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Metodologia 
 

El següent informe té per objectiu avaluar diferents serveis, equipaments i activitats del 
municipi de Masquefa.  

A través d’una mostra final de 500 persones s’ha elaborat una base de dades que permet 
copsar l’opinió general d’una part significativa de ciutadans respecte als diferents serveis que 
presta l’Ajuntament. En cap cas això significa que la qualitat dels serveis sigui objectivament 
millor o pitjor, sinó que reflecteix la percepció que en tenen els ciutadans. 

Les enquestes es van realitzar tant al nucli de la vila de Masquefa com a les urbanitzacions que 
hi pertanyen i s’han realitzat reproduint la distribució real de la població per sexe i trams 
d’edat. 

Les dades per aquest informe es van recollir entre els mesos de novembre i desembre del 2018 
a través d’entrevistes telefòniques al municipi. La mostra es va estructurar en funció de les 
característiques demogràfiques de Masquefa i les seves urbanitzacions l’any 2017 a partir de 
les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 
Trams d’edat i sexe Homes Dones Total 

De 15 a 35 anys 66 62 128 

De 36 a 64 anys 147 139 286 

De 65 anys 40 46 86 

Total 253 247 500 
 

 

Aquesta mostra atorga als resultats un marge d’error força baix, entorn al 4,2%. Quan baixem 
al detall de, per exemple, resultats per sexe, el marge d’error puja fins un 6% i en el cas dels 
trams d’edat fins al voltant del 8%.  
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Valoració general dels serveis municipals 
 

Els serveis generals avaluats per aquesta enquesta són: educació, sanitat, esports, cultura i oci, 
Festa Major, mobiliari urbà, tractament de residus, serveis socials, ús de les noves tecnologies, 
carrers i mobilitat, seguretat, oferta comercial, situació laboral, Govern municipal i satisfacció 
de viure a Masquefa”. 

Agafant la valoració general de cada capítol, la mitjana dels serveis i equipaments municipals 
obtenen una nota de 6,90 sobre 10.  

 

 
Fig 1. Valoració general dels serveis municipals de Masquefa.  

 

Els epígrafs que tenen millor puntuació són “Viure a Masquefa” amb un 8,14, la Festa Major 
amb un 7,46 i Educació amb un 7,38. 

A l’altra banda hi trobem la situació laboral amb un 5,45, carrers i mobilitat amb un 6,33 i 
seguretat amb un 6,38. 
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Anant al detall de les valoracions efectuades tant als equipaments, serveis i aspectes 
relacionats amb Masquefa, com a les valoracions genèriques de cada apartat, el rànquing de 
valoracions ofereix el següent resultat. 

 

Equipament, servei o aspecte valorat Valoració 
Teleassistència 8,41 
Biblioteca 8,22 
Escola Bressol Municipal La Baldufa 8,18 
Satisfacció de viure a Masquefa 8,14 
Masquefa sona bé 7,94 
Escola El Turó 7,92 
CTC 7,90 
Formació d’adults 7,89 
Treballadors municipals 7,85 
Convivència veïnal 7,80 
Piscines 7,69 
Escola Font del Roure 7,63 
CDIAP 7,63 
Casal d’avis 7,62 
Contenidors de recollida de residus 7,61 
Espai socioeducatiu 7,59 
Casal de joves 7,52 
Pistes esportives 7,52 
Servei d’atenció a joves i famílies 7,52 
Escola Vinyes Verdes 7,49 
Festa Major 7,46 
Activitats per infants a la Festa Major 7,46 
Poliesportiu 7,43 
Activitats culturals organitzades 7,39 
Valoració general de l’educació 7,38 
Noves tecnologies a l’administració 7,34 
Freqüència de recollida de residus 7,34 
Tràmits municipals 7,18 
Valoració general de l’oferta esportiva 7,16 
Ajudes socials 7,14 
Parcs infantils i places 7,13 
Valoració gral. de l’oferta cultural i d'oci 7,11 
CAP 7,08 
Valoració gral. dels Serveis Socials 7,07 
Centre de dia 7,04 
Valoració gral. del tractament de residus 6,95 
Oferta comercial al municipi 6,92 
Polígons industrials 6,88 
Enllumenat 6,81 
Bancs i zones de descans 6,77 
Aparcament públic 6,76 
Valoració general del mobiliari urbà 6,73 
Activitats per a joves a la Festa Major 6,70 
Policia Municipal 6,56 
Valoració general de la sanitat 6,54 
Govern municipal 6,53 
Institut de Masquefa 6,51 
Servei d'Ocupació Local 6,46 
Valoració general de la seguretat 6,38 
Carrers i mobilitat 6,33 
Masquefa sense fils 6,29 
Situació laboral al municipi 5,45 
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Educació 
 

L’educació a Masquefa rep una nota mitjana general de notable (7,38) tot i que s’aprecien 
diferències significatives en funció del centre educatiu a valorar. Així, l’Escola Bressol La 
Baldufa assoleix la valoració més alta (8,18) mentre que l’Institut de Masquefa és l’equipament 
educatiu amb una valoració més baixa (6,51). 

 

 
Fig 2. Valoració dels serveis i equipaments educatius de Masquefa.  

 

En total, els ciutadans de Masquefa, han realitzat un total de 1.160 valoracions relacionades 
amb el món educatiu. D’aquestes, 123 (el 10,6%) han estat puntuacions inferiors al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el total 

Educació (general) 390 33 8,5% 
Escola Bressol La Baldufa 130 7 5,4% 
Escola el Turó 240 13 5,4% 
Escola Font del Roure 105 8 7,2% 
Escola Vinyes Verdes 45 7 15,6% 
Institut de Masquefa 208 52 25,4% 
Formació d’adults 44 

 
3 6,8% 

Fig 3. Valoracions dels diferents equipaments educatius a Masquefa. 
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Els 2 centres que presenten un percentatge superior de valoracions negatives han estat 
l’Institut de Masquefa (un 25,4% de les valoracions han estat per sota el 6) i l’Escola Vinyes 
Verdes amb un 15,6% de valoracions baixes. 

