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QUALITAT DE VIDA
I BENESTAR

Creació d’un nou centre de dia amb capacitat per a 30 places destinat a persones amb dependència i 6 pisos amb serveis 
per a la gent gran a l’edifici de l’antic cinema.

Garantir els ajuts a les famílies afectades per dificultats socials i econòmiques i suport als col·lectius més vulnerables 
per tal que ningú no quedi exclòs.

Construcció d’un segon pis per a emergències socials.

Promoure més plans d’ocupació per donar feina a les persones en situació d’atur.

Fomentar l’envelliment actiu ampliant i consolidant la programació estable d’activitats lúdiques, formatives i de salut 
per a la gent gran.

Donar suport a l’Associació de la Gent Gran en l’organització d’activitats i el funcionament del Casal d’Avis.

Donar més suport a la formació de la gent gran en tecnologies de la informació i la comunicació perquè no quedin 
excloses de la societat del coneixement.

Impulsar un programa de voluntariat per acompanyar les persones grans que estan soles.

Impulsar programes d’intercanvi generacional entre la gent gran i els infants i joves.

QUALITAT DE VIDA
I BENESTAR



QUALITAT DE VIDA
I BENESTAR

Potenciar i dinamitzar el Casal de Joves com a punt de trobada, de formació i d’oci, on els joves puguin dissenyar i 
organitzar les seves pròpies propostes.

Oferir ajuda als joves, mitjançant la Xarxa TET Anoia Sud i iniciatives com la Fira Futur, perquè puguin formar-se i 
accedir al món laboral.

Donar suport al Kap de Setmana Jove i el Juliol Actiu i promoure, conjuntament amb el jovent, noves propostes 
formatives i de lleure.

Organitzar trobades periòdiques amb el col·lectiu juvenil per recollir els seus suggeriments i donar resposta a les seves 
demandes i necessitats.

Ampliació de l’Skate Parc.



INCLUSIÓ 
SOCIAL
INCLUSIÓ 
SOCIAL

QUALITAT DE VIDA
I BENESTAR

Creació d’un centre de suport per a la transició a la vida adulta (TVA) / Projecte Singulars

Creació d’un centre de treball per a persones amb necessitats especials.

Oferir més recursos als infants i joves amb necessitats educatives especials.

Impulsar treballs de manera transversal per fer de Masquefa una vila inclusiva.

Remodelació dels carrers i adaptació dels edificis municipals per fer una Masquefa urbanísticament accessible per a 
tothom.

Creació d’una nova línia de subvencions per col·locar ascensors en els edificis que no en disposen.

Convocatòria d’ajuts per a l’adaptació d’habitatges.

Potenciació del Centre Tecnològic Comunitari com un espai on totes les persones amb qualsevol tipus de discapacitat 
–física, psíquica o sensorial- puguin continuar formant-se, buscar feina, navegar per Internet o qualsevol altra activitat 
conjuntament amb la resta d’usuaris.

Garantir els ajuts a les famílies amb majors dificultats socials i econòmiques i donar suport als col·lectius més 
vulnerables.



OPORTUNITATS LABORALS, FORMACIÓ 
EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA

Ampliació del polígon del Clot del Xarel·lo per portar més empreses a Masquefa, posant fins a 125.000 metres quadrats 
més de sòl net industrial a disposició de noves activitats econòmiques que vulguin implantar-se a la vila i generar, així, 
llocs de treball i riquesa en el territori.

Signar convenis amb les noves activitats empresarials que s’implantin a Masquefa perquè les persones en atur de la 
vila tinguin prioritat a l’hora d’accedir als llocs de treball.

Impulsar el projecte Tour-Tuga per aprofitar la singularitat del CRARC amb l’objectiu de fomentar el turisme familiar i 
revitalitzar el comerç i la restauració.

Consolidar el CTC com un referent en formació, suport als emprenedors i les empreses.

Potenciació de l’oferta de cursos, tant en competències bàsiques com en formacions especialitzades, especialment les 
que tenen major sortida al mercat de treball.

Donar suport als emprenedors, les empreses i els comerços per crear i consolidar els seus negocis i oferir-los formació 
de manera continuada per ser més competitius.



OPORTUNITATS LABORALS, FORMACIÓ 
EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA

Potenciar la prospecció d’empreses i comerços per conèixer les seves necessitats i demandes i poder aportar-hi els 
recursos necessaris que els donin resposta.

Instaurar ajuts econòmics per als emprenedors que creïn noves empreses.

Atorgar ajuts a aquelles empreses que creïn nous llocs de treball.

Donar suport als joves per formar-se i fer el pas al món laboral.

Oferir acompanyament a través del Servei d’Ocupació a les persones que no tenen feina i es troben a la recerca d’un 
lloc de treball.

Impulsar més plans d’ocupació per donar feina a les persones en situació d’atur.

Crear una Taula de Dinamització Econòmica que sigui un espai de diàleg i participació de tots els agents del sector per 
acordar propostes que revitalitzin l’economia local.

