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Dijous 8 de setembre, la Junta de go-
vern Local va aprovar l’atorgament de 
les subvencions de la 3a convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació de Pla de Barris 
de Bellavista. L’objectiu dels ajuts és 
incentivar la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis de Bellavista, 
preservant així la durabilitat de les edifi-
cacions, adequant l’eficiència i funciona-
litat i millorant l’aspecte estètic. 

En aquesta convocatòria, 8 comunitats 
de propietaris han sol·licitat ajuts a la 
rehabilitació, 2 de les quals van presen-
tar la documentació fora de termini. De 
la documentació presentada per les 6 
comunitats restants per a la rehabilita-
ció de 5 finques del barri, se n’ha fet una 
valoració tècnica que ha donat com a 
resultat una puntuació de cada finca. 

Enguany les sol·licituds d’ajuts a la 
rehabilitació presentades proposen 
obres integrals de millora de diverses 
façanes i per primer cop, la instal·lació 
d’un ascensor que millorarà de manera 
significativa la qualitat de vida dels veïns 
d’aquesta finca.

El pressupost per a aquesta convoca-
tòria és de 202.740,97€. L’import total 
de les subvencions atorgades dins del 
programa d’ajuts a la rehabilitació fins al 
present any 2016 ha estat de 500.000€, 
amb una gran acollida per part de les 
comunitats beneficiàries i que han con-
tribuït a una gran millora de les condi-
cions de les finques.

S’atorguen les subvencions de la 3a convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació de Pla de Barris
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C. Ponent 2 C. Cardedeu 9

C. Barcelona 31

C. Barcelona 62

Pg. Andalusia 3

L’experiència de la comunitat de propietaris de 
l’edifici del carrer Ponent, 22 (2a convocatòria)

A l’edifici del carrer Ponent 22, construït 
l’any 1973, la comunitat de propietaris 
s’enfrontava a una situació de deterio-
rament greu deguda als pràcticament 
inexistents treballs de manteniment 
realitzats des de la seva construcció.

gràcies al programa d’ajuts a la reha-
bilitació de Pla de Barris, la comunitat 
va veure l’oportunitat de realitzar una 
actuació de reforma integral i liderats pel 
Jorge Lucena, un veí que va actuar com 
a representant per la gestió dels tràmits 
de la subvenció i de les obres en nom de 
la comunitat de propietaris, es va portar 
a terme una de les rehabilitacions més 

ambicioses que s’han subvencionat a Pla 
de Barris.

Segons en Jorge “estem molt contents 
amb el resultat obtingut, l’edifici no té 
res a veure amb el que era. Els veïns 
vam decidir en el seu moment anar tots 
a una i millorar la seguretat de la via 
pública i el benestar de tots.”

Per a rebre informació sobre les 
properes convocatòries d’ajuts a 
la rehabilitació, podeu contactar 
amb l’Oficina Tècnica de Pla de 
Barris de Bellavista.
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Aquest mes de novembre s’han ini-
ciat les visites del regidor de Parti-
cipació i Relacions Ciutadanes, J.A. 
Corchado (PSC) als 5 pobles que 
conformen el municipi. 

Els veïns de les Franqueses han 
tingut l’oportunitat de transmetre 
de primera mà les seves inquietuds, 
queixes i suggeriments per tal que 
siguin gestionades de manera directa 

Bona acollida 
dels veïns al 
projecte 
El regidor al 
teu costat

S’atorguen les subvencions de la 3a convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació de Pla de Barris

Visionat del vídeos dels Supercívics a l’Escola Colors 
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EL REGIDOR
AL TEU COSTAT
Vine i comparteix amb el REGIDOR DE PARTICIPACIÓ  
I RELACIONS CIUTADANES una idea, una proposta,  
una inquietud...

L’Ajuntament s’acosta a cadascun 
de vosaltres per escoltar i donar 
resposta d’una forma àgil i 
propera a tots aquells dubtes i/o 
problemes que pugueu tenir

UN COP AL MES A:
√ BELLAVISTA
√ CORRÓ D’AVALL
√ CORRÓ D’AMUNT
√ LLERONA
√ MARATA

i àgil. El projecte ha rebut una bona 
acollida i gran participació per parts 
dels veïns que veuen entre altres 
beneficis, que la iniciativa permet 
un pont directe entre la ciutadania 
i l’Ajuntament, un apropament amb 
el consistori i l’oportunitat de tenir 
resposta directa del regidor sobre el 
tema exposat. Paral·lelament, s’estan 
realitzant reunions amb les diferents 
associacions de veïns del municipi. 