 

Equipament Professorat Instal·lacions Bulling Altres 

Educació (general) 13 3 2 15 
Escola Bressol La Baldufa 3 4 - - 
Escola el Turó 7 - 2 1 
Escola Font del Roure 5 - 2 - 
Escola Vinyes Verdes 2 - 1 - 
Institut de Masquefa 28 3 5 7 
Formació d’adults - - - 3 
Fig 4. Principals dèficits dels equipaments educatius a Masquefa. 

 

El baix nivell del professorat (68,9% del comentaris) és l’aspecte negatiu més destacat entre els 
ciutadans de Masquefa que puntuen per sota el 6 algun dels equipaments o serveis educatius 
de la vila, seguit del bulling (11,3%) i de l’estat de les instal·lacions (9,4%). 

 

Per acabar l’àmbit educatiu s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes de 
puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i 
antiguitat de residència al municipi. 

 

 
Fig 5. Valoració de l’educació en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

D’aquestes variables, la que aporta unes dades més rellevants és l’edat: a mida que 
incrementa l’edat, s’incrementa la valoració. 
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Sanitat 
 

La sanitat a Masquefa obté una nota mitjana de bé (6,54). No obstant, els dos principals 
equipaments, el CAP i el CDIAP, obtenen una valoració de notable (7,08 i 7,63 respectivament). 

 

 
Fig 6. Valoració dels serveis i equipaments sanitaris de Masquefa 

 

En total s’han fet 985 valoracions sobre sanitat i serveis sanitaris. D’aquestes, 193 (19,6%) 
tenen notes inferiors a 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el total 

Sanitat (general) 475 116 24,4% 
CAP 462 74 16,0% 
CDIAP 48 3 6,3% 
Figura 7. Valoracions dels diferents equipaments sanitaris de Masquefa. 

 

La sanitat en general, amb un 24,4%, i el CAP, amb un 16,0% són els dos serveis amb un 
percentatge més elevat de valoracions negatives. 

 

Equipament Insuficiència de serveis i 
horaris 

Professionals 
sanitaris Esperes Altres 

Sanitat (general) 52 26 29 4 
CAP 31 17 - 1 
CDIAP - 1 1 - 
Figura 8. Principals dèficits dels equipaments sanitaris a Masquefa. 
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La insuficiència de serveis i horaris (51,2% dels comentaris) és l’aspecte negatiu més destacat, 
seguit de les crítiques als professionals sanitaris (27,2%), les esperes (18,5). 

 

Per acabar, s’ha inclòs una taula que combina les mitjanes en funció de diferents variables 
sociodemogràfiques. 

 

 
Figura 9. Valoració de la sanitat en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 
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Esports 
 

Tots els serveis i equipaments esportius de Masquefa obtenen una nota de notable. La oferta 
esportiva és la pitjor valorada amb un 7,16 mentre que les piscines són les que obtenen una 
millor nota amb 7,69. 

 

 
Fig 10. Valoració de la oferta i equipaments esportius de Masquefa 

 

En total a Masquefa s’han fet  1.216 valoracions en el món esportiu. D’aquests, 125 (10,3%) 
han estat puntuacions inferiors al 6.  

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el total 

Oferta Esportiva (general) 365 59 16,2% 
Poliesportiu 282 

 
26 9,2% 

Pistes Esportives 247 12 4,9% 
Piscines 322 28 8,7% 
Figura 11. Valoracions dels diferents equipaments esportius de Masquefa. 

 

La oferta esportiva de Masquefa és el servei amb un percentatge de valoracions negatives més 
elevat (16,2%) mentre que les Pistes Esportives són els equipaments amb menys valoracions 
inferiors de 6 (4,9%). 
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Equipament Estat de les 
instal·lacions Incivisme Manca d’oferta 

esportiva Tarifes Piscina 
coberta Altres 

Oferta Esportiva 
(general) 3 1 41 7 - - 

Poliesportiu 24 - - 1 - - 
Pistes Esportives 9 - - - - - 
Piscines 8 3 - - 9 - 
Figura 12. Principals dèficits dels equipaments esportius a Masquefa. 

 

L’estat de les instal·lacions (41,5% dels comentaris) és l’aspecte negatius més destacat, seguit 
de la manca d’oferta esportiva (38,7%). A més distància, les queixes més repetides són sobre la 
manca de piscina coberta (8,5%), el preu dels equipaments (7,5%) i l’incivisme (3,8%). 

Per acabar l’àmbit esportiu s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes de 
puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i 
antiguitat de residència al municipi. 

 
Figura 13. Valoració de la oferta esportiva en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

A nivell sociodemogràfic s’observa molta homogeneïtat en les valoracions de la oferta 
esportiva al municipi. 
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Cultura i oci 
 

La valoració general de la oferta de cultura i oci a Masquefa obté una nota notable (7,11). A 
nivell individual, els serveis culturals obtenen unes notes lleugerament superiors. La Biblioteca 
amb un 8,22 és el servei millor valorat mentre que les Activitats Organitzades amb un 7,39 són 
el servei amb una valoració més baixa. 

