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El departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat, ha confirmat que 
pagarà el deute generat del 2015 i 2016, 
el 31 de desembre de 2017. També ha 
avançat que realitzarà el pagament 
del deute generat posterior al 2016 
a un any de la data d’aprovació de la 
facturació.  

L’Ajuntament va sol·licitar, a la 
Generalitat, una pròrroga per quatre 
anys més del Pla de Barris de Bellavista, 
concedit l’any 2010 per un import de 8,8 
milions d’euros dels quals s’ha executat 
el 30,40%, uns 2,7 milions, del projecte 
d’intervenció integral per a la millora 
física, econòmica i social al barri de 
Bellavista. La Generalitat va comunicar 
però, a principis del mes de març, 
que atorga la pròrroga fins al 31 de 
desembre de 2018, el consistori valora el 
fet com un greuge comparatiu respecte 

La Generalitat ha atorgat una pròrroga de dos 
anys al Pla de Barris 

Ara Bellavista
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als municipis que van iniciar el Pla de 
Barris abans del 2010, els quals han 
disposat d’una pròrroga fins al 2010.

 L’Ajuntament seguirà treballant fins 
a la data de finalització en accions del 
Pla d’Intervenció Integral (PII) i accions 
complementàries com el foment de 
l’ocupació i la inserció laboral a través 
dels plans d’ocupació del SOC. 

El consistori vol impulsar per aquest 
2017, l’execució de tres obres incloses 
en les actuacions de millora urbanística i 
d’equipaments del PII: la reurbanització 
del carrer Rosselló per la transformació 
del carrer en un vial de plataforma 
única i en l’obertura i integració al 
barri del pati situat davant l’edifici que 
acull les oficines municipals i la seu 
de la Fundació Apadis i el Centre de 
Formació d’Adults, formant una plaça;  
la construcció dels vestidors i altres 

instal·lacions del camp de futbol 7 
del carrer d’Astúries i la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran on 
el consistori es planteja el concert 
de places per part de la Generalitat 
i treballa per buscar l’acord amb 
un inversor privat que en financi la 
construcció a canvi d’assumir-ne la 
gestió posterior. Aquesta darrera obra no 
havia estat prevista inicialment quan es 
va demanar el Pla de Barris al 2010 però 
que fruit de l’evolució de les necessitats 
de Bellavista, l’Ajuntament considera 
adient incloure-ho. 

La creació d’un quart punt de connexió 
entre Bellavista i els nuclis de Granollers 
i Corró d’Avall, és una de les línies de 
treball de l’Ajuntament que pretén fer 
un nou pas inferior sota les vies del 
tren per a vianants i ciclistes que faciliti 
l’accés a la zona esportiva i als diferents 
equipaments. 
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Recentment s’ha canviat la 
il·luminació del Casal d’Avis i Cen-
tre Social de Bellavista per tal de 
millorar l’eficiència energètica de 
l’equipament i reduir-ne la despesa 
econòmica. 

S’han substituït els llums per uns de 

Millores al 
Casal d’Avis i 
Centre Social 
de Bellavista

Plans d’ocupació treballant al pipicà de Bellavista

Ara Bellavista
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tecnologia led més eficients. Amb el 
canvi hi haurà més llum i es preveu 
assolir un estalvi anual de consum de 
2.500 euros. A més a més, s’ha con-
tractat una potència menor adequada 
a l’espai que suposa una reducció del 
40,8 %. La inversió s’amortitzarà en 
poc més d’1 any.

L’Ajuntament inverteix més d’1.000.000 € en 
plans d’ocupació vinculats a Pla de Barris des 
del 2011

Gràcies al Projecte d’Intervenció 
Integral del Pla de Barris, el consistori 
pot oferir aquests plans i fomentar 
de manera més directa l’ocupació al 
municipi.

Els plans d’ocupació van destinats 
a la contractació durant 6 mesos de 
persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació que no cobrin 
prestacions d’atur. Els perfils dels 
plans d’ocupació són diversos segons 
els projecte a desenvolupar. Els 
projectes aprovats són: manteniment 
de l’espai públic; manteniment de parcs 
i jardins i suport en les transformacions 
urbanístiques; programa de participació 
a Bellavista; impuls dona; prospecció 
d’empreses i comerços; i programa 
d’inserció laboral.