Els Supercívics 
arriben a les 
escoles
El passat 8 de novembre, els alumnes 
des de P3 fins a 2n de Primària de 
l’Escola Colors van visionar els vídeos 
dels Supercívics, una família de perso-
natges que ensenyen com actuar per 
aconseguir espais i punts de trobada 
agradables per a tothom. Els alumnes 
van poder exposar les seves experièn-
cies personals i reflexionar sobre els 
continguts treballats.

Durant aquest mes de novembre es tre-
ballaran els vídeos a totes les escoles 
del municipi. Paral·lelament al visio-
nat dels vídeos, els alumnes de 4t de 
Primària de les 5 escoles del municipi 
crearan un còmic sobre la convivència a 
l’àmbit comunitari.

Aquestes activitats s’engloben dins 
la campanya de civisme 2016 amb 
l’objectiu de treballar la consciència cí-
vica des de ben petits, als espais comu-
nitaris per resoldre tots els conflictes 
que puguin sorgir abans que arribin a 
l’espai públic.

Podeu veure els vídeos dels Supercívics a l’enllaç 
del codi QR cap al YouTube de l’Ajuntament de les 
Franqueses.
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El programa d’activitats educatives 
al parc del Mirador va encetar la seva 
segona edició el passat mes d’octubre.

Amb l’objectiu de recuperar aquest 
espai del municipi, l’alumnat de 3r de 
Primària de totes les escoles de les 
Franqueses va realitzar l’activitat “Els 
beneficis dels arbres urbans”, una 
activitat guiada per un educador que 
utilitzava l’espai com una exposició a 
l’aire lliure, col·locant plafons amb els 
beneficis que proporcionen els arbres. 
A més a més, com en l’edició anterior, 
els alumnes col·laboraran amb la resta 
de grups del municipi per a confeccio-
nar una exposició amb obres plàsti-

Un any mes, el Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut 
organitza amb la col·laboració de Pla 
de Barris i nombroses entitats i asso-
ciacions del municipi, la Festa de la 
Infància que tindrà lloc els dies 21, 22 
i 23 de desembre.

Aquesta jornada lúdica, que comptarà 
amb un munt d’activitats, s’iniciarà 
el dimecres 21, amb la narració de 
contes sobre Drets dels Infants i una 
sessió de cinema familiar. L’endemà, 
el circ, l’obra de teatre Finestres al 
món i nombrosos jocs infantils seran 
els encarregats de divertir a grans 
i petits. El divendres 23 hi haurà la 
gran cloenda de la festa amb activi-
tats a la Plaça Major de Bellavista a 
partir de les 16.30h. 

Activitats educatives 
al parc del Mirador

Tot a punt per a la IV Festa de la Infància

S’engega 
el projecte 
Vincles 
2016-2017
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ques i textos seus, que posteriorment 
s’instal·larà al vestíbul de l’Ajuntament i 
a continuació serà itinerant, de manera 
que passarà per totes les escoles del 
municipi.

Per altra banda, els alumnes de 5è de 
Primària durant les darreres setmanes 
van realitzar l’activitat “Tenim un pro-
blema”, amb l’objectiu de plantejar un 
problema de caire ambiental, utilitzar 
l’orientació com a mitjà de desplaça-
ment per l’espai i introduir elements 
treballats per a resoldre’l. Posterior-
ment es realitzarà un treball a l’aula 
per aprofundir en els coneixements 
adquirits.

Les escoles i centres educatius 
són un dels àmbits on es fa més 
visible l’arribada de persones 
d’orígens diversos, alumnes i/o 
famílies nouvingudes que arriben 
a les aules. 

El projecte Vincles 2016-2017, in-
clòs dins del programa municipal 
Diversitat i Convivència, i gestio-
nat des de l’àrea de Polítiques 
Socials amb el suport de l’àrea 
de Pla de Barris de Bellavista, ha 
estat aprovat novament amb la 
finalitat de donar continuïtat a les 
activitats adreçades a les famí-
lies nouvingudes dels diferents 
centres educatius del barri de 
Bellavista. 

