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La plaça Major acull des de fa tres anys la matinal de tallers i activitats adreçats a la canalla inclosa dins la Festa de la Infància Viu Bellavista, que 
organitza l’àrea d’Infància i Joventut amb la implicació del Pla de Barris, i que atrau centenars de nens i nenes i les seves famílies

Actuacions del Pla de Barris

La plaça d’Espanya s’ha transformat en un espai que dóna la prioritat al vianant. La nova plaça ha dignificat l’entrada a Bellavista i ha suposat la 
dinamització d’aquesta zona del barri; a la part superior esquerra es pot apreciar com era aquest lloc abans de la seva urbanització
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Francesc Colomé Tenas
Alcalde

A les Franqueses, el barri de 
Bellavista va ser escollit a la 
7a convocatòria de la Llei de 
Barris de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2010, amb un 
pressupost de 8.787.006 eu-
ros. Un pla que va plantejar 
una oportunitat de millora 

per al barri ambiciosa però 
alhora realista.

Es va dissenyar un projecte 
a mida per fer de Bellavista 
un nucli actiu, viu, amb pro-
jecció i integrat a la resta del 
municipi. El projecte havia 
d’executar-se en quatre o sis 
anys però l’impacte de la crisi 
econòmica ens va obligar a 
modificar-ne els terminis i a 
ampliar el període d’execució 
fins al 2020.

El Pla de Barris de Bella-
vista va establir-se en qua-
tre grans àmbits d’actuació. 
Així, pel que fa a l’espai pú-
blic i l’accessibilitat s’han 
dut a terme, entre d’altres, 
la urbanització de la plaça 
d’Espanya, l’obertura de 
l’aparcament de l’estació de 
tren i la instal.lació de dos 
ascensors a la passarel.la 

que travessa les vies.

En equipament col.lectiu 
s’ha transformat l’antiga es-
cola bressol del carrer de 
Rosselló en l’equipament Be-
llavista Activa, i també s’ha 
rehabilitat l’Espai Familiar.

En relació amb la rehabi-
litació dels edificis, a data 
d’avui s’han adjudicat 15 sub-
vencions per rehabilitar els 
elements comuns dels blocs 
de pisos de Bellavista. Pro-
perament se n’obriran noves 
convocatòries.

Per millorar la cohesió so-
cial s’han dut a terme, entre 
d’altres actuacions, les se-
güents: programes d’esport i 
salut; el programa d’acollida 
per a nouvinguts; s’ha creat 
la Taula d’Entitats; s’han 
efectuat campanyes de civis-

El Pla de Barris de Bellavista: 
un pla de present i de futur

me i convivència; s’han enge-
gat programes destinats als 
infants i als joves; s’ha creat 
el Servei de suport i assesso-
rament a les comunitats de 
veïns; i la campanya de sen-
sibilització a favor de la igual-
tat de gènere Mou-te per la 
Igualtat.

Seguirem apostant per exe-
cutar el Pla de Barris i pro-
perament en veureu més re-
sultats.

BELLAVISTA SÍ!

Aprofito per anunciar-vos que 
des d’aquest mes us arribarà 
trimestralment a casa vostra 
aquest butlletí, el BELLA-
VISTA INFORMA, una revista 
específica per a tots els veïns 
i veïnes del barri on es publi-
caran notícies que siguin del 
vostre interès.

Meritxell Borràs Solé
Consellera de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge

Em plau saludar-vos des 
d’aquest butlletí, Bellavista 
Informa, un canal ideal per 
mantenir informats als veïns i 
les veïnes sobre els projectes 
i les iniciatives del barri. 

Sou un nucli urbà de les Fran-
queses amb identitat pròpia, 
forjada al llarg dels anys en 
base a tres eixos: les ona-
des migratòries, el moviment 
associatiu i la configuració 
urbanística. En els darrers 
anys heu canviat molt, i més 
que ho fareu gràcies al Pla de 
Barris, que l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès va 
presentar l’any 2010 i que va 
ser escollit per la Generalitat 
de Catalunya.

Bellavista demostra que el 
Pla de Barris és una molt 
bona eina per donar su-
port als ajuntaments cata-
lans que impulsin projectes 
d’intervenció integral en 
aquells nuclis dels seus mu-
nicipis que ho necessitin. Des 
del Govern de la Generalitat i 
el Departament de Governa-

ció, Administracions Públi-
ques i Habitatge que dirigeixo 
en som ben conscients i per 
això hem assumit el ferm 
compromís de donar-li un 
nou impuls, malgrat les li-
mitacions financeres que pa-
tim a conseqüència de l’ofec 
econòmic a què ens sotmet 
l’Estat espanyol. 