Treballar conjuntament amb l’Associació de Comerciants i Serveis per impulsar una marca comercial de Masquefa i 
donar suport a les seves iniciatives.

Cercar, conjuntament amb l’Associació de Comerciants, nous formats i noves propostes per dinamitzar el comerç de 
Masquefa i promoure que tinguin una oferta atractiva tant per a la vila com per als pobles del voltant.



EDUCACIÓ, VALORS I
SOLIDARITAT

Consolidar i ampliar el projecte de l’Aula de Música, garantint així la seva qualitat i funcionalitat.

Invertir en millores i rehabilitacions per disposar sempre d’uns equipaments educatius de qualitat.

Creació d’una cuina a l’escola El Turó, garantint que tot l’alumnat ja no mengi de càtering.

Donar suport als centres escolars i les entitats educatives perquè puguin desenvolupar els seus projectes i activitats.

Seguir oferint el Casal d’Estiu i el Juliol Actiu per als nens i nenes i joves de Masquefa amb l’objectiu d’ajudar-los a 
formar-se en valors d’una manera lúdica i divertida i, a la vegada, facilitar als pares i mares la conciliació laboral i familiar.

Mantenir i ampliar els recursos que ajuden les famílies en la criança i l’educació dels seus fills.

Oferir plans de formació adreçats al professorat i a les famílies d’acord amb les seves demandes i necessitats.

Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents educatius.



EDUCACIÓ, VALORS I
SOLIDARITAT

Donar continuïtat i incrementar els projectes i accions formatives de millora de l’èxit escolar i de la transició escola-
treball.

Establir programes en educació ambiental, interculturalitat, coneixement de l’entorn i sentiment de pertinença, entre 
d’altres.

Mantenir, i si és necessari, augmentar els ajuts i accions perquè ningú quedi exclòs.

Impulsar campanyes cíviques de convivència i de foment dels valors com el respecte, la solidaritat, l’esforç, la tolerància 
i la igualtat d’oportunitats, entre altres.

Organitzar actes solidaris.



CULTURA I 
PATRIMONI

Treballar per aconseguir el suport econòmic d’altres administracions, com els fons europeus, per poder fer una gran 
inversió com la rehabilitació de Cal Puig, una antiga casa de principi de segle passat, i la seva conversió en un espai 
museístic.

Difondre i potenciar el Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo per donar-lo a conèixer, tot fent recerca de 
nous elements que els veïns i veïnes puguin aportar.

Editar continguts didàctics per promoure el Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo.

Promoure les festes populars i les tradicions com a element integrador.

Potenciar i ampliar l’oferta d’activitats culturals a la biblioteca, i el foment de la lectura.

Innovar en la gestió cultural i apostar per les noves tecnologies, com les apps, per promocionar el patrimoni cultural i 
històric, els elements d’interès de Masquefa, i la seva oferta comercial i gastronòmica.

Consolidar el programa ‘Fem Cultura’: conta-contes, Cafès amb Història, balls populars, sortides al teatre i culturals, 
xerrades i tallers…

Treballar per tal que el cicle ‘Masquefa sona bé’ es consolidi com un referent en el territori.



CULTURA I 
PATRIMONI

Apostar pel teatre, la música, la pintura i la dansa.

Vetllar per la conservació del patrimoni històric, i en especial pel Cementiri Vell.

Revisar i actualitzar el Mapa del Patrimoni Cultural.

Fer costat a les entitats culturals perquè puguin continuar fent realitat projectes i activitats que fomentin la cultura i les 
tradicions, donant subvencions i oferint suport tècnic i logístic.

Crear una comissió de dinamització cultural integrada per representants de totes les entitats culturals i persones 
vinculades al món de la cultura.

Impulsar la recuperació de la memòria històrica i editar publicacions per donar-la a conèixer.

Implicar i fer partícips els centres escolars en l’activitat cultural de la vila i en la recuperació i difusió de la memòria 
col·lectiva de Masquefa.

Consolidar la Nit en Blanc com una festa de referència.

Habilitar locals per als grups musicals.



SALUT I 
ESPORT

SALUT I 
ESPORT

Completar el complex esportiu amb el cobriment de la piscina, el nou pavelló i més pistes de pàdel.

Cobrir la pista poliesportiva del costat de l’actual pavelló.

Organitzar campanyes, xerrades i jornades que fomentin els valors en l’esport.

Fer costat als clubs i les entitats esportives amb subvencions per a les activitats, les fitxes i els arbitratges.

Impulsar la comissió d’entitats esportives per dissenyar conjuntament noves propostes.

Crear rutes saludables per fer a peu i en bicicleta.

Instal·lar nou mobiliari lúdic i esportiu a tots els nuclis.

Dinamitzar la Cursa Popular i nous esdeveniments per promoure l’esport i la salut.

Incrementar els serveis del nou CAP i aconseguir una atenció sanitària continuada les 24 hores del dia i els caps de 
setmana.