Amb l’objectiu de facilitar 
l’apropament d’aquestes famílies, 
especialment d’origen immi-
grant, a la dinàmica pròpia dels 
centres educatius i al seu entorn 
més proper, el programa consta 
de tres blocs d’actuacions; les 
sessions d’acollida grupals, les 
actuacions d’acollida familiar 
individualitzades i els tallers A 
l’escola parlem en català. 

Alumnes de 5è de Primària realitzant l’activitat Tenim un Problema

Festa de la Infància 2015
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Com va sorgir l’entitat?

El comerç sempre ha estat un factor 
actiu al municipi, i en aquell moment es 
va considerar que s’havien d’ajuntar els 
diferents comerços per a dinamitzar-se 
conjuntament dintre la problemàtica que 
hi ha al municipi, doncs som cinc pobles 
amb una idiosincràsia diferent i mal 
connectats entre tots plegats. Aquests 
fets fan que hi hagi unes dificultats per al 
comerç més grans de les habituals i això 
va provocar que es creés aquesta unió de 
comerciants, per a intentar ajudar-nos 
uns als altres a millorar les mancances 
que tenim.

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’objectiu de la nostra associació és faci-
litar les gestions als comerços, si tenen 
algun tipus de problemàtica a l’hora 
d’establir-se, a nivell de permisos o en la 
relació amb l’ajuntament, ja que aquest 
prefereix tenir un únic interlocutor i no 
tenir-ne seixanta. També fem de coordi-
nadors de tot el pla de comerç.

Quines activitats organitzeu?

Des de fa 4 anys estem acollits a PIMEC 
Comerç, que és una sectorial que es 
va fer al Vallès Oriental i l’Occidental. 
Aquí ha seguit funcionant bé i ens dóna 
les pautes per a lluitar pels horaris del 
comerç, la implantació de les grans 
superfícies... tenim un pilar important 
en aquest sentit. Aquesta seria l’activitat 
principal que realitzem i oferim, però el 
que més fem per als associats són cursos 
de formació perquè considerem que la 
informació és bàsica a dia d’avui, els 
organitzem en funció a les demandes, els 
proposem als associats i els que tenen 

CARLEs FONT, Secretari

Ass. de Botiguers, 
Comerciants i 
Professionals de les 
Franqueses

Neix al 1994 i té 60 socis
Viver d’empreses – Cal gabatx s/n 
Tel. 938 404 315
info@lesfranqueses.net
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més acceptació, es realitzen. A més, el 
fet d’estar lligats a altres associacions a 
través de PIMEC ens permet proporcionar 
la realització d’altres cursos, tot i que 
directament no els fem nosaltres. 

Col·laboreu o realitzeu activitats conjun-
tes amb altres associacions?

Un dels projectes més importants en el 
que estem treballant a través de PIMEC, 
on sóc el vicepresident segon de PIMEC 
Comerç Vallès, és el de la Roca Village 
amb els que portem aproximadament un 
any treballant per a poder vendre paquets 
turístics cap al Vallès i ens hem pogut 
situar dintre de la taula de comerç de 
shopping del consell comarcal. 

Com veus el futur del comerç de proxi-
mitat?

El comerç de proximitat té moltes 
dificultats. De comerços n’hi ha de dos 
tipus; el que s’actualitza, es modernitza i 
es professionalitza, que té futur, i el que 
no ho fa que anirà desapareixent per ell 
mateix, la situació és aquesta. A nivell 
institucional sempre ens ha costat que les 
institucions vegin al comerç com un actor 
real del municipi que dóna valor afegit. 
Crec que les institucions haurien de tenir 
una política més clara en aquest sentit. 

Què et sembla com s’està desenvolupant 
el Pla de Barris?

La veritat és que no s’ha fet cap acció 
destinada als comerços. En altres temes 
s’han desenvolupat però la meva preocu-
pació és que no s’acabi executant cap 

projecte destinat als comerços.

Com valores el paper que està fent la 
Taula d’Entitats per la Millora de Bella-
vista? 

La Taula d’Entitats realment està treba-
llant molt bé i està fent moltes accions. 
Només pel fet que ens coneguem entre 
tots nosaltres, s’han generat sinergies i 
es faciliten les gestions, sempre amb el 
suport de Pla de Barris que són uns gran 
col·laboradors

Què creus que s’hauria de millorar al 
barri? 

