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S’inverteixen més de 800.000 euros en rehabilitar
edificis de Bellavista
La quarta convocatòria augmenta la seva partida pressupostària respecte a
l’anterior.
Des de l’any 2014, Pla de Barris ha fet
una inversió de 855.976,62 € que ha
permès la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis preservant la durabilitat de les edificacions, adequant-ne
l’eficiència i funcionalitat i millorant-ne
l’aspecte estètic. Per aquesta convocatòria, es destinaran 220.000 euros, un 8%
més que en la convocatòria anterior en la
que es van invertir 202.740,97 euros.
En total ja s’han acollit en aquesta línia
de subvencions 20 comunitats de veïns,

ANY

Inversions per a
la rehabilitació

2014

200.000

2015

233.235,65

2016

202.740,97

2017

220.000

TOTAL

855.977

el que suposa 268 habitatges beneficiats i 720 veïns afavorits per les millores realitzades, gairebé un 10% del
total de la població de Bellavista.
Les principals obres realitzades han
estat millores a la façana principal i la
coberta i l’adequació de les instal·lacions
comunitàries. En una de les finques
rehabilitades també es va instal·lar el
primer ascensor amb el que es va millorar considerablement la qualitat de vida
dels veïns i veïnes de l’edifici.

Actualment, està en vigor la quarta
convocatòria que en aquesta ocasió
inclou, gràcies a les modificacions
realitzades a la nova ordenança
municipal, els edificis de planta baixa
més dues obrint així la convocatòria
a un nombre més gran de finques. El
període per a presentar sol·licituds
finalitza el 26 de juliol de 2017.
Inversions realitzades des de l’any
2014 en les quatre convocatòries
d’ajuts.
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Pla de Barris sol·licita una subvenció al SOC per
a la contractació de 28 nous plans d’ocupació
Aquests plans d’ocupació se sumaran als plans d’ocupació locals i donaran feina
durant 6 mesos a persones aturades de Bellavista.
de parc i jardins, suport en les
transformacions urbanístiques,
millora de l’espai públic,
dinamització comunitària i
participació, impuls a la dona,
foment a la inserció laboral i
prospecció d’empreses i comerços.

Des de l’any 2010, any en què
l’Ajuntament va resultar beneficiari dels ajuts per al finançament del
projecte d’intervenció integral que
dóna accés a la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’han
contractat 131 plans d’ocupació i s’ha
rebut una subvenció de 1.105.398,87 €.
Pla de Barris ha sol·licitat una nova
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subvenció de 232.588,80 € per a la
contractació de 28 plans d’ocupació
que permetran estimular la creació
d’activitat econòmica i la generació
d’ocupació i desenvolupar un entorn
socioeconòmic que millori la qualitat
de vida de les persones.
Aquests plans es destinaran a
projectes com el manteniment

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. En els darrers 6
anys, les dades d’atur del municipi
s’han vist reduïdes, passant dels
1.833 aturats al 2012 als 1.148
actualment, mentre que el nombre
d’habitants ha augmentat, passant
dels 19.101 als 19.724 habitants en
el mateix període.
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Obert el procés per decidir el futur de la plaça de
l’Esbarjo
Un procés participatiu servirà per definir els nous usos d’aquest espai a partir de 2018
La plaça de l’Esbarjo és un dels punts
neuràlgics de Bellavista i ha arribat el
moment de redefinir-lo i fer els canvis
necessaris per convertir-lo en un lloc
més atractiu i útil pels veïns de la zona.
Des de l’Ajuntament de les Franqueses
s’ha considerat que la millor manera
de trobar els nous usos de la plaça és
mitjançant un procés de participació, així
que Pla de Barris ja ha desplegat tot un
projecte amb aquesta finalitat.
Hores d’ara ja s’han dut a terme diverses sessions de diagnosi amb la ciutadania amb un “porta a porta” a 1.639
domicilis; 286 enquestes fetes al carrer;
sessions de treball amb el casal infantil, el centre de joves, el casal d’avis, la
Taula d’Entitats, els comerços propers a
la plaça i un grup de dones. Pel tal de facilitar la participació de la ciutadania, el
projecte també preveu que les enquestes es puguin contestar telemàticament
entrant a www.lesfranqueses.cat i, fins
ara, un total de 33 persones han escollit
aquesta via per participar en el procés.
Durant la segona quinzena de juliol,
tota aquesta informació s’exposarà en
una sessió amb representants polítics
i tècnics que també faran les seves
aportacions.
I partir d’aquest moment, el següent
pas seran les sessions de disseny on es
treballarà amb l’ajut de maquetes per
trobar propostes més atractives per a
la remodelació de la plaça de l’Esbarjo.
Les sessions es faran els dies 16 de

