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El Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les Comunitats es consolida i
s’amplia a la resta del municipi
El Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les Comunitats de Veïns de
Bellavista s’ofereix des del gener del 2015
a través de l’àrea del Pla de Barris. És un
servei públic i gratuït i el seu objectiu és
acompanyar els veïns i veïnes de les comunitats de Bellavista en la gestió interna de
la comunitat així com també en els conflictes relacionats amb la pròpia convivència.
La voluntat final del servei és millorar
l’organització i el bon funcionament de les
comunitats, fomentant la convivència i el
bon veïnatge.
Al juliol es va signar un conveni de collaboració entre l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona per a l’impuls del servei. Amb
aquesta col·laboració, es prestarà aquest
servei a tot el municipi.
Un moment de la xerrada adreçada a membres
de comunitats de veïns del 30 de juny.

Joan Antoni Marín és el nou
regidor de Pla de Barris
Com a conseqüència del pacte que van
subscriure al mes de juny els grups de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes
de Catalunya perquè aquest últim formés
part del govern de les Franqueses, hi ha

hagut canvis al capdavant de la regidoria
de Pla de Barris.
Així, Joan Antoni Marín (PSC) ha rellevat
en el càrrec Moisés Torres (CiU).

Més plans d’ocupació per a persones en atur
Al mes de juliol van començar a treballar a l’Ajuntament 12 persones del municipi a través de plans d’ocupació, que
s’afegeixen a les 12 que van treballar-hi
durant el primer semestre de l’any. Les
persones contractades van ser 20 auxiliars de manteniment i 4 tècnics.
Aquesta convocatòria de plans
d’ocupació ha estat possible gràcies a la
subvenció Treball als Barris concedida a
l’àrea de Pla de Barris de Bellavista. Per
al 2016, doncs, l’Ajuntament ha rebut
188.337,84 euros per contractar 24
nous plans d’ocupació.
El 27 de juny es va donar la benvinguda a les persones contractades amb els nous plans d’ocupació.
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El Felicitarium
de la plaça
d’Espanya
ofereix nous
productes

L’horari d’obertura del Felicitarium és:
DE DILLUNS A DIVENDRES, de 8.30 a 13.30 h, i de 16 a 20 h;
DISSABTES, de 9.30 a 13.30 h, i de 16 a 20 h.

Ara s’hi poden trobar
més diaris i revistes i
articles de papereria
El quiosc de la plaça d’Espanya, que
gestiona la Fundació APADIS d’ajuda als
discapacitats sota el nom de Felicitarium,
ha ampliat la seva oferta de productes de
venda. Així, a les llaminadures, entrepans
i begudes que s’hi podien adquirir fins
ara, s’afegeixen a les dues capçaleres de
premsa que també s’hi podien trobar, altres
diaris i revistes, així com articles de papereria.
El quiosc també continua actuant com a
punt d’informació municipal.

Al Felicitarium hi treballen nois i noies
d’APADIS.

Patis Oberts a l’Escola Colors
Un nou espai de joc lliure i d’oci obert a tothom els caps de setmana i dies festius

L’horari d’obertura pública
del pati és el següent:
D’abril a setembre: dissabtes, diumenges i festius,
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. En
vacances 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 escolars (Nadal i
Setmana Santa) de 16 a 18 h.
La festa d’inici dels Patis Oberts a l’Escola Colors va reunir moltes famílies del barri.

El pati de l’Escola Colors ja és obert fora
de l’horari lectiu per a tothom que el vulgui
utilitzar com a espai de joc. El projecte ha
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estat possible gràcies a les adequacions
realitzades al pati per l’àrea de Pla de Barris
i a la implicació de l’àrea d’Educació i de

la mateixa escola. El 28 de maig es va fer
una gran festa d’inici que va tenir una gran
assistència.
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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

GUILLOTS I SUATS
Neix al 2010 i té 25 socis
C. Astúries, 1
Tel. 678 699 343
guillotsisuats@gmail.com

Jordi Pérez, president, i Iván García, tresorer
Com va sorgir la vostra entitat?
J. P.: Neix d’una manca d’atenció a la festa
major cap a un públic més juvenil. Sorgeix,
doncs, amb la voluntat de fer participar
més aquest col·lectiu en la festa. Fins
fa relativament poc, la Festa Major de
Bellavista era poc propera als joves.
I. G.: Fins als 14 anys sí que hi havia
activitats, però després la programació
d’actes ja feia el salt als adults. No hi havia
res adreçat als joves de 14 a 25 anys. I per
això vam decidir intentar portar un model
que ja funcionava a altres pobles, com és
aquest de les colles.
Quin és l’objectiu de l’entitat
actualment?
J. P.: L’objectiu continua sent el mateix
amb què vam començar. Ara mateix, però,
estem en un procés de reformulació de
l’associació. Per exemple, aquest any ja
hem fet una petita modificació pel que fa
a les proves competitives entre les dues
colles, ja que el que volem és unir forces
i fer activitats que apleguin més gent: ja
no guanya una colla la festa, sinó que la
guanya tothom que hi participa.
I. G.: Es tracta que en comptes de fer Suats
una cosa petita, i Guillots una cosa petita,
doncs ajuntar-nos i fer una cosa grossa
entre tots. Però continuarem separats pels
colors groc i verd de les samarretes.
Quines activitats organitzeu?
I. G.: Durant l’any fem altres activitats.