Crec que s’hauria de millorar la neteja del 
barri, sobretot en els eixos comercials. A 
més, hi manca una política concreta de 
comerç i l’ordenació del trànsit dintre del 
barri no està pensada per a què la gent es 
mogui internament, sinó per a què surti 
cap a les rondes, no hi ha una bona mobi-
litat interna. El tema del mercat també és 
un tema recurrent, ja que s’ha plantejat 
en nombroses ocasions si seria millor 
desplaçar el mercat un carrer més amunt 
per afavorir als comerços, ja que ve molta 
gent de fora. 

Què destacaries i compartiries amb la 
ciutadania?

Nosaltres els diríem, tant a la ciutadania 
com a l’Ajuntament, que els comerços 
som punts d’informació gratuïts a peu de 
carrer, la gent no ens ha de veure només 
com a comerciants, sinó com a veïns 
seus, punts d’informació que aportem ne-
teja, il·luminació i sensació de seguretat. 

TAULA D’ENTITATS  
PER LA MILLORA  
DE BELLAVISTA
un espai de diàleg per fomentar la cooperació entre entitats, donar projecció al barri, donar resposta als 
seus reptes i reivindicar millores amb força. En formen part 15 associacions
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Quins beneficis destacaries de 
comprar a Bellavista?

ANDRA RADuT. Ho tenim tot al costat, 
sobretot per comprar el pa, anar a la 
farmàcia, al mercat... tot i que podríem 
tenir un supermercat més a prop. 

Opinem sobre
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

MARÍA GARCÍA. Ho tenim tot molt a 
prop i porten coses de millor qualitat, a 
més fem barri.

BEGOÑA MuÑOZ I ANGusTIAs MERLOs. 
A més de tenir-ho a prop i trobar una gran 
varietat de productes, els diners van als 
nostres veïns i no a grans empreses que 
només busquen el benefici econòmic.

MANuEL HERNÁNDEZ I ANDREs JAÉN. 
És un gran avantatge per a l’usuari per-
què no s’ha de desplaçar ja que cada ve-
gada hi ha més gent gran. Comprar aquí 
és una meravella i a més tenim qualitat. 

TEREsA PÉREZ. Tot i que no hi ha gai-
res botigues, jo solc comprar a la gent 
d’aquí, als comerços del barri perquè 
ho tinc molt a prop.  

NÚRIA MARTÍNEZ, NÚRIA FORNIELEs 
I ANA VILLEGAs. Destacaríem la proxi-
mitat, varietat i la qualitat sobretot a 
l’hora de comprar la carn.
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VOLS PARTICIPAR EN EL CONCURS? 
Respon a la pregunta i participa en el CONCURS per guanyar un val de 60€ per bescanviar als comerços del municipi asso-
ciats a L’ASSOCIACIó DE BOTIgUERS, COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LES FRANQUESES. El premi se sortejarà entre 
tots els encertants. Pots enviar la resposta abans del 9 de gener de 2017, afegint-hi nom i cognoms i un telèfon de contacte, 
a l’adreça electrònica pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat o entregar-la en mà al SAC de l’equipament Bellavista Activa 

Oficines del servei d’Atenció a la  
Ciutadania (sAC) de Bellavista. 
Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435

Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Policia Local
938 467 575

Emergències (Ambulàncies, Mossos 
d’Esquadra i Bombers)
112

Centre d’Atenció Primària  
Les Franqueses
938 618 030

Telèfons d’interès

Concurs apunts d’història
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Manel Rivera 
guanya el concurs 
del número 
anterior del 
Bellavista informa
El dijous 27 d’octubre va tenir lloc 
l’acte d’entrega del sopar per a 
dues persones al restaurant El 
gato Verde a la persona guanya-
dora del sorteig del concurs de 
l’anterior Bellavista Informa. A 
l’afortunat, Manel Rivera, li van 
donar el premi l’alcalde, Francesc 
Colomé (CiU), i el regidor de Pla de 
Barris, Joan Antoni Marín (PSC).

La fotografia de la darrera revista 
corresponia a la Festa Major de 
Bellavista de l’any 1998. 

On estava situat l’antic Mercat 
de Bellavista?

Foto: Arxiu Municipal
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