 
Fig 14. Valoració de la oferta i equipaments culturals de Masquefa 

A Masquefa en total s’han fet 1.505 valoracions sobre oci i cultura. D’aquestes, 84 (5,6%) han 
estat puntuacions inferiors al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Oferta cultural i d’oci (general) 400 49 12,3% 
Casal d’avis 215 12 5,6% 
Casal de joves 132 6 4,6% 
Biblioteca 379 2 0,5% 
Masquefa Sona Bé 140 2 1,4% 
Activ. Culturals i d’Oci organitz. 239 13 5,4% 
Figura 15. Valoracions sobre activitats d’oci i cultura de Masquefa. 

 

La valoració general de la oferta cultural i d’oci presenta el percentatge més elevat de crítiques 
negatives (un 12,3% de valoracions per sota del 6). A l’altre extrem s’hi troba la Biblioteca amb 
només 0,5% de valoracions per sota del 6. 
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Equipament Comportament 
dels usuaris Instal·lacions Manca oferta 

d’activitats Informació Altres 

Oferta cultural i d’oci 
(general) - 2 38 4 1 

Casal d’avis 4 5 - - - 
Casal de joves 2 - 4 - - 
Biblioteca - - - - 1 
Masquefa Sona Bé - - 1 - 1 
Activitats Culturals i 
d’Oci organitzades - - 6 2 3 
Figura 16. Principals dèficits dels equipaments i serveis culturals a Masquefa. 

 

La poca diversitat d’oferta cultural i d’oci (62,8%) a Masquefa és l’aspecte negatiu més 
destacat, seguit de l’estat de les instal·lacions (9,0%), el comportament dels usuaris (7,7%) i la 
manca d’informació sobre les activitats (7,7%). 

 

Per acabar l’àmbit cultural s’ha incorporat el gràfic que compara les mitjanes de les diferents 
variables sociodemogràfiques. 

 
Figura 17. Valoració de la oferta cultural i d’oci en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

El col·lectiu de majors de 65 anys és qui millor valora les activitats culturals i d’oci a quasi 6 
dècimes de la resta de grups d’edat. Pel que fa a l’antiguitat de residència, aquells veïns que fa 
menys que viuen a Masquefa tendeixen a avaluar millor les activitats d’oci i cultura. 
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Festa Major 
 

La Festa Major de Masquefa obté un notable amb una puntuació de 7,46. Les activitats 
infantils dins de la Festa Major obtenen la mateixa nota però en canvi les destinades a joves, 
reben una valoració més baixa (6,70). 

 
Fig 18. Valoració de la Festa Major a Masquefa 

 

A Masquefa en total s’han fet 1.015 valoracions sobre la Festa Major. D’aquestes, 125 (12,3%) 
han estat puntuacions inferiors al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Festa Major (general) 453 46 10,2% 
Activitats per a Infants 305 28 9,2% 
Activitats per a Joves 257 51 19,8% 
Figura 19. Valoracions sobre la Festa Major de Masquefa. 

 

Les activitats per a joves són les que presenten més crítiques negatives (19,8% de valoracions 
per sota del 6). 

 

Equipament Manca 
d’oferta 

Model 
organitzatiu 

Poca 
originalitat 

Poc 
atractiva Altres 

Festa Major (general) 12 8 12 - 2 
Activitats per a Infants 22 - 5 - 1 
Activitats per a Joves 29 - 6 9 5 
Figura 20. Principals dèficits de la Festa Major a Masquefa. 
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La manca d’oferta d’activitats (56,8%) és l’aspecte negatiu més destacat, seguit de la poca 
originalitat de les activitats (20,7%), de la poca atracció que generen algunes activitats (8,1%) i 
del model organitzatiu (7,2%). 

 

Per acabar, s’ha incorporat el gràfic que compara les mitjanes de les diferents variables 
sociodemogràfiques sobre la valoració de la Festa Major. 

 

 
Figura 21. Valoració de la Festa Major en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

El grup d’edat major de 65 anys és el que valora millor la Festa Major, arribant a la nota de 
8,01 molt per sobre de la resta de grups d’edat. La resta de variables obtenen unes mitjanes 
molt homogènies. 
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Mobiliari urbà 
 

El mobiliari urbà rep a Masquefa una nota de bé (6,73). Si s’analitzen els serveis individualitzats 
l’enllumenat rep un 6,81 i els bancs un 6,77. Els parcs infantils i places arriben al notable amb 
un 7,13. 

 

 
Fig 22. Valoració del mobiliari urbà de Masquefa. 

 

A Masquefa en total s’han fet 1.923 valoracions relacionades amb el mobiliari urbà. 
D’aquestes, 363 (18,9%) han estat puntuacions inferiors al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Mobiliari urbà (general) 491 92 18,7% 
Enllumenat públic 492 102 20,7% 
Bancs i zones de descans 482 102 21,2% 
Parcs infantils i places 458 67 14,6% 
Figura 23. Valoracions sobre el mobiliari urbà de Masquefa. 

 

Els bancs (21,2%) i l’enllumenat públic (20,7%) són els dos serveis que obtenen un percentatge 
superior de valoracions negatives. 
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Equipament Estat del 
mobiliari 

Manca de 
mobiliari 

Mala llum dels 
fanals 

Manca 
ombra Altres 

Mobiliari urbà (general) 51 33 - - 1 
Enllumenat públic 9 92 5 - - 
Bancs i zones de descans 38 66 - 3 - 
Parcs infantils i places 51 3 - 8 - 
Figura 24. Principals dèficits del mobiliari urbà a Masquefa. 

 

La manca de mobiliari urbà (53,9%) és la queixa més repetida pels ciutadans de Masquefa, 
seguit de el mal estat del mobiliari urbà (41,4%). A molt distància s’hi troba la manca d’ombra 
en els espais (3,1%) o la mala llum que projecten els fanals (1,4%). 