L’objectiu de les interven-
cions que es duen a terme 
a Bellavista és doble: d’una 
banda, transformar-lo en un 
nucli actiu, viu i preparat per 
acollir les futures genera-
cions i, de l’altre, integrar-lo 
a la resta de nuclis urbans 
de les Franqueses, trencant 
l’aïllament físic històric del 
barri. 

La bona col.laboració entre 
administracions ha permès 

Millorem Bellavista entre tots
que avui gaudiu de nous equi-
paments, serveis i espais 
verds. Però no només això: 
no hem d’oblidar que Bella-
vista és avui el que és grà-
cies a tots vosaltres, els seus 
veïns i veïnes. Sou un barri 
ple de vitalitat i empenta, 
amb un bon veïnatge i convi-
vència. En aquestes pàgines 
trobarem moltes notícies que 
ho confirmen. 

Hem d’estar orgullosos de la 
feina feta. Entre tots hem fet 
possible que avui Bellavis-
ta encari el futur amb ener-
gies renovades i presenti un 
paisatge més amable i digne 
que heretaran els vostres fills 
i nets. I us demano que no de-
falliu, encara queda molt per 
fer, però entre tots estic con-
vençuda que ho farem possi-
ble.
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Bellavista Activa (SAC, oficina del Pla de Barris i oficines de Polítiques 
Socials) s’ha construït a l’antiga escola bressol municipal Massagran

L’Espai Familiar situat al carrer de Cardedeu s’ha renovat completa-
ment per atendre millor les persones usuàries

Els ascensors que connecten la plaça de la Malagarba i el carrer 
d’Aragó han millorat l’accessibilitat a la passarel.la que creua la via

Les obres que s’han fet a l’aparcament de Renfe han dignificat l’espai i 
han permès crear places de pàrquing per als veïns del barri

El programa d’acollida i participació als centres educatius Vincles és 
una de les eines per millorar la integració de les persones nouvingudes

La Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista s’ha creat per unir 
esforços entre les associacions per treballar conjuntament pel barri

Es dóna suport a les comuni-
tats de veïns de Bellavista

Al mes de març de 2015 es va fer el primer dels actes del projecte 
Obrim el parc del Mirador, una plantada d’arbres popular

Mostra “Som dones i vivim a Be-
llavista”. Mou-te per la igualtat
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Continuen les activitats per millorar i 
obrir el parc del Mirador a la ciutadania
Dins del projecte Obrim el parc 
del Mirador, la Taula d’Entitats 
per la Millora de Bellavista i el 
Pla de Barris han aconseguit 
una sèrie de millores en aquest 
espai: la instal.lació de tres pla-

fons amb panoràmiques que 
indiquen els cims que es poden 
veure des de dalt del parc del 
Mirador (del Montseny, de la 
Serralada Prelitoral i de la Se-
rralada Litoral); la plantació de 

El pati de l’Escola Colors obrirà 
els caps de setmana
A finals de maig, l’Escola Co-
lors començarà a obrir les 
portes del seu pati durant els 
caps de setmana. La iniciativa, 
impulsada pel Pla de Barris de 
Bellavista i el Patronat Munici-
pal de Cultura, Educació, Infàn-
cia i Joventut, es va iniciar ja fa 
uns anys a l’Escola Joan San-
pera i Torras. Per a l’Escola 
Colors, aquest nou pas servirà 
per donar a conèixer una alter-
nativa de lleure als infants del 
barri i augmentarà el propòsit 
de ser una escola oberta a la 
comunitat des d’una vessant 
educativa i social.

Amb motiu d’aquesta nova 
iniciativa i per tal d’inaugurar 
l’obertura del pati, l’AMPA de 

l’Escola Colors ha organitzat la 
Festa d’Inici de Patis Oberts - 
Cursa Escola Colors el dissab-
te 28 de maig al matí. També 
es faran tallers infantils orga-
nitzats per la Taula d’Entitats 
per la Millora de Bellavista.

L’horari d’obertura pública del 
pati és el següent:
-D’abril a setembre: dissab-
tes, diumenges i festius, de 9 a 
13 h i de 16 a 20 h. En vacan-
ces escolars, del 24 de juny a 
l’11 de setembre, de 16 a 20 h. A 
l’agost, de 9 a 20 h.
-D’octubre a març: dissabtes, 
diumenges i festius, de 9 a 13 h 
i de 16 a 18 h. En vacances es-
colars (Nadal i Setmana Santa) 
de 16 a 18 h.

