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Context / Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de la ONU 
adopta l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, “un 
pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, 
que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la 
justícia”.



Context / Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles

Aquest és l’objectiu més orientat als municipis, 
abordant aspectes com la contaminació 

atmosfèrica, conèixer, controlar i preveure riscos, 
fomentar la cultura participativa, impulsar la 

rehabilitació d’habitatges i regeneració urbana i 
assegurar un planejament urbanístic sostenible que 
inclogui equipaments i zones verdes, a més a més de 

vetllar per la conservació del patrimoni històric, 
arquitectònic, industrial i natural. 

També planteja reduir l’impacte econòmic i social 
que potencials desastres naturals i ecològics 

poguessin causar.
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Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles

11.1 Accés a habitatges i serveis bàsics

11.2 sistemes de transport segurs i accessibles i millorar la 

seguretat viària

11.3 Urbanització inclusiva i sostenible

11.4 Protegir el patrimoni natural i cultural del món

11.5 Reduir el nombre de morts causades per desastres

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu de les ciutats

11.7 Accés universal a zones verdes i espais públics

11.a Vincles entre zones urbanes, periurbanes i rurals

11.b Augmentar el nombre de ciutats amb polítiques i 

plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient de 

recursos i la mitigació del canvi climàtic

11.c suport als països menys avançats per construir edificis 

sostenibles i resilients



Context / Agenda Urbana de Masquefa
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Pla de Treball/ Objectius
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• Millorar la qualitat de l'entorn urbà de Masquefa d'acord amb els conceptes de Salut, Inclusió,

sostenibilitat i resiliència urbana.

• Proposar accions concebudes sota una sèrie d'objectius estratègics comuns que permetin

desenvolupar polítiques, programes i projectes coordinats.

• Promoure el desenvolupament i la implementació de polítiques urbanes transversals que

tinguin en compte els diferents àmbits que conformen les polítiques urbanes.

• Millorar l'eficiència d'aquestes polítiques afavorint la priorització de les inversions públiques

en relació amb els objectius de l'Agenda.

• Facilitar l'accés a les finances externes alineant-se amb les tendències cada vegada més clares

de pensar en aquests documents com a marcs generals d'accés al finançament.
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Pla de Treball/ Perquè volem l’Agenda Urbana?

• Finançament
• Reputació
• Referents
• Enxarxament



Context/ Agenda Urbana de Masquefa
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On som? Què Farem?

16



Pla de Treball/ Objectius
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Viure a Masquefa, és viure sostenible

• Convertir Masquefa en un municipi referent de la sostenibilitat i la qualitat de vida.

• Fomentar la cohesió i inclusió social

• De la Beguda Alta i el municipi de Masquefa

• De la població arribada recentment i el seu vincle amb la dinàmica del poble

• Convertir Masquefa en un municipi referent en l’Economia Circula, tot creant un pol d’innovació i formació en

economia verda i circular

• Millorar la connectivitat tant interna com externa, reforçant el “metro urbà” incorporant-lo en les dinàmiques de

mobilitat urbana, fomentant el transport a peu i amb bicicleta.

• Generar un marc de coordinació i d’execució dels processos de reflexió estratègica que tenen lloc al municipi PAM,

POUM, Marca de Masquefa



Pla de Treball/ 
Temàtiques
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Governança
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Governança
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Governança
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PROPOSTA TÈCNICA 
DEL RISELL

VALIDACIÓ GRUP 
MOTOR

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

REELABORACIÓ DEL 
RISELL

VALIDACIÓ GRUP 
MOTOR



Cronograma/ Desenvolupament dels treballs

POUM
Marca

Masquefa
Gènere Innovació PAM



FASE 1 Treballs 
inicials

•PLA DE TREBALL

•PLA DE COMUNICACIÓ

•PLA DE PARTICIPACIÓ

FASE 2 Anàlisis i 
diagnosis

•ANÀLISIS I DIAGNOSI

•DOCUMENT DE SÍNTESI

FASE 3 Pla d’Acció

•PLA D’ACCIÓ

FASE 4, Seguiment

•SISTEMA DE SEGUIMENT

•DOCUMENT DE SÍNTESI

Cronograma/ Desenvolupament dels treballs

AGENTS 
TERRITORI

Equip de 
treball

FASES I 
LLURAMENTS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 10MES 9 MES 12

VALIDACIÓ

MES 11

GRUP 
MOROT AU

GRUP 
PLANIFICACOIÓ

Facilitació 
d’informació

Facilitació 
d’informació Facilitació 

d’informació

Facilitació d’informació
Reflexió i comunió 
Accions

Validació de 
metodologia i 
resultats

Retorn i 
accions 
proposades 
pels 
diferents 
plans

COMUNICACIÓ

PARTICIPACIÓ

Consensuar 
el Pla de 
Seguiment

Consensuar 
la 
priorització

Anàlisis documental i identificació 
de tendències 
Validació de les qüestions crítiques

Anàlisis CAME (corregir, afrontar, 
mantenir i explotar)
Anàlisis impacte viabilitat
Coherència i priorització 

Desenvolupar indicadors
Sistema de monitoritzacióRecollida 

d’informació



Moltes gràcies!
andreu@elrisell.cat

www.elrisell.cat

@elrisell

http://www.elrisell.cat/