 

Per acabar l’àmbit del mobiliari urbà s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes 
de puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de 
residència i antiguitat de residència al municipi. 

 

 
Figura 25. Valoració del mobiliari urbà en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

Les principals diferències respecte a la satisfacció amb el mobiliari urbà venen donades per 
l’àrea de residència ja que la mitjana de les persones que viuen fora del nucli de la vila és mig 
punt inferior als que viuen al centre. El sexe i l’antiguitat de residència i el grup d’edat també 
mostra diferències, encara que no tan importants. 
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Recollida de residus 
 

El sistema de tractament de residus rep a Masquefa una nota que frega el notable (6,95). Tot i 
això, la freqüència de recollida (7,34) i els contenidors (7,61) reben valoracions lleugerament 
per sobre. 

 
Fig 26. Valoració del sistema de recollida de residus de Masquefa. 

 

El sistema de tractament de residus a Masquefa ha rebut un total de 1.430 valoracions. 
D’aquestes 194 (13,6%) són inferiors a un 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Servei de recollida de residus 
(general) 477 79 16,6% 

Freqüència de recollida 472 54 11,4% 
Contenidors de recollida 481 61 12,7% 
Figura 27. Valoracions sobre el tractament de residus a Masquefa. 

 

L’àmbit amb un percentatge de valoracions negatives superior és la percepció general del 
servei de recollida de residus amb un 16,6% de puntuacions inferiors a 6. 

 

Equipament Abocador Contenidors Modalitat de 
recollida 

Dificultat 
Reciclatge Tarifes Altres 

Servei de tractament 
de residus (general) 6 24 16 17 3 1 
Figura 28. Principals dèficits relacionats amb el tractament de residus  a Masquefa. 
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L’estat dels contenidors, la dificultat per reciclar i la modalitat de recollida de residus són les 
principals queixes de l’apartat “tractament de residus”. 

 

Equipament Acumulació de 
brossa 

Freqüència de 
recollida 

Horari de 
recollida Altres 

Freqüència de recollida 13 30 1 2 
Figura 29. Principals dèficits relacionats amb la freqüència de recollida  a Masquefa. 

 

La poca freqüència de recollida i l’acumulació de brossa als contenidors són les principals 
queixes en l’àmbit “freqüència de recollida”. 

 

Equipament Mal estat Manca de 
contenidors 

Obertura 
contenidors 

Dificultat 
Reciclatge Altres 

Contenidors 6 22 13 6 5 
Figura 30. Principals dèficits relacionats amb els contenidors  a Masquefa. 

 

La falta de contenidors i la forma de la obertura – massa petita – són les queixes més comunes 
a l’hora de valorar els contenidors de Masquefa. 

 

Per acabar, s’ha inclòs una taula que combina les mitjanes en funció de diferents variables 
sociodemogràfiques. 

 

 
Figura 31. Valoració del tractament de residus en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

El grup d’edat major de 65 anys és el que millor valora el sistema de recollida de residus. El fet 
de viure al nucli també sembla elevar la mitjana de valoració del sistema de tractament de 
residus.  
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Serveis socials 
 

Els serveis socials, en general, estan força ben valorats amb una puntuació de notable (7,07). 
La resta de serveis específics vinculats a serveis socials també tenen una nota de notable i la 
teleassistència en concret obté un notable alt (8,41). 

 

 
Fig 32. Valoració dels serveis socials de Masquefa. 

 

En total a Masquefa s’han fet 758 valoracions sobre serveis socials. D’aquestes, 86 (11,3%) són 
amb notes inferiors a 6. 
 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Serveis Socials (general) 204 25 8,2% 
Ajudes socials 172 23 13,4% 
Teleassistència 153 7 4,6% 
Espai Socioeducatiu 141 5 3,6% 
Centre de dia 121 20 16,5% 
Servei d’Atenció a Joves i 
Famílies 

67 6 9,0% 
Figura 33. Valoracions sobre els serveis socials a Masquefa. 

 

El Centre de dia (16,5%) i les Ajudes socials (13,4%) són els dos serveis amb un percentatge 
superior de valoracions inferiors a 6. 

 

 

7,52 

7,04 

7,59 

8,41 

7,14 

7,07 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Servei d’atenció a Joves i Famílies  

Centre de dia

Espai socioeducatiu

Teleassistència

Ajudes socials

Serveis Socials

Valoració general de Serveis Socials 



Índex de Qualitat Municipal Ajuntament de Masquefa 

 20 
 

Figura 34. Principals dèficits dels serveis socials a Masquefa. 

Dels serveis socials les principals queixes són la lentitud de tramitació dels serveis, l’absència 
d’ajudes per alguns col·lectius i la mala qualitat del servei. 

 

Figura 35. Principals dèficits de les Ajudes socials i la Teleassistència a Masquefa. 

 

De les ajudes socials i la teleassistència les principals queixes són motivades per la sensació 
d’injustícia o el racisme. També hi ha queixes sobre la qualitat del servei, que algunes ajudes 
exclouen determinats col·lectius o la mala atenció per part del personal. 

 

Figura 36. Principals dèficits relacionats amb l’Espai Socioeducatiu i el Centre de dia a Masquefa. 

 

De l’Espai Socioeducatiu i el Centre de dia en destaquen les queixes per les males 
instal·lacions, les poques places disponibles, la poca oferta d’activitats, les tarifes o el tracte 
personal millorable. 

 

Figura 37. Principals dèficits relacionats amb el Servei d’Atenció a Joves i Famílies a Masquefa. 

