
P o s a n t  l e s  b a s e s  d e  l a  v i l a  d e l  f u t u r



El mandat 2015-19 va arrencar amb una declaració 
d'intencions ferma i compromesa per part de 
l'alcalde i el seu equip de govern: preparar 
Masquefa per als reptes de futur. 

Durant aquests primers dos anys de mandat s'han 
posat les bases d'un salt endavant que donarà 
continuïtat al projecte de transformació iniciat l'any 
2007. 

I durant els propers dos anys de mandat, el govern 
municipal es proposa culminar el procés i acabar de 
posar els fonaments dels serveis i projectes que ens 
permetran afrontar el futur amb garanties d’èxit. 

Masquefa 2020 neix amb la voluntat d'encarnar 
aquest repte.
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Què és Masquefa 2020?



El projecte Masquefa 2020 és molt més que una aposta 
o declaració de voluntats.

Es tracta de l'horitzó de futur imaginat l'any 2007 que 
poc a poc estem fent realitat entre tots els masquefins, 
la culminació d'una transformació a tots els nivells que 
té l'ambició de convertir Masquefa en una vila de 
referència a la comarca quant a serveis, qualitat de 
vida, oportunitats i inclusió social. 

No obstant, l’horitzó 2020 no representa només el final 
d’una etapa, sinó també un nou punt de partida des del 
qual afrontar els nous reptes de futur.

Hem començat un camí. I sabem on volem arribar. Però 
encara ens queda molta feina per fer. Masquefa 2020 
té la vocació d'esdevenir alhora motor de canvi, 
horitzó de futur i punt de partida d’una nova etapa. 
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Masquefa 2020:
Culminació d'una transformació i nou punt de partida



Vila

D'OPORTUNITATS

Masquefa 2020 és un projecte de progrés i modernitat que vol fer de la 

nostra vila molt més que un espai on viure. Ens mou la voluntat de dotar 

el municipi de tot allò necessari per tal que els masquefins puguin 

desenvolupar a Masquefa un projecte de vida plenament satisfactori.

Estem treballant per convertir 
Masquefa en una...

Horitzó 2020: cap a on anem?

Vila de les
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Vila per a
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Fites assolides
(2015-2017)

Hem de seguir construint junts una vila feta a mida i escala de les persones 

que hi vivim, un poble en què el protagonisme recaigui únicament sobre 

la persona. Des de l'Ajuntament continuarem esforçant-nos per tal que 

cada servei, racó, espai, equipament o projecte tingui com a finalitat i raó 

de ser el benestar i qualitat de vida dels masquefins.

Posada a punt de l’espai 

públic i dignificació dels 

equipaments de 

Masquefa 

Millora substancial de les 

urbanitzacions de Masquefa, posant 

solució a dèficits que s’arrossegaven 

des de fa temps quant a serveis bàsics 

i infraestructures

Restabliment del centre històric 

com a nucli neuràlgic de 

l’activitat del municipi, tant pel 

que fa a espai de convivència, 

escenari d’activitats lúdiques i 

centre comercial

Dinamització de l’activitat 

comercial i obertura de noves 

botigues gràcies a la millora de 

la mobilitat interna i la 

recuperació del centre

Consolidació d’un ventall ampli de canals 

estables d’informació i comunicació sobre 

l’activitat de l’Ajuntament i els 

esdeveniments del municipi

Reforçament de la vessant d’atenció 

ciutadana de l’Ajuntament i 

acostament dels regidors/es

als masquefins

Plena adaptació de 

l’Ajuntament als nous 

estàndards de 

transparència i bon 

govern que marca la 

legislació catalana

Vila de les

PERSONES



8.514

8.000 62.000

110

Vilatans

Vilatans
Ciutadania

Espais de les 
persones

Govern obert i 
transparència

87 9

54 6

21 3

.0 + =

Les xifres   

Visites ateses a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana:  

 més de  
 més de

visites

Habitants 
empadronats: 

Tràmits/queixes rebudes 
Oficina d'Atenció al 

Consumidor: 

Visitants de la Biblioteca: 

2.3%

Creixement 
demogràfic:  

2015 - 2017
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elements

 m2  60.000

 €300.000
 km  20

17

735

Espais de les persones
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Carrers asfaltats: 