Una aposta per la rehabilitació

Aquest mes de maig s’obre la 
tercera convocatòria per de-
manar ajuts per a la rehabilita-
ció d’edificis de Bellavista. Fins 
ara ja n’han sortit beneficiades 
quinze comunitats de veïns.

Fa poc van finalitzar les obres 
de rehabilitació dels edificis 
que van poder beneficiar-se 
de la 2a convocatòria d’ajuts 
(any 2015) del Pla de Barris. 
De les 11 comunitats que van 
sol-licitar els ajuts, finalment 
van ser 7 les que s’hi van poder 
acollir. Van ser les següents: 
c. Ponent, 22; pl. Catalunya, 1; 

pl. Catalunya, 2; c. Aragó, 30; c. 
Aragó, 34; pl. Espanya, 2; i pg. 
Andalusia, 11.

347.259 EUROS EN AJUTS
La intenció del Pla de Barris 
és continuar amb el progra-
ma d’ajuts a la rehabilitació, 
així com obrir noves línies 
d’ajuts destinats a millorar les 
condicions dels edificis. Fins 
ara s’ha fet una convocatòria 
anual, atorgant 116.764 EUR 
l’any 2014 i 230.495 el 2015 per 
a l’execució d’obres que han 
contribuït a una gran millora 
de les finques beneficiàries.

L’Escola Colors se suma a la iniciativa Patis Oberts, obrint a la ciuta-
dania part de les seves instal.lacions perquè en pugui gaudir tothom

A l’esquerra, un dels edificis que s’han rehabilitat. A la dreta, el regidor 
de Pla de Barris en una visita als presidents de les comunitats de veïns

Un dels tres plafons amb les panoràmiques que s’hi han instal.lat

El nou joc infantil

S’han plantat 20 liquidàmbars

20 nous arbres (liquidàmbars); 
la substitució de 2 pollancres 
per 4 moreres; i la instal.lació 
d’un nou joc infantil.

A més, els últims mesos s’han 
realitzat activitats educatives 
amb l’alumnat de 3r i de 5è de 

les cinc escoles franquesines. 
Els primers van fer treballs 
que formen part d’una expo-
sició que s’ha pogut veure en 
diversos equipaments munici-
pals. Els més grans publiquen 
al butlletí municipal 5.1 les fit-
xes d’arbres que han realitzat.

S’obre la tercera convocatòria d’ajuts per a 
la reforma d’edificis de Bellavista; en total, ja 
s’han acollit al programa 15 comunitats de veïns
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s o m  c í v i c s

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BELLAVISTA
Carrer d’Extremadura, s/n - Telèfon: 657 898 085
A/e: vecinosbellavista@hotmail.com
Neix el 1975 i té 500 socis

Parlem amb el seu president, Manuel Gómez

TAULA D’ENTITATS PER LA MILLORA DE BELLAVISTA
És un espai de diàleg per fomentar la cooperació entre enti-
tats, donar projecció al barri, donar resposta als seus reptes i 
reivindicar millores amb força. En formen part 15 associacions.

Com va sorgir l’entitat?
L’associació va néixer en un 
moment en què Bellavista es-
tava a mig fer. En els seus ini-
cis, l’entitat tenia un vessant 
reivindicatiu molt clar, ja que 
al barri no hi havia cap servei, 
i recordo que vam fer fins i tot 
manifestacions per reclamar-
los. Més endavant també vam 
començar a organitzar activi-
tats culturals i formatives per 
als veïns del poble, perquè nin-
gú feia res, en una petita sala 
que hi havia al soterrani de 
l’antic mercat de Bellavista.

Quin és l’objectiu de l’associa-
ció actualment?
Actualment, tot i que no deixem 

de banda la part reivindicativa, 
ja que estem en contacte per-
manent amb l’Ajuntament per 
comunicar-los mancances que 
detectem o coses que s’han 
d’arreglar, estem centrats en 
les activitats que organitzem 
cada dia de la setmana per a 
persones de totes les edats. 
Però com he dit no oblidem 
els orígens de l’entitat, i con-
tinuem canalitzant les queixes 
dels veïns, traslladant-les a 
l’administració que pertoqui i 
fent-ne un seguiment.

Quines activitats organitzeu?
Doncs ara mateix fem classes 
de ball flamenc, de hip hop, 
jazz, zumba, gimnàstica, ioga... 