 

Són poques les valoracions que els ciutadans fan del Servei d’Atenció a Joves i Famílies. 
D’aquestes, les principals queixes són respecte a la qualitat del servei o a les esperes. 

Per acabar l’àmbit de serveis socials s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes 
de puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de 
residència i antiguitat de residència al municipi. 

 

Equipament Ajudes 
incompletes 

Lentitud de 
tramitació 

Qualitat del 
servei Racisme 

Serveis socials (general) 2 3 1 2 

Equipament Ajudes 
incompletes Personal Qualitat del 

servei Racisme Sensació 
d’injustícia Altres 

Ajudes socials 3 1 2 5 8 - 
Teleassistència - 1 2 - 1 2 

Equipament Activitats Personal Instal·lacions Places 
disponibles Tarifes Altres 

Espai Socioeducatiu 2 - - - - 1 
Centre de Dia 1 1 7 4 2 - 

Equipament Esperes Qualitat del servei Altres 
Servei d’Atenció a Joves i Famílies 2 2 - 
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Figura 38. Valoració dels serveis socials en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

Les valoracions són bastant homogènies. Només el grup d’edat de majors de 65 anys sembla 
valorar molt per sobre la mitjana els serveis socials de Masquefa. 
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Noves Tecnologies 
 

L’ús de les noves tecnologies a l’administració obtenen una nota global mitjana de notable 
(7,34). El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) també obté un notable amb una nota de 7,90. 
Per últim, el Masquefa Sense Fils es queda amb un bé i obté una nota de 6,29. 

 

 

Fig 39. Valoració de les noves tecnologies a Masquefa. 

 

Relacionat amb les noves tecnologies s’han fet a Masquefa 826 valoracions. D’aquestes, 106 
(12,8%) obtenen una valoració inferior a 6. 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Noves Tecnologies a 
l’administració 202 19 9,4% 

CTC 394 14 3,6% 
Masquefa Sense Fils 229 73 31,9% 

Fig 40. Valoracions sobre noves tecnologies  a Masquefa. 

 

El programa Masquefa Sense Fils és el que obté un percentatge superior de valoracions 
inferiors a 6, amb un total de 73 (31,9%). 

 

Figura 41. Principals dèficits relacionats amb el Servei d’Atenció a Joves i Famílies a Masquefa. 
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Equipament Web 
municipal Email Cursos 

formatius 

Mal servei/ 
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Noves Tecnologies a 
l’administració 3 3 - 4   

CTC - - 3 6 1 - 
Masquefa Sense Fils - - - 70 - 1 
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El mal servei o els problemes tècnics durant l’ús d’un servei (87,9%) és la principal queixa 
present a l’àmbit de les noves tecnologies. La resta de motius, a molta distància, són el mal 
funcionament de la web municipal (3,3%), la no resposta de correus electrònics (3,3%), la poca 
oferta de cursos formatius (3,3%) o els horaris (1,1%). 

 

Per acabar, s’ha inclòs una taula que combina les mitjanes en funció de diferents variables 
sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència 

 

 
Figura 42. Valoració dels serveis socials en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

Els majors de 65 anys són el grup que millor valora les noves tecnologies. La resta de variables 
mostren una certa homogeneïtat. 
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Carrers i mobilitat 
 

La mobilitat i els carrers a Masquefa reben una nota mitjana general de bé (6,33). Pel cas de la 
oferta d’aparcament públic al carrer, aquesta nota augmenta lleugerament fins al 6,76. 

 

 
Fig 43. Valoració dels carrers i la mobilitat a Masquefa. 

 

En total, els ciutadans de Masquefa, han realitzat un total de 943 valoracions relacionades amb 
la mobilitat, els carrers i l’aparcament. D’aquestes, 225 (23,86%) han estat puntuacions 
inferiors a 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el 

total 
Carrers i mobilitat 488 125 25,6% 
Aparcament públic 455 100 22,0% 

Fig 44. Valoracions sobre els carrers i la mobilitat  a Masquefa. 

 

D’aquests dos elements, el que presenta un percentatge de valoracions negatives més 
elevades són els carrers i la mobilitat, amb un 25,6% de valoracions per sota del 6. 

 

Equipament Circulació Estat dels 
carrers Senyalització Transport 

públic Voreres Altres 

Carrers i mobilitat 15 40 6 12 24 15 
Figura 45. Principals dèficits relacionats amb els carrers i la mobilitat a Masquefa. 
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Equipament Estat 
aparcaments Manca aparcaments Altres 

Aparcament públic 9 83 3 
Figura 46. Queixes sobre l’aparcament a Masquefa. 

 

La manca d’aparcaments és l’aspecte negatiu més destacat (40,1%) pels ciutadans de 
Masquefa en aquest àmbit. Després, l’estat dels carrers o zones és el segon aspecte més 
destacat (23,7%) pels ciutadans. A més distància, s’hi troba l’estat de les voreres (11,6%). La 
resta de comentaris els ocupa la mala circulació (7,2%), el poc transport públic (5,8%) i la mala 
senyalització (2,9%) entre altres. 

 

Per acabar l’àmbit de mobilitat s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes de 
puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i 
antiguitat de residència al municipi. 

 

 
Figura 47. Valoració dels carrers i la mobilitat en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

Pels carrers, mobilitat i aparcament, les diferències més grans es detecten entre gent que ha 
viscut més temps a Masquefa i la que menys. Les persones que fa menys temps que viuen a 
Masquefa puntuen força millor els carrers i la mobilitat. També la gent que viu al nucli de la 
vila puntua molt millor la mobilitat i l’estat dels carrers.  
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Seguretat 
 

La sensació de seguretat a Masquefa rep una nota mitjana general de bé (6,38). De la mateixa 
manera, la policia municipal també rep una qualificació similar (6,56). 

