat, ja que 
si és un tema sobre el qual s’hi ha pensat poc, és difícil passar de la diagnosi a la proposta. 
Així doncs, el tema que més interès ha generat i sobre el qual l’alumnat l’Institut hi ha pensat més és, 
amb molta diferència, l’oci. En segon lloc, l’esport i els temes educatius i mobilitat i, a força distància, 
l’habitatge i la feina. 
Finalment, els temes d’igualtat i participació són els que han acumulat menys propostes 
 
TAULA 3 

  Núm. Aportacions % 

Participació i implicació 37 3,49% 

Igualtat I diversitat 57 5,38% 

Habitatge i emancipació 67 6,33% 

Feina 70 6,61% 

Mobilitat 116 10,95% 

Educació i formació 148 13,98% 

Esports i hàbits saludables 179 16,90% 

Oci, lleure i cultura 385 36,36% 

Total 1059 100,00% 

 
2.2.1. Oci, lleure i cultura 
Els i les joves que estudien a l’Institut creuen que a Montmeló falten elements per millorar l’oci del 
municipi, sobretot comerços (especialment de roba) i un cinema (al voltant d’un 20% de les 
propostes).  
 “Bershka, Pull and bear, botigues de roba actual” 

 “Centre comercial, més botigues d'actualitat” 

 “Comerç més enfocat als adolescents” 

 “Tenir un cine a prop de casa” 

 
Altres propostes concretes que acumulen el 10% de les aportacions referides a oci són restaurants 
de menjar ràpid, bàsicament Mc Donalds i un skatepark. Les aportacions referides a l’skatepark tot i 
que apareixen a la categoria d’oci, els joves l’han referit tant a oci com a esport, ja que l’entenen com 
una forma de passar-s’ho bé de forma saludable.   
 “Me gustaría un Mc Donalds para no tener que ir a otros pueblos” 

 “Més botigues i restaurants de menjar ràpid” 

 “Que posin un skate perquè si vols patinar t'has d'anar a un altre poble” 

 “skateparc amb tot (no només rampa)” 

 “Un skateparc que hace mucho que lo estamos pidiendo” 
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També hi ha propostes menys homogènies, com espais tancats (9%) per a l’hivern o a la nit (alguns, 
vinculats a noves tecnologies). 
 “Falten locals o sales per estar per les nits enlloc del carrer” 

 “Posar més locals per a joves” 

 “Local per jugar a videojocs i informàtica gamer” 

 “Saló de jocs (billar, futbolin, maquines recreatives)” 

 
També espais oberts (8%) més enfocats a joves. 

“Espai cobert on puguis quedar i pugui haver-hi intimitat “ 

“Posar els bancs del carrer més junts, perquè quan quedem amb els amics alguns han d'estar 

de peu” 

 
I més activitats per a joves al municipi (9%) 
 “Més activitats dirigides a nosaltres” 

 “Més esdeveniments relacionats amb el poble” 

 “Fer més activitats al carrer així el poble estaria més actiu i no tant mort” 

 
Finalment, un gruix (13%) de propostes concretes molt variades, que són difícils de classificar sota 
una mateixa idea, però que, bàsicament, fan referència a activitats d’emocions fortes i a la possibilitat 
de facilitar les connexions a Internet. 
 “Paintball, discoteca menores” 

 “Karts, saltin” 

 “Posar wifi als llocs més importants” 

 
TAULA 4 

Oci, lleure i cultura 

Bolera 10 3% 

Espais oberts 32 8% 

Activitats 35 9% 

Espais tancats 36 9% 

Skateparc 36 9% 

Restaurants 44 11% 

Altres 51 13% 

CINEMA 69 18% 

Comerços varis 45 12% 

Comerços de roba 27 7% 

 
2.2.2. Esports i hàbits saludables 
Pel que fa a les propostes vinculades als esports (179, quasi un 17% del total) la majoria de les 
aportacions fan referència a construir o millorar diferents equipaments (camps de futbol i gimnàs, 
principalment). 
 “Camp de futbol, massa gent al que hi ha ara” 

 “Que canviïn la gespa del camp de futbol” 

 “Fer un gimnàs nou i més gran, el que hi ha es queda petit” 

 “Instal.lar el GYM, millora del pavelló” 

 
La proposta concreta que més aportacions acumula és la idoneïtat de tenir una piscina coberta que 
es pugui utilitzar tot l’any. 
 “Piscina (natació, interior)” 

 “Tenir piscines cobertes” 
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També hi ha propostes per augmentar la quantitat i varietat de l’activitat esportiva. 
 “Més esport a Montmeló: voleiball” 

 “Posar més tipus d'esport” 

 “Que a tots els pobles i ciutats hi hagi varietats d'esport (hoquei, rugby…)” 

 
  
TAULA 5 

Esports i hàbits saludables 

Més/millors equipaments 76 42% 

Piscina 42 23% 

Més activitats 32 18% 

Varietat  11 6% 

Altres 18 10% 

 
 
2.2.3. Educació i formació 
Respecte l’educació i la formació (14% del total de propostes), hi ha moltes propostes perquè es 
puguin estudiar coses diferents del que s’estudia ara o perquè augmenti l’oferta de formacions que 
ja s’ofereixen. 
 “Fer nous cicles formatius” “Que l'educació sigui variada” 

 “Curs de programació d'ordinadors” 

 
També perquè es facin més xerrades o cursets sobre temes socials d’interès dels joves (bulling, 
sexualitat...) 