Cada any els alumnes mostren 
el que han après en el Festival 
del Dia del Pare. Aquestes ac-
tivitats estan obertes a tothom, 
siguin socis o no. A banda, con-
tinuem organitzant les tradi-
cionals activitats de Carnestol-
tes o les cavalcades dels Reis 
Mags, participem en la festa 
major, que durant molts anys 
vam portar en solitari des de 
l’associació, i 
fem l’home-
natge a la 
gent gran del 
barri des de 
fa ja 37 anys.

Pots explicar 
algun record o moment em-
blemàtic de la vostra entitat?
N’hi ha molts, però potser des-
tacaria el moment en què vam 
poder traslladar l’activitat que 
fèiem en el soterrani del mer-
cat a l’edifici que es va fer en el 
seu lloc, on som ara. Això ens 
va permetre fer més activitats i 
en millors condicions. 

Què et sembla com s’està des-
envolupant el Pla de Barris?
El Pla de Barris ha estat molt 

important per a Bellavista. Per 
exemple, ha permès la rehabi-
litació de molts edificis. O les 
accions que s’estan portant a 
terme per obrir el parc del Mi-
rador a la població. En fi, tot el 
que comporta el Pla per millo-
rar el barri és positiu.

Com valores el paper que està 
fent la Taula d’Entitats per la 

Millora de 
Bellavista?
Molt bé per-
què les en-
titats que hi 
estem re-
presentades 
tenim moltes 

ganes de fer coses per millo-
rar el barri. I la unitat d’acció 
és molt important. Trobo que 
seria bo que encara se n’hi afe-
gissin més.

Què creus que s’hauria de mi-
llorar al barri?
S’hauria d’augmentar la vigi-
lància policial, ja que tot i que 
no és un barri conflictiu, ni de 
bon tros, sí que és veritat que 
tenim problemes de convivèn-
cia i alguns robatoris.

Us presentem 
la família dels
Supercívics 

Si vols ser un super-
heroi del barri, con-
sulta en cada revista 
els poders supercí-
vics que et mostraran 
cadascun dels mem-
bres d’aquesta famí-
lia. Aquests consells 
són una mostra de ci-
visme en el teu entorn.

“El trasllat al nou 
local ens va permetre 
fer més activitats i en 
millors condicions”
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a p u n t s  d ’ h i s t ò r i a

Què és el que més t’agrada del barri?
Juana López-Pardo
M’agrada tot. El barri està molt bé per-
què té moltes instal.lacions: l’estació, 
l’institut, el CAP, la Biblioteca, el Mer-
cadona... El barri ha evolucionat molt.

Pepe Baena
La seva gent, ja que és molt acolli-
dora i plural. La convivència al barri 
és molt bona. A nivell d’Ajuntament, 
d’institucions, d’entitats i des de la Par-
ròquia es fa un molt bon treball per la 
convivència. El barri el conforma la seva 
gent. Bellavista és més que un barri!

Mª Josefa Co-
llado, Dami Co-
llado i Guiller-
mo Carmona 
Portem tota la 
vida al barri! El 
que més ens 
agrada és la 
seva tranquil-
litat.

Pilar Martínez
Les persones que hi viuen. Porto 12 
anys treballant al barri i considero que 
els veïns i veïnes de Bellavista són gent 
molt propera.

María Membrive 
Porto 52 anys vivint a Bellavista i el bar-
ri ha canviat molt. Abans era molt bo-
nic i net. Però la gent que hi viu és molt 
bona, hi estic molt bé i tinc veïns molt 
macos. La veritat és que hi visc tran-
quil.la. Em porto bé amb tothom.

Mamadou Diallo
Porto 11 anys vivint a Bellavista i no en 
tinc cap queixa, em va molt bé. La gent 
és molt agradable i em porto bé amb 
tothom.

Què s’hi està construint?

Vols participar en el con-
curs?

Respon la pregunta i participa en el CON-

CURS per guanyar un MENÚ per a dues 

persones al restaurant EL GATO VERDE. 

El premi se sortejarà entre tots els en-

certants. Pots enviar la resposta abans 

del 17 de juny, afegint-hi nom i cognoms 

i un telèfon de contacte, a l’adreça de 

correu electrònic pladebarris@lesfran-

queses.cat o entregar-la en mà al Servei 

d’Atenció a la Ciutadania de l’equipament 

Bellavista Activa (c. Rosselló, 39).

ANIMA’T I CONCURSA!
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