 
Fig 48. Valoració de la seguretat i la policia a Masquefa. 

 

En total, els ciutadans de Masquefa, han realitzat un total de 931 valoracions relacionades amb 
la seguretat i la policia municipal. D’aquestes, 225 (23,86%) han estat puntuacions inferiors a 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions inferiors 
a 6 sobre el total 

Seguretat 474 130 27,4% 
Policia Municipal 457 119 26,0% 
Fig 49. Valoracions sobre seguretat i policia a Masquefa. 

 

La seguretat i la policia municipal tenen un percentatge similar de valoracions inferiors a 6. 

 

Equipament Furts i 
robatoris Inseguretat Manca de policia Mal servei Altres 

Seguretat 36 36 40 - 8 
Policia Municipal 2 1 50 56 5 
Figura 50. Principals dèficits relacionats amb la seguretat i la policia a Masquefa. 

 

La sensació de manca d’efectius policials és l’aspecte negatiu més destacat (38,5%) en l’àmbit 
de seguretat i policia. El segon comentari més repetit ha sigut l’experiència de mal servei ofert 
pels cossos policials municipals (23,9%). A més distància vindrien la preocupació per furts i 
robatoris (16,2%) i la sensació d’inseguretat (15,8%). 
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Per acabar l’àmbit de seguretat s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes de 
puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i 
antiguitat de residència al municipi. 

 
Figura 51. Valoració de la seguretat  en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

Les dones, les persones de mitjana edat i els residents que fa més de 10 anys que viuen a 
Masquefa són els col·lectius que tenen una percepció pitjor de la seguretat al municipi. 
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Oferta Comercial 
 

La oferta comercial de Masquefa i els polígons industrials del municipi obtenen una nota de 
bé. La primera amb un 6,92 i la segona amb un 6,88. 

 

 
Fig 52. Valoració de l’oferta comercial i els polígons industrials a Masquefa. 

 

En total, els ciutadans de Masquefa, han realitzat un total de 903 valoracions relacionades amb 
la oferta comercial i els polígons. D’aquestes, 135 (14,95%) han estat puntuacions inferiors a 6. 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions inferiors a 
6 sobre el total 

Oferta Comercial  485 86 17,7% 
Polígons Industrials 418 49 11,7% 
Fig 53. Valoracions sobre l’oferta comercial i els polígons industrials a Masquefa. 

 

La oferta comercial és el servei que obté un percentatge més elevat de valoracions inferiors a 6 
(17,7%). 

 

Equipament Manca 
d’oferta 

Impacte de grans 
superfícies sobre 

comerç local 

Manca 
d’indústria 

Mal estat de 
manteniment Altres 

Oferta Comercial 75 5 - - 8 
Polígons Industrials 9 3 6 13 15 
Figura 54. Principals dèficits relacionats amb l’oferta comercial i els polígons industrials a Masquefa. 
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La manca d’oferta i diversitat de comerços és de llarg la queixa més repetida (62,2%) respecte 
de la oferta comercial. En segon lloc ve el mal estat de manteniment dels polígons (9,6%). En 
tercera posició s’hi troba l’impacte que tenen les grans superfícies sobre el comerç local 
(5,9%), mentre que la desaparició de la indústria al municipi ocupa la última posició (4,4%) en 
les preocupacions dels habitants de Masquefa. 

Per acabar l’àmbit d’oferta comercial i polígons s’ha generat una taula que mostra les diferents 
mitjanes de puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de 
residència i antiguitat de residència al municipi. 

 

 
Figura 55. Valoració de l’oferta comercial en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

La principal diferència que trobem en funció d’aquestes variables sociodemogràfiques es troba 
entre aquells que fa més de 10 anys que resideixen a Masquefa i els que en fa menys. Aquests 
últims són els que millor puntuen la oferta comercial del municipi. No obstant, les valoracions 
són força homogènies. 
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Situació laboral 
 

La situació laboral a Masquefa obté una valoració de suficient amb un 5,45. En canvi, el Servei 
d’Ocupació Local obté una nota de bé amb un 6,46 

 

 
Fig 56. Valoració de la ocupació a Masquefa. 

En total, els ciutadans de Masquefa, han realitzat un total de 468 valoracions relacionades amb 
la situació laboral i el Servei Local d’Ocupació. D’aquestes, 170 (36,32%) han estat puntuacions 
inferiors a 6. 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions 
inferiors a 6 sobre el total 

Situació Laboral 319 139 43,6% 
Servei d’Ocupació Local 149 31 20,8% 

Fig 57. Valoracions sobre els serveis d’ocupació a Masquefa. 

 

Equipament Atur Manca d’oferta 
al municipi 

Precarietat 
laboral Mal servei Altres 

Situació Laboral 36 85 6 - 3 
Servei d’Ocupació Local 1 6 - 20 2 

Fig 58. Principals dèficits relacionats amb els serveis d’ocupació a Masquefa. 

 

La manca d’ofertes laborals al municipi és la queixa més freqüent (57,3%) a l’hora de valorar la 
situació laboral al Masquefa. La segona queixa més repetida és l’alt atur en el municipi (23,3%) 
i a continuació el mal funcionament del Servei d’Ocupació (12,6%). Per últim, els ciutadans 
citen la precarietat de les ofertes laborals (3,8%). 
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Per acabar l’anàlisi de la situació laboral s’ha generat una taula que mostra les diferents 
mitjanes de puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de 
residència i antiguitat de residència al municipi. 