Impulsar noves campanyes i jornades de foment de la salut.



SOSTENIBILITAT I 
MEDI AMBIENT
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MEDI AMBIENT

Aplicar totes les mesures d’estalvi i eficiència recollides en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

Dinamitzar i potenciar el CRARC de Masquefa com a eina de recerca, investigació i sensibilització.

Potenciar el coneixement de l’entorn natural de Masquefa amb activitats com xerrades i caminades.

Mantenir en les millors condicions tots els parcs, zones verdes i àrees d’esbarjo, i crear-ne de noves.

Recuperar les fonts del municipi.

Apostar pel programa europeu d’estalvi energètic Euronet 50/50 a les escoles.

Potenciar les activitats de la Setmana de l’Energia.

Continuar fent les plantades anuals d’alzines per anar ampliant el Bosc dels Infants.

Vetllar pel correcte funcionament de l’Ecoparc i l’abocador d’Els Hostalets de Pierola.



TERRITORI I 
MOBILITAT

Urbanitzar El Maset per tal de resoldre les importants mancances que pateix aquesta zona i dotar-la de tots els serveis 
i subministraments bàsics, millorant així la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Finalitzar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Masquefa, que defineix com ha de ser la Masquefa 
dels propers vint anys.

En el marc del projecte turístic ’Tour-tuga’, crear un parc al Turó que consolidarà aquest petit bosc de la zona sud com 
un autèntic pulmó verd, de lleure i de convivència a l’aire lliure.

Fer un itinerari per a vianants entre El Maset i Can Quiseró que completi la connexió entre tots els nuclis.

Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana, que inclou diferents actuacions arreu del municipi per aconseguir un model de 
mobilitat sostenible, segur i que millori la qualitat de vida de les persones, la integració social i territorial i l’accessibilitat.

Millorar l’accessibilitat de tots els indrets de Masquefa i eliminar les barreres arquitectòniques.

Fer noves voreres i més amples al sector sud i en tots els indrets necessaris per garantir la mobilitat i l’accessibilitat.



Fer un passeig entre el carrer Pujades i la via del tren.

Mantenir una unitat específica de la brigada municipal per als treballs de reparació i manteniment dels carrers i els 
espais públics de les urbanitzacions.

Completar la instal·lació de gas natural a tot el terme de Masquefa.

Instal·lar nous passos elevats de vianants i altres elements de seguretat per pacificar el trànsit i garantir la seguretat viària.

Crear espais de trobada amb els representants de tots els nuclis per recollir les seves demandes i donar-hi resposta.

Vetllar per tenir les infraestructures de comunicació que mereix Masquefa, sense cedir en la reivindicació de millores 
urgents a la carretera B-224 per garantir-hi la seguretat i la mobilitat i el seu desdoblament, i seguir pressionant per 
tenir un calendari d’execució del Quart Cinturó.

TERRITORI I 
MOBILITAT



ENTITATS I 
ASSOCIACIONS
ENTITATS I 
ASSOCIACIONS

Construir un hotel d’entitats a les finques de Ca l’Adroguer, donant així suport a les entitats i associacions sense ànim 
de lucre, facilitant-los espais i serveis per al desenvolupament de la seva tasca i les seves activitats.

Fomentar el desenvolupament de projectes i accions entre entitats i l’Ajuntament i altres agents.

Oferir formació a les entitats amb cursos, tallers i xerrades.

Garantir el suport econòmic i logístic a les associacions educatives, culturals, socials i esportives de Masquefa amb 
la convocatòria de subvencions ordinàries i extraordinàries, i la cessió d’espais, mitjans tècnics i recursos humans 
per a les seves activitats.

Reforçar la tasca educativa i social que fan les entitats cedint-los l’organització i gestió de diverses activitats impulsades 
des de l’Ajuntament.

Potenciar la Fira de la Infància i la Joventut com a gran aparador de les entitats locals en la qual donen a conèixer les 
activitats educatives i de lleure que organitzen al llarg de l’any.

Garantir els ajuts als infants i joves de famílies amb dificultats perquè ningú no quedi exclòs de participar en les activitats 
extraescolars que organitzen les entitats.



PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA

Emprendre totes les accions possibles per garantir la transparència de l’activitat pública, l’accés a la informació, el 
govern obert, el foment de la participació ciutadana, i l’aplicació dels principis i les obligacions de bon govern. 

Convocar nous processos de participació perquè els ciutadans puguin decidir en els assumptes municipals. 

Millorar la comunicació per apropar la gestió municipal als veïns i passar comptes periòdicament de l’acció de govern.

Potenciar els canals digitals per afavorir la participació dels vilatans i recollir les seves opinions i suggeriments.

Fomentar l’ús, per part de la ciutadania i les empreses, dels tràmits online i els serveis d’administració oberta.

Renovar el web de l’Ajuntament de Masquefa amb la finalitat de modernitzar l’administració, millorar els tràmits 
telemàtics i facilitar els canals de relació entre l’ens i els veïns i veïnes.




