
J PROJECTES FINALISTES

1 Adquisició de drons que permetin el control dels accessos i camins boscosos  als quals és 
necessari accedir-hi, però que per seguretat es recomana fer-ho amb aquest tipus d’aparell. 
7.000 € (2 drons, llicència i alta operador aeri)

2 Millora dels pipi-cans distribuïts pel poble, fent-los més grans, amb porta i paperera, i amb 
un manteniment més constant de les males herbes que hi apareixen. 3.812 €

3 Dotar tots els espais de pública concurrència de la vila de canviadors de bolquers en els 
serveis d’homes i dones.  2.500 € (10 unitats 250€/unitat)

4 Col•locar pèrgoles i arbrat gran als jardins i parcs infantils de Masquefa. Les zones a actuar 
serien els parcs de la Caputxeta (CTC), parc del Patufet (Escola Bressol), Parc de les Fonts 
i pista de darrere del CAP. 3.342 €

5 Habilitació d’un recobriment de goma al terra dels tobogans i equipaments al parc de les 
tirolines, el parc pròxim a la Llar Municipal d’Infants La Baldufa, el parc de la Font de la 
Malesa, i el parc de la plaça Pla de l’Estany. 12.064 €

6 Col•locar un Parkour Park. 24.200 €

7 Millorar i ampliar el Casal Jove. 25.000 €

8 Invertir en la compra de gots reutilitzables per cedir a les entitats quan organitzin 
empalmades, festes, trobades... per tal de reduir el consum de plàstic i preservar el medi 
ambient.  Aquest material serà propietat de l’Ajuntament que el cedirà en el moment 
d’atorgar la organització de l’acte i retornat després per poder ser utilitzat en futures 
ocasions. 2.500 € (compra de 5.000 gots i una màquina per rentar-los)

9 Instal•lar dos punts de recàrrega públics i gratuïts, fomentant l’arribada d’usuaris de 
vehicles elèctrics durant el seu desplaçament per la zona i la comoditat dels vilatans que 
ja tenen cotxes híbrids/elèctrics al poble. Estaria molt bé comptar amb punts de càrrega 
semirràpida (15-50 kW) en zones comercials i cèntriques, i que es respectin i es mantiguin 
correctament. 10.300 €

10 Canvis a l’Escola Font del Roure amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge, la qualitat de 
les relacions i fomentar una cultura de tolerància i entesa. Repensar els espais i elements 
exteriors de l’escola i contribuir en la millora dels aprenentatges i la convivència al centre. 
Disposar de recursos econòmics per poder desplegar les inversions derivades del procés 
participatiu del centre i que aquestes tinguin impacte tant per a l’escola com per al municipi, 
ja que les instal•lacions escolars estan obertes a l’ús de la ciutadania. 25.000 €

11 Renovació de les noves tecnologies de les escoles públiques. 15.000 €
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12 Un rocòdrom similar al “Ingravita” d’Igualada. Aprofitant la proximitat amb Montserrat seria 
un lloc on poder entrenar i fer un altre tipus d’activitat esportiva. 15.000 €

13 Crear o habilitar espais on els grups de música locals puguin assajar. Es tracta d’un espai 
que facilitaria l’accés d’aquests grups a un lloc on desenvolupar les seves activitats d’interès 
cultural i artístic. 10.000 €

14 Arreglar el sòl i adequar-lo a les necessitats per a la pràctica del tennis de taula (sòl Stag 
Flex) ja que l’actual és de ciment i es fa molt pesat per als entrenaments i partits, tant de 
categories inferiors com sènior. 7.250 € (300m2)

15 Adquirir el material necessari per tal que Ràdio Masquefa pugui esdevenir un mitjà de 
comunicació més efectiu, dotant-lo del material necessari per tal de poder enregistrar 
vídeos de qualitat dels esdeveniments al municipi i poder fer directes a les xarxes socials, 
web... 6.000 €
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1 Instal•lar una vorera o camí de vianants des de l’entrada d’El Maset fins a la carretera 
de Sant Sadurní. 40.000 €

2 Millora dels camins de vianants a La Beguda Alta i plantació d’arbres per caminar 
sota l’ombra a l’estiu i fomentar el passeig dels veïns. 21.082 €

3 Asfaltar la baixada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Can Parellada 
(av. Beguda i Josep Maria Valls). 40.000 €

4 Enjardinar i habilitar un aparcament al descampat ubicat a la zona de la carretera 
( Punt Taronja). 10.000 €
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