 

 
Figura 59. Valoració d’ocupació en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

 

El col·lectiu de persones majors de 65 anys són les que millor valoren la situació laboral al 
municipi. Per la resta de variables no s’observen grans diferències. 
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Gestió municipal 
 

El govern municipal de Masquefa aprova amb una nota de 6,53. Els ciutadans puntuen amb un 
7,18 la facilitat per fer tràmits municipals i amb un 7,85 l’actuació dels treballadors municipals. 

 
Fig 60. Valoració de la gestió municipal a Masquefa. 

En total a Masquefa s’han fet un total de 1.272 valoracions en l’àmbit de la gestió municipal. 
D’aquestes, només 158 (12,42%) obtenen una nota inferior al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions inferiors a 
6 sobre el total 

Govern Municipal 435 100 23,0% 
Tràmits Municipals 399 44 11,0% 
Treballadors Municipals 438 14 3,2% 

Fig 61. Valoracions sobre la gestió municipal a Masquefa. 

 

Equipament Inacció Ideologia Mala gestió Altres 

Govern Municipal 17 6 33 18 
Fig 62. Principals dèficits relacionats amb el govern municipal a Masquefa. 

 

Respecte del Govern municipal la principal queixa és sobre la mala gestió del consistori. En 
segon lloc es destaca la inacció del govern en alguns àmbits a on hauria d’actuar i per acabar 
s’apunten diferències ideològiques. 
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Equipament Dificultat Horaris 
d’atenció Lentitud Silenci 

administratiu Altres 

Tràmits Municipals 7 2 16 - 6 
Fig 63. Principals dèficits relacionats amb els tràmits municipals a Masquefa. 

 

Pel que fa als tràmits, se’n destaca la lentitud, la dificultat per dur-los a terme o l’horari 
d’atenció a les oficines. 

 

Equipament Mal tracte Poc resolutius Altres 

Treballadors Municipals 5 2 3 
Fig 64. Principals dèficits relacionats amb els treballadors municipals a Masquefa. 

 

Els treballadors municipals reben poques queixes. D’aquestes destaquen el mal tracte rebut 
per part d’algun treballador municipal i  la poca capacitat de resolució de problemes que han 
mostrat en algun cas. 

Per acabar l’anàlisi de la gestió municipal s’ha generat una taula que mostra les diferents 
mitjanes de puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de 
residència i antiguitat de residència al municipi. 

 
Figura 65. Valoració del govern municipal en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de residència. 

Tret de les persones de 65 anys, que són els que millor valoren el govern, no s’aprecien gaires 
diferències en funció de les variables sociodemogràfiques. 
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Viure a Masquefa 
 

La opinió dels residents de Masquefa sobre viure en aquest municipi és de notable alt, amb un 
nota de 8,14. La convivència veïnal obté una valoració mitjana de 7,80. 

 

 
Fig 66. Valoració de la satisfacció de viure a Masquefa. 

 

En total s’han fet 975 valoracions en l’àmbit de “Viure al Municipi”. Només 57 (5,84%) obtenen 
puntuacions inferiors al 6. 

 

Equipament Valoracions Núm. puntuacions 
inferiors a 6 

% de puntuacions inferiors a 
6 sobre el total 

Viure al Municipi 488 24 4,9% 
Convivència Veïnal 487 33 6,8% 

Fig 67. Valoracions sobre satisfacció de viure a Masquefa. 

 

Equipament Abocador Incivisme Manca de 
serveis Racisme Poca cohesió Altres 

Viure al Municipi 4 3 4 2 3 3 
Convivència Veïnal - 10 - 2 11 2 

Fig 68. Principals dèficits relacionats amb la satisfacció de viure a Masquefa. 

 

La principal queixa que indiquen els ciutadans és la poca cohesió entre els veïns (31,8%), seguit 
de l’incivisme (29,5%), l’abocador (9,1%), la manca de serveis (9,1%) i el racisme (9,1%). 

En l’àmbit de “viure a Masquefa” s’ha generat una taula que mostra les diferents mitjanes de 
puntuació en funció de 4 variables sociodemogràfiques: sexe, grup d’edat, àrea de residència i 
antiguitat de residència al municipi. 
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Figura 69. Valoració de la satisfacció de viure a Masquefa en funció de sexe, grup d’edat, àrea de residència i antiguitat de 
residència. 

Les valoracions de la satisfacció de viure a Masquefa són força homogènies en funció de les 
variables analitzades. 
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El que més i menys agrada de Masquefa 
 

Per acabar, s’ha preguntat als ciutadans de Masquefa per allò que més els agrada del seu 
municipi i pel que més els desagrada. Els ciutadans han fet 334 valoracions sobre els serveis 
preferits. Per facilitar la lectura, al gràfic s’han incorporat amb categoria pròpia aquells que 
superaven el 3% de les valoracions. S’han exclòs també les valoracions de “tots els serveis” i 
“cap servei”. 

 

 
Fig 70. Millors serveis segons els ciutadans de Masquefa. 

 

La neteja (14,1%), la qualitat de vida a Masquefa (10,8%), els equipaments i activitats culturals 
(9,9%) i la sanitat (9,9%) són els serveis que més satisfan a la ciutadania. 

 

Pel que fa als serveis pitjors valorats per la ciutadania hi ha hagut 311 comentaris. De la 
mateixa manera, s’han incorporat en un gràfic aquells serveis que es repetien en més d’un 3% 
de vegades per facilitar-ne la lectura.  
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Fig 71. Pitjors serveis segons els ciutadans de Masquefa. 

 

La neteja (18,3%), la seguretat (15,8%) i la sanitat (10,9%) són els serveis que funcionen pitjor 
segons la ciutadania de Masquefa. 