Voluntat de promoure 
l’ocupació al municipi

Des de l’any 2010, any en què el Servei 
d’Ocupació de Catalunya va atorgar la 
línia de subvenció “Treball als Barris” 
al consistori, s’han contractat 133 plans 
d’ocupació i s’ha rebut una subvenció 
de 1.105.398,70 €.

Les persones seleccionades per 
desenvolupar els projectes inclosos 
al Pla d’Execució Anual beneficiari 
de la subvenció han de de residir, 
segons estableix la convocatòria, de 
forma obligatòria en el cas dels plans 

Durant aquest 2017 es contractaran 28 nous plans d’ocupació, a part dels que ja 
es preveien realitzar a través dels plans d’ocupació locals, que permetran donar 
feina durant 6 mesos a persones aturades del municipi.

d’ocupació d’auxiliars de manteniment 
a Bellavista. En el cas dels plans 
d’ocupació de perfil tècnic han de 
residir preferentment a Bellavista, 
si no hi ha cap candidat que reuneixi 
els requisits es pot ampliar l’àmbit 
territorial.

Des de l’Ajuntament s’està treballant 
amb totes les eines possibles per tal 

de fer efectiva la voluntat  de fomentar 
l’ocupació entre els veïns i veïnes de 
les Franqueses. En els darrers 6 anys, 
les dades d’atur del municipi s’han vist 
reduïdes, passant dels 1.601 aturats 
als 1.264, mentre que el nombre 
d’habitants ha augmentat, passant dels 
18.757 als 19.682 habitants (pendent 
d’aprovació del Ple Municipal).
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El Ple municipal celebrat el dia 23 
de febrer de 2017 va aprovar, per 
unanimitat, l’ordenança municipal 
reguladora de la concessió d’ajuts 
per a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis inclosos dins de 
l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de 
Bellavista. Amb l’objectiu d’incorporar 
diversos canvis normatius que han 
anat apareixent en els darrers anys, 
s’han aprovat diversos canvis respecte 

Bellavista va tancar l’any amb una 
gran celebració el 23 de desembre de 
2016, l’última jornada de la 4a Festa 
de la Infància que organitza l’àrea 
d’Infància i Joventut del Patronat 
Municipal de Cultura Educació, 
Infància i Joventut. La festa ha anat 
creixent any rere any, i té una durada 
de tres dies durant els quals, infants i 
famílies es donen cita a la plaça Major 
de Bellavista.

Aquesta edició es va iniciar amb la 
narració de contes sobre els Drets 
dels Infants. La contacontes, el circ 
musical, l’obra de teatre Finestres al 
Món i la plantada de bèsties van ser 
algunes de les activitats i jocs infantils 
encarregats de divertir a grans i petits. 
El Grup d’animació els Albercocks 
va ser l’encarregat de tancar la 
celebració fent ballar a tothom amb 
versions musicals.

Els edificis de planta baixa més dues podran 
acollir-se als ajuts per a la rehabilitació

Els infants acomiaden l’any amb la 
IV Festa de la Infància

Ara Bellavista
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a la normativa anterior. Les principals 
novetats recollides en aquesta 
ordenança són:

1. Ampliar els edificis que s’hi poden 
acollir als ajuts, passant d’un requisit 
de Planta Baixa + 3 a Planta Baixa + 2

S’ha considerat necessari ampliar 
el nombre d’edificis susceptibles de 
rebre ajuts a la rehabilitació. El fet de 

Festa de la Infància 2016

ser més restrictius en els requisits 
d’alçada durant els primers anys de 
funcionament del programa d’ajuts a 
la rehabilitació, responia a la voluntat 
de discriminar positivament aquells 
edificis amb més alçada on hi viuen 
més persones i on també podien haver 
més dificultats per assolir acords 
alhora d’intentar portar a terme un 
procés de rehabilitació.

Transcorregudes les tres primeres 
convocatòries i després d’haver fet 
importants actuacions en finques 
grans, s’ha considerat adient obrir la 
convocatòria a un número més gran 
de finques per tal que puguin accedir 
als ajuts a la rehabilitació, tot i que es 
continuarà fent prevaler els edificis 
amb més nombre de plantes i nombre 
d’habitatges.