Participem al Carnestoltes, per la diada
de Sant Jordi muntem paradeta, hem
fet jornades de colles, o participat amb
el gegantó i els capgrossos en diferents
actes...
J. P.: I pel que fa a la Festa Major de
Bellavista, tenim activitats fixes com ara
la caminada nocturna que obre la festa,
la xocolatada, el torneig de futbol 7, la
gimcana, el concert jove o l’estirada de
tractor.
Com veieu el futur de les colles i de la
festa?
J. P.: La veritat és que ha costat molt
arribar fins aquí, i ens agradaria
consolidar el model, amb aquests canvis
que proposem d’unir forces entre les
colles, i aconseguir que la festa fos
més participativa que ara, que els joves
s’impliquessin en l’organització dels actes,
no només en el seu consum.
Expliqueu-nos alguna anècdota o
moment emblemàtic de l’entitat.
I. G.: Potser un dels moments més
estrambòtics del que envolta la preparació
d’activitats, va ser quan vam baixar pels
carrers empinats de Bellavista dues rodes
enormes de tractor perquè els infants
poguessin estirar-les, ja que aleshores
no disposàvem de tractor petit. Portar les
rodes pels carrers mirant d’evitar que se’ns
escapessin a tota velocitat per la baixada
és una de les coses que recordarem tota
la vida.

Què us sembla com s’està
desenvolupant el Pla de Barris?
J.P.: S’han fet moltes coses positives, però
crec que s’hauria de tenir més en compte la
voluntat del poble.
Com valoreu la tasca que està portant a
terme la Taula d’Entitats per la Millora
de Bellavista?
J. P.: És una bona manera de fer xarxa
entre les associacions del barri. I també
ha servit per unir esforços i coordinar-nos
entre les entitats.
Què creieu que s’hauria de millorar al
barri?
J. P.: Personalment crec que s’hauria de
pensar més en la gent més desfavorida
del barri, en la gent que no arriba a final de
mes. També hi ha massa joves a les places
deixats de la mà de déu tot el dia. S’hauria
de treballar més amb aquest col·lectiu
perquè facin altres activitats i no estiguin
tot el dia al carrer.
I. G.: Jo no sé de quina manera s’ha
d’aconseguir, si amb més campanyes o
què, però jo veig evident que s’han de
millorar temes elementals de civisme. No
pot ser que hàgim de fer eslàlom quan
passegem per les voreres per no trepitjar
les caques dels gossos, no pot ser que la
música als cotxes es posi tan alta, no pot
ser que la gent parli a crits a la nit... Potser
cal més treball educatiu i parlar de tu a tu
amb la gent.
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Quin és l’acte de festa major
que t’ha agradat més?
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DAMBO MANSA, GINA TORRES I MARIA
CHACÓN. El Festival de Festa Major de
l’Escola de Dansa de l’Associació de Veïns
és molt bonic. Alguna de nosaltres hi hem
participat i sabem que tots els ballarins i
ballarines s’hi esforcen molt.

PILAR SAÑÉ I ISMAEL TÀPIA. Ens
agrada la varietat i l’ambient festiu del
Festival de Festa Major de l’Escola de
Dansa de l’Associació de Veïns.

CRIS GONZÁLEZ, GALA SEGURA I
GUILLEM SEGURA. El correfoc infantil és
un acte que als nens els hi encanta. Aquest
any va ser molt elaborat i espectacular, van
omplir els carrers de llum i color.

MARÍA SOLER, MARÍA MARTÍN,
ENCARNACIÓN MORENO I CARMEN
MESAS. Ens agraden les activitats on fem
comunitat com el dinar de germanor de
la parròquia o l’arrossada popular, podem
xerrar amb els nostres veïns i veïnes...

SUSANA ORTEGA, RAMON DÍAZ,
IVET DÍAZ, MANEL SÁNCHEZ, ELI
PANIAGUA, FREDERIC RAMOS, SARA
RAMOS I NÚRIA FRANCO. Al Festival de
l’Escola de Dansa de l’Associació de Veïns
hi gaudeixen els nens, els pares, els avis i
els amics. Ens hi involucrem tota la família.

MARC LOZANO, MOUHAMADOU
TOUNKARA I SAIBO MAHANERA. Amb
el que més bé ens ho passem és amb el
correaigua i la festa de l’escuma. També
ens agrada molt perseguir el correfoc i
pujar a totes les atraccions de la fira.
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A quin any
pertany
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cartell de
festa major?
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Marta Ganduxé
guanya el concurs
del número
anterior

PISTA: a l’espectacle de varietats del diumenge al vespre
va haver-hi una tempesta amb
vent bastant forta. En aquell
any la plaça es cobria amb
una ràfia posada pels mateixos veïns. En veure venir la
tempesta els veïns van sortir
corrents de la plaça tement que
podia caure la ràfia. Just quan
acabava de sortir l’últim veí va
caure la ràfia a sobre de totes
les cadires.

El divendres 1 de juliol va tenir lloc
l’acte d’entrega del sopar per a dues
persones al restaurant El Gato Verde
a la persona guanyadora del sorteig
del concurs de l’anterior Bellavista
informa. A l’afortunada, Marta Ganduxé Morales, 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 la construcció de l’antiga
escola de Bellavista amb l’ajuda dels
veïns del barri.

VOLS PARTICIPAR EN EL CONCURS?
Respon la pregunta i participa en el CONCURS per guanyar un MENÚ per a dues persones al restaurant EL GATO VERDE. El premi se
sortejarà entre tots els encertants. Pots enviar la resposta abans del 14 d’octubre, 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).

Telèfons d’interès
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
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