“Més cursos petits” “Més cursos, tallers” 

“Més xerrades de sexualitat, que donin anticonceptius i psicòlegs” 

“Xerrades de bulling, masclisme, violència de gènere, xenofòbia o homofòbia” 

 
També hi ha bastantes aportacions en la línia de reduir la feina de l’Institut (jornada intensiva, que 
no hi hagi exàmens o tants deures...) 
 “Que hi hagin menys exàmens o deures o que siguin 2 o 3 exàmens per assignatura” 

 “Sortir  les 14:30 per tenir més temps, menys deures” 

 
TAULA 6 

Educació i formació 

Més varietat 46 31% 

Més quantitat 28 19% 

Menys feina 25 17% 

Més qualitat 11 7% 

Altres 38 26% 

 
2.2.4. Mobilitat 
Pel que fa la mobilitat del municipi, hi ha aportacions perquè millori la freqüència d’autobusos i trens 
i en baixi el preu.  
 “Que passin més trens” “Haurien de passar més autobusos” 

 “Que hi hagin més parades d'autobus” 

 “Que l'últim bus no passi a les 21h sinó més tard” 

 “Servei públic més barat” “bus gratis” 

 

També un gruix considerable de propostes vàries, en destaquen augmentar els carrils bici i els 
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aparcaments, entre d’altres. 
 “Fer un carril bici, baixar els preus del transport públic” 

 “Més aparcaments i que millorin les carreteres” 

 
TAULA 7 

Mobilitat 

Trens 23 20% 

Busos 44 38% 

Altres 49 42% 

2.2.5. Feina 
Les propostes relacionades amb el mercat laboral tenen a veure amb ressaltar la necessitat 
d’augmentar els llocs de treball per joves, però hi ha molt poques propostes concretes de com 
realitzar-ho, ja que no és una preocupació central en la vida dels joves consultats, que encara estan 
en període de formació. 
 “Más ofertas de trabajo para jóvenes” 

 “Poder fer feines pel poble i rebre una petita remuneració” 

 
TAULA 8 

Feina 

Més feina per a joves 57 81% 

Assessorament/suport 8 11% 

Propostes 5 7% 

 
2.2.6. Habitatge i emancipació 
Els i les joves són molt conscients que la situació actual del parc d’habitatges no els permet 
independitzar-se, per això demanen que s’augmenti aquest parc i, sobretot, que s’abarateixi, però 
només una petita part concreta que l’Ajuntament podria tenir un paper actiu en el seu 
acompanyament. 

“Que hi hagi més pisos o cases de lloguer” 

“Fer més pisos pels joves emancipats” 

“Que els lloguers dels pisos no siguin tan cars” 

“Que ens ajudin a pagar una part del lloguer” 

  
TAULA 9 

Habitatge i emancipació 

Abaratir pisos 32 48% 

Més Pisos 25 37% 

Ajuts/informació 10 15% 

 
2.2.7. Igualtat I diversitat i Participació i implicació 
Pel què fa als temes d’igualtat i participació, les propostes (57 i 37) són molt diverses i donen 
compte d’una entesa molt variada d’aquests conceptes. 
Pel que fa a la igualtat i diversitat, les aportacions fan referència, sobretot, a la possibilitat de 
millorar en la igualtat de gènere (dones i col·lectius LGTB) i en la diversitat cultural del municipi, es 
concreta poc com millorar aquestes desigualtats, més enllà de la sensibilització. 
 “Que ens respectem més amb el gènere o el que sigui. Que no hi hagi tanta violència.” 

 “Tractar el masclisme, la violència de gènere, desigualtat sociolaboral, econòmica etc” 

 “Organitzar una cursa per a les dones” 

 “prou racisme “ “Activitats solidàries i festes gastronòmiques” 

 
Pel que fa a la participació, les aportacions realitzades tenen a veure amb la idea general de 
participació. 
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 “Més activitats i que la gent participi més”  

 “Tots hem de participar” “Fer més actes al poble” 

 
O també amb activitats solidàries de tot tipus 
 “Caminata solidaria” “Donar sang més sovint” 

 “Recollida de brossa als espais naturals” 

 “Ajudar a distreure els avis i àvies que viuen sols.” 

 
i Dades d’Idescat: http://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=1180&geo=mun:081350 

 

 