2. Actualitzar diversos canvis 
normatius

3. Matissar i millorar algun tema de 
procediment, gràcies a l’experiència 
adquirida en les tres convocatòries 
d’ajuts
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Com va sorgir l’Ampa de l’escola?

S.G.: Les AMPA sorgeixen de la voluntat 
dels pares d’agrupar-se i associar-
se per donar suport a les escoles i 
potenciar-les. Fa molts anys que hi ha 
AMPA a l’Escola Bellavista-Joan Camps, 
suposo que des dels inicis de l’escola.
F.Z.: En el nostre cas, l’AMPA d’ara es 
va formar el juny de l’any passat arrel 
de la dimissió de l’AMPA anterior, que 
va néixer al mateix temps que l’Escola 
Colors (fa sis anys). Vam ser els únics 
que vam presentar un projecte, només 
som tres i fem el que podem, però ens 
agradaria que s’hi involucrés més gent. 

Quin és el vostre objectiu?

S.G.: Nosaltres volem promoure molt 
l’escola, que la gent vingui a la jornada 
de portes obertes perquè conegui 
l’escola de primerà mà i sàpiga que 
estem fent activitats extraescolars. 
Volem fer conèixer que no som una mala 
escola, perquè l’any passat hi va haver 
un rebombori que ens va caure com una 
galleda d’aigua freda.
F.Z.: L’AMPA som bastant desconeguts 
pel barri. Sembla mentida però la 
gent no coneix el que fem, i fins i tot 
organitzem campanyes de donació de 
sang des del centre. Els pares han de 
participar molt en l’educació dels fills, no 
només és cosa de l’escola ni molt menys.

Quines accions realitzeu i activitats?

S.G.: Nosaltres participem a gairebé 
tots els esdeveniments que hi hagi a les 
Franqueses, no només a Bellavista sinó 

AMPA Escola Colors
ampaescolacolors@gmail.com
ampaescolacolors.wordpress.com 
Twitter @ampacolors i Facebook

AMPA Escola Bellavista-
Joan Camps
930 138 087
ampajoancamps@gmail.com
Twitter @ampajoancamps i 
Facebook

Som actius
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

a tot el municipi. Fem twirling, patinatge 
artístic, anglès... Cada dia hi ha activitats 
extraescolars. També col·laborem amb 
l’escola en altres temes com adaptar el 
pati per als nens..
F.Z.: Nosaltres també fem extraescolars: 
escacs, anglès, etcètera. També estem 
a la Taula d’Entitats de Bellavista, 
participem a la Festa de la Infància, al 
Carnaval... Intentem arribar a tot arreu. 
Un dels nostres projectes és crear 
un diari, una publicació periòdica, en 
col·laboració amb els alumnes de cinquè 
i sisè. És una de les fites de l’any que ve. 
Això es donaria als pares i mares per 
explicar el que fem.

Col·laboreu o realitzeu activitats 
conjuntes amb altres associacions?

S.G.: Sí, amb l’Espai Nadó-Espai Infant 
(ENEI). Els oferim les intal·lacions de 
l’escola per diverses activitats.
F.Z.: Nosaltres volem fer moltes coses 
però de mica en mica, ja anirem establint 
més vincles.

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

F.Z.: S’hi estan fent coses, però molt en 
comptagotes. Jo penso que mentre es 
faci bé, ja està bé si es va a poc a poc.
S.G.: Va bé i és útil, perquè quan ens 
passa alguna cosa o necessitem suport, 
resoldre dubtes o el que sigui, recorrem 
al Pla de Barris.

Com valoreu el paper que està fent 
la Taula d’Entitats per la Millora de 
Bellavista?

F.Z.: Per poc que es faci ja és positiu, i el 
que s’està fent està bé, però és cert que 
es podria fer més. No hi ha prou diners 
per fer moltes coses, fem dins de les 
limitacions econòmiques que tenim.

Què creieu que s’hauria de millorar al 
barri?