Equipaments 
reformats o 
construïts: Actuacions als 

nuclis urbans:

Camins arranjats: Mobiliari urbà 
instal·lat: 

Recursos destinats a 
zones verdes i parcs 

infantils:

• Piscina municipal 

• Piscina Alzinar

• Local de la policia

• Local social de Can  
 Quiseró

• Zona esportiva de  
 Can Parellada

 • Coberta de la   
 pista exterior del  
 poliesportiu

•  Terra del    
 poliesportiu

• Local de les    
 voluntàries

•  Lavabos públics de  
 Can Parellada

•  Lavabos públics de  
 la Font del Roure

•  Pistes de pàdel

•  Remodelació de   
 plaça Josep Maria  
 Vila

•  Lavabos Escola
 El Turó

•  Reforestació del   
 Turó

•  Camí per a vianants  
 del nucli urbà a la  
 Beguda Alta

•  Bosc dels Infants

•  Cuina de l'escola
 El Turó

El Maset: arranjament de 15.000 m2 
d'accés a la urbanització i canvi 
d'enllumenat

Can Quiseró: redacció del projecte 
de la passarel·la

La Beguda: projecte d'habilitació 
del local social

Can Parellada: asfaltat de carrers i 
canvi d’enllumenat

2015 - 2017
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persones

més de

4.220

1.500

5.000

més de

450
més de

350

Govern obert i transparència

Vilatans
Ciutadania

Espais de les 
persones

Govern obert i 
transparència

87 9

54 6

21 3
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Veïns atesos pels regidors 
a l'Ajuntament:

Hores de ràdio en directe:

Notícies publicades:

 Participants en 
processos participatius:

Tuits i posts publicats:

2015 - 2017
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Vila
D'OPORTUNITATS

Fites assolides
(2015-2017) 

Transformació del CTC en un dels principals 

motors de dinamització social i promoció 

econòmica del municipi, amb serveis adreçats 

a tot tipus de col·lectius: comerços, emprenedors, 

persones sense feina, entitats, etc.

Atracció de noves activitats 

empresarials i industrials d’alt impacte 

econòmic per a la vila, tant en termes 

d’ingressos per al municipi com en 

matèria de creació d’ocupació i 

dinamització econòmica

Consolidació d’una oferta de formació 

professional àmplia, de qualitat i a 

l’abast de tothom, garantint que tots els 

masquefins disposin d’oportunitats de 

reciclatge professional i de recursos 

assequibles per millorar les

seves aptituds

Enriquiment i dinamització de la 

vida cultural i lúdica del poble 

fins a convertir Masquefa en un 

dels municipis amb una 

activitat festiva i d’oci més 

activa de la comarca

Potenciació de la vida associativa del 

poble a través d’un increment del suport 

ofert a les entitats, tant en espècies com 

en subvencions econòmiques directes

Conscienciació de les institucions 

competents sobre les mancances i 

necessitats de noves infraestructures 

de Masquefa

Assoliment d’acords i 

sinergies amb les 

grans empreses del 

municipi per tal de fer 

front comú en la 

reclamació de noves 

infraestructures  

El futur de Masquefa passa necessàriament per esdevenir un 

municipi polifacètic, una vila amb actius suficients en matèria de 

cultura, oci, ocupació, habitatge, associacionisme, patrimoni i 

entorn natural com per poder oferir als masquefins l’oportunitat 

no només de residir al poble, sinó també de viure’l.



2015 - 2017

Formació i 
ocupació

Formació i 
ocupació

Emprenedoria

Desenvolupament 
econòmic

87 9

54 6

21 3

.0 =

Les xifres   

 Total de cursos 
organitzats:

161

Nº de persones 
inscrites a la 

Borsa de Treball:

501

Persones aturades:    

(disminució del nombre absolut 
de masquefins aturats en 

un18,4%)   

-18,4% 

Nº d’ofertes 
laborals 

gestionades:

89

Nº de persones 
inserides al 

mercat laboral:

201

Persones que han rebut 
assessorament per a la 

recerca de feina:

3.618

Estudiants que han 
visitat Fira Futur:

més de 
800

Persones contractades 
amb Plans Locals 

d'Ocupació:

50

Nº d’alumnes que 
han passat pel CTC:

2.262 

Activitat  
lúdica i festiva

Titulacions 
expedides exàmens 

oficials de 
Microsoft 

certificats 
ACTIC

14252 Carnets 
professionals 

expedits
carnets de 
carretoners 

manipulació 
d’aliments 

48 95

Vila

D'OPORTUNITATS



Despatxos destinats a 
viver d'empreses:

120

Nous emprenedors 
atesos:

235

Noves empreses 
creades a Masquefa:

51

Visites de prospecció a 
empreses:

177

Formació i 
ocupació

Emprenedoria

Desenvolupament 
econòmic

87 9

54 6

21 3

.0 =
Activitat  
lúdica i festiva

Emprenedoria

 m2  
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Noves empreses 
instal·lades a Masquefa:

39

Llicències de noves 
activitats tramitades:

59

persones
40.000 

Nombre de turistes que han 
visitat Masquefa:

Formació i 
ocupació

Emprenedoria

Desenvolupament 
econòmic

87 9

54 6

21 3

.0 =
Activitat  
lúdica i festiva

Desenvolupament econòmic

2015 - 2017
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Nombre d'activitats
socioculturals:

més de 

700

Recursos en espècies atorgats a 
les entitats de la vila:

5.340,61 € 

Persones participants en 
activitats socioculturals:

més de 

10.000

en reprografia 

 en sales de reunió per a les entitats + 
consums i neteges

Formació i 
ocupació

Emprenedoria

Desenvolupament 
econòmic

87 9

54 6

21 3

.0 =
Activitat  
lúdica i festiva

Activitat lúdica i festiva

2015 - 2017
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Recursos atorgats a les entitats en 
forma de subvencions directes: 

400.000 € 
en 2 anys

més de  

 m2  224



Fites assolides
(2015-2017)

Vila per a

TOTHOM

Garantia de que totes les famílies i veïns 

de Masquefa tenen les necessitats 

bàsiques cobertes (menjar, consums...)

Universalització de la connectivitat i 

l’accés a les noves tecnologies de 

les llars masquefines a través del 

projecte Masquefa sense fils

Existència d'entrades accessibles a la major part dels 

equipaments del municipi i assoliment d'avenços 

importants pel que fa a l'eliminació de barreres 

arquitectòniques

Posicionament de Masquefa 

com a municipi obertament 

defensor del respecte de totes 

les minories

Disminució de les emissions de 

CO2 i aposta per l'energia 100% 

verda (eliminació de totes les 

calderes de gasoil, canvi del 

sistema d'enllumenat...)

Masquefa és un poble divers i variat. Hem de continuar avançant en 

l’aprenentatge de la diferència i la diversitat com a riquesa que ens fa més 

savis i forts. És només a través de la cohesió i la unitat que serem capaços 

de projectar el municipi cap a les oportunitats de futur que tenim al davant.
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més de més de 

Ajudes socials

Ajudes socials

Cohesió social 

Salut

87 9

54 6

21 3

.0 + =

Les xifres   

Prestacions econòmiques 
d'urgència social:

Intervencions del servei 
d'intermediació en 

deutes de l'habitatge:

320

Recursos destinats 
a ajuts i beques: 

2015 - 2017  €43.000  €28.000
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Cohesió social 

Ajudes socials
Ciutadania

Cohesió social 

Salut

87 9

54 6

21 3

.0 + =

Programes d’èxit 
escolar: 

Espai 
Estudi: 

93

29

Dona’t una 
oportunitat

64
participants

Servei d’Atenció a 
Joves i Famílies: 

61

Accessos a internet 
proporcionats a 

través de Masquefa 
Sense Fils:

517

Usuaris 
M@: 

usuaris
5.199 Cursos de 

preparació per a 
cicles formatius 

alumnes

CFGM: 

44 

Projectes d’inserció o formació de 
persones amb necessitats especials: 

alumnes
30

Accions de sensibilització 
ambiental:

17

alumnes

CFGS: 

43
usos

10.478  

persones 
ateses

Les xifres   

2015 - 2017



Vila per a

TOTHOM Salut

Ajudes socials
Ciutadania

Cohesió social 

Salut

87 9

54 6

21 3

.0 + =

Nº de parcs de salut

5

15

12

Persones usuàries del servei 
de transport adaptat:

Usuaris del centre de dia:

Les xifres   

2015 - 2017