 

Com indiquen les dues gràfiques, alguns serveis apareixen a les llistes dels serveis millors i 
pitjors valorats pels enquestats. Aquesta circumstància és habitual quan es valoren serveis que 
toquen de molt a prop al ciutadà, ja que les experiències i vivències de cadascú fan que es 
categoritzi allò que han viscut com a la globalitat d’un servei. 

 

A banda d’això determinades circumstàncies fan que el que per una part de la població és molt 
positiu per l’altra no ho és tant. Per exemple, en casos com la neteja s’observen diferències 
significatives entre els residents al nucli de la vila de la resta. Mentre els primers són majoria 
entre els que la consideren un dels millors aspectes de la vila, els que viuen fora del nucli tenen 
més pes entre els que la consideren un dels pitjors serveis del municipi. 
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Índex de Qualitat Municipal (IQM) 
 

Per tal d’arribar a una xifra de valoració sintètica, s’ha establert una ponderació dels 
equipaments, serveis i aspectes valorats de Masquefa per tal d’obtenir-ne una valoració 
general. 

Els diferents aspectes analitzats i les seves corresponents valoracions, han estat: 

 

Àmbit a valorar Puntuació Ponderació Valoració 
ponderada 

Sanitat 6,54 0,12 0,78 
Educació 7,38 0,12 0,89 
Serveis socials 7,07 0,12 0,85 
Oferta Cultural i d'oci 7,11 0,12 0,85 
Viure a Masquefa 8,14 0,10 0,81 
Valoració del govern 6,53 0,05 0,33 
Tractament de residus 6,95 0,05 0,35 
Seguretat 6,38 0,05 0,32 
Mobilitat 6,33 0,03 0,19 
Mobiliari urbà 6,73 0,03 0,20 
Oferta Esportiva 7,16 0,03 0,21 
Servei d'Ocupació Local 6,46 0,03 0,19 
Valoració de la situació laboral 5,45 0,02 0,11 
Festa Major 7,46 0,02 0,15 
Convivència veïnal 7,80 0,02 0,16 
Oferta comercial al municipi 6,92 0,02 0,14 
Aparcament públic 6,76 0,02 0,14 
Policia Municipal 6,56 0,01 0,07 
Parcs infantils i places 7,13 0,01 0,07 
Ús de les noves tecnologies 7,34 0,01 0,07 
Treballadors municipals 7,85 0,01 0,08 
Polígons industrials 6,88 0,01 0,07 

TOTAL - 1,00 7,02 

 

La valoració sintètica pel conjunt d’aspectes relacionats amb Masquefa ha estat de 7,02 
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Conclusions 
 

• La valoració dels ciutadans de Masquefa en vers la seva vila és molt positiva, només cal 
veure que l’aspecte general més ben valorat pels enquestats amb un 8,14 és el grau de 
satisfacció de viure en aquest municipi. 
 

• No hi ha cap equipament, servei o aspecte de Masquefa que hagi suspès, sent la valoració 
més baixa un aspecte que, en bona part, s’escapa de l’acció de govern municipal: la 
situació laboral amb un 5,45. 

 
• No s’aprecien grans diferències en funció de les diferents variables sociodemogràfiques 

contemplades. Sí que hi ha la tendència de que la gent gran realitzi valoracions més 
benèvoles i els més joves siguin més crítics, però les diferències no són molt acusades. 

 
• De la mateixa manera, en determinades valoracions, s’observen lleugeres diferències 

entre les puntuacions atorgades pels residents al nucli de la vila i els que viuen en altres 
indrets que sovint manifesten una certa sensació d’abandonament o de que no se’ls 
escolta.  

 
• També s’observa com a tendència majoritària que les valoracions dels nouvinguts, els que 

fa menys de 10 anys que resideixen a Masquefa, acostumen a ser superiors que els que hi 
viuen des de fa més temps. 
 

• La gran majoria d’aspectes analitzats es mouen entre el 6 i el 8. 
 

• L’anàlisi dels equipaments estrictament municipals ofereix uns resultats molt bons, amb  
una valoració mitjana de 7,7 i amb tots els equipaments amb una nota que se situa entre 
el 7 i el 8: 

 
 

- Biblioteca     8,22 
- L’Escola Bressol La Baldufa   8,18 
- CTC     7,90 
- Piscines     7,69 
- Casal d’avis    7,62 
- Espai socioeducatiu   7,59 
- Pistes esportives    7,52 
- Casal de joves    7,52 
- Poliesportiu    7,43 
- Centre de dia    7,04 
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• Pel que fa als diferents serveis municipals les valoracions són força més disperses atorgant 

els enquestats des dels 8,41 del servei de teleassistència fins un 6,29 del programa 
Masquefa sense fils. La valoració mitjana és un 7,2 
 

 
 

- Teleassistència    8,41 
- Masquefa sona bé    7,94 
- La formació d’adults   7,89 
- Treballadors municipals   7,85 
- Contenidors de recollida   7,61 
- Servei d’atenció a joves i famílies  7,52 
- Festa Major    7,46 
- Activitats organitzades d’oci i cultura 7,43 
- Freqüència de recollida   7,34 
- Tràmits municipals    7,18 
- Ajudes socials    7,14 
- Parcs infantils i places   7,13 
- Sistema de tractament de residus  6,95 
- Enllumenat    6,81 
- Bancs i zones de descans   6,77 
- Aparcament públic    6,76 
- Mobiliari urbà    6,73 
- Policia municipal    6,56 
- Servei d’ocupació local   6,46 
- Carrers i mobilitat    6,33 
- Masquefa sense fils   6,29 
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