S.G.: A nivell personal, crec que als 
parcs hi ha moltes coses a millorar. El 
parc del carrer Andalusia, la font és a 
l’altra punta del parc dels petits, hi ha 
molts gossos...
F.Z.: El parc del Mirador té molt 
potencial i està oblidat. A la font no hi ha 
aigua, per exemple.
S.G.: I al Mirador hi diu “prohibit gossos” 
i en canvi n’hi ha constantment.
F.Z.: Pel que fa a la circulació de vehicles 
davant de l’escola, a mi em fa por 
l’actitud d’alguna gent incívica. També 
caldria més rigor en aquest sentit davant 
de l’escola en hores puntes. Hi ha molt 
trànsit i és perillós perquè els nens 
surten de classe amb ganes de córrer.

Què compartiríeu amb la ciutadania?

F.Z.: Que nosaltres no som escoles de 
segona categoria. 
S.G.: De vegades parles de Bellavista 
i ja et miren malament, però és un 
barri totalment tranquil, l’educació hi 
funciona...
F.Z.: Totes dues escoles tenim potencial. 
Volem ser una opció considerada, no 
la última. No sabem qui ens ha donat 
aquesta fama, però hi passa el mateix 
que hi passa en qualsevol altre barri.

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

Francisco Zarallo, president de l’AMPA Escola Colors, i Sílvia García, 
vicepresidenta de l’AMPA Escola Bellavista-Joan Camps
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Què és el que més t’agrada del Carnaval?

OUMAR DIAO. A mi m’agrada molt fer 
les disfresses a mà.

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

NOELIA MARTÍNEZ. M’agrada sobretot 
pel moment que passem pel carrer, 
perquè tothom ens vegi.

PAU COLOMÉ. M’agrada, perquè anem 
pel carrer amb roba diferent que no 
portem mai.

LUCÍA VILA. Quan ens disfressem, 
perquè escollim la disfressa i ens ho 
passem bé ballant i cantant.

JUDITH NOGUERA. A mi m’agrada el 
fet de disfressar-me amb la família i 
estar junts, perquè ens ho passem bé.

DAVID JAMARDO. M’ho passo molt bé 
disfressant-nos i jugant amb els meus 
amics. A més, jo vaig amb un estil més 
guai.

Centre de Formació d’Adults

És un centre públic d’educació per a 
adults que et pot ajudar en el següent:

• Preparar les proves d’accés als 
Cicles de Grau Superior i l’obtenció del 
Graduat en ESO a distància.

• iniciació a les llengües oficials: català 
i castellà prioritzant la comunicació 
oral per tal de fomentar la cohesió 
i participació social que comprèn 
l’acollida formativa a immigrants adults 

• Aprendre informàtica i anglès, 
per adquirir competències 
transprofessionals

El centre dona resposta a les 
necessitats i expectatives de formació 
de qualitat de les persones de l’entorn 
més proper, per tal de millorar 
el benestar personal fomentant 
l’autoestima i l’autonomia i, possibilitar 
tant la formació bàsica com la formació 
per al món laboral, com la formació per 
al lleure i la cultura de les persones.

Jornada de Portes Obertes: 
divendres 19 de maig d’11 a 13 h
Preinscripcions: del 19 al 27 de juny

Reprèn el teu futur i informa’t!
Centre de formació d’adults Bellavista
C/ Rosselló, 37. 08521 
Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 840 26 53 
cfabellavista@xtec.cat
www.cfabellavista.org

Coneguem
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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 associats 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 25 de maig 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 (c. Rosselló, 39).

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

PISTA: la comparsa va guanyar en el Carnaval de Bellavista de l’any 1998. 

Quina va ser la comparsa 
guanyadora d’aquest Carnaval 
de Bellavista?

Beatriz González 
guanya el concurs 
anterior 

El dijous 9 de febrer va tenir lloc 
l’acte d’entrega del val de 60 € 
per bescanviar als comerços del 
municipi associats a l’Associació 
de botiguers, comerciants i 
professionals de les Franqueses, 
a la persona guanyadora del 
sorteig del concurs de l’anterior 
Bellavista Informa. A l’afortunada, 
Beatriz González, li van donar el 
premi l’alcalde, Francesc Colomé, 
i el regidor de Pla de Barris, Joan 
Antoni Marín.

La fotografia de la darrera revista 
corresponia a l’antic mercat 
de Bellavista situat al passeig 
Extremadura, s/n, on es troba el 
Casal d’Avis i Centre Cultural de 
Bellavista.Foto: Manuel Gómez, Associació de Veïns de Bellavista
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