Durant el 2018 la plaça de l’Esbarjo es renovarà per fer-ne un espai més atractiu i útil per
la ciutadania

setembre, de 10 a 13.30 hores, i 19 de
setembre, de 17.30 a 21 hores, al Centre Cultural de Bellavista. L’assistència
s’ha de confirmar mitjançant inscripció
prèvia enviant un correu a l’adreça pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat o
al telèfon 619 139 534, de 9 a 18 hores.
Aquestes sessions han de servir
perquè els participants defineixin 6
propostes. Després, la Taula d’Entitats
i un representant de cada grup de les
sessions de disseny triaran els tres
projectes finalistes, que finalment se
sotmetran a votació durant la segona
quinzena d’octubre.

Podeu trobar més informació a la
pàgina web de l’Ajuntament de les
Franqueses www.lesfranqueses.cat.
També us podeu adreçar a l’oficina de
Pla de Barris a Bellavista Activa (Carrer
Rosselló, 39) o trucar al 938 616 221.
Les opinions i les idees de la
ciutadania són molt importants per
definir espais públics. I és que les
places i els carrers defineixen un
barri. Per això, és important participar
en aquest procés per trobar el
millor projecte per la futura plaça de
l’Esbarjo, la que serà una realitat a
partir de 2018.
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Bellavista Activa, punt de suport a la tramitació
electrònica
Les persones físiques i els autònoms
no estan obligats a la tramitació
electrònica, tot i que se’ls recomana
que utilitzin aquests canals.
L’Ajuntament de les Franqueses vol
acompanyar la ciutadania i ha habilitat
dos punts de suport a la tramitació
electrònica. Un situat a l’edifici de
l’Ajuntament, a la carretera de Ribes,
núm. 2, de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 hores, i dimarts i dijous, de 16 a
18 hores; i un altre a Bellavista Activa,
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14
hores, i dimarts, de 16 a 18 hores.

L’equipament de Bellavista Activa,
situat al carrer del Rosselló, núm.
37-39, és punt de suport de tramitació
electrònica. I és que actualment hi ha
en vigor la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú que dictamina
que determinats col·lectius només es
poden comunicar amb l’Ajuntament de
manera telemàtica. En concret, són els
col·lectius següents:

• Persones jurídiques
• Professionals col·legiats
• Entitats sense personalitat jurídica
• Els representants d’aquests
col·lectius
• Tots els empleats de les administracions públiques per als tràmits i
actuacions que hi efectuïn per raó
de la condició d’empleat públic.

A la pàgina web municipal www.
lesfranqueses.cat trobareu més
informació sobre la tramitació
electrònica, així com dels certificats
digitals acceptats i els passos a
realitzar per obtenir-los.
Per tal de comunicar-vos per
via telemàtica heu d’accedir
a la plataforma de tràmits de
l’Ajuntament o dels Patronats
Municipals mitjançant l’adreça www.
lesfranqueses.cat.

L’Escola Colors mantindrà els patis oberts
també a l’estiu
Aquest any s’ha complert el primer
aniversari del projecte Patis Oberts
a l’Escola Colors de Bellavista, que
han engegat l’àrea d’Educació i el
Pla de Barris de Bellavista. Es tracta
d’una iniciativa que té com a objectiu promoure la cultura del lleure
i l’optimització dels espai públics
de convivència. La iniciativa facilita
espais segurs i adequats per poder
jugar o fer esport en horaris extraescolars.
Durant les vacances escolars i en
època d’estiu també és important
mantenir espais oberts on els infants
puguin gaudir de les activitats a l’aire
lliure. És per aquest motiu que el
projecte Patis Obert a l’Escola Colors
de Bellavista té continuïtat durant
aquesta època de l’any amb l’horari
següent: del 24 de juny a l’11 de setembre, de 16 a 20 hores, i a l’agost, de
9 a 20 hores.
Fa poc més d’un any que l’Escola Colors es va afegir al projecte Patis Oberts
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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

Entrevistem a Xavi Vico, president del Grup de Diables
Els Encendraires
DIABLES
ELS
ENCENDRAIRES
Neix al 1993 i té un centenar de
membres entre músics, infantils
i adults.
Plaça de l’Ajuntament nº 8,
Les Franqueses del Vallès
Tel. 617 189 482
(Xavi Vico; President Diables).
diablesencendraires@gmail.com
Actuació del Grup de Diables Els Encendraires a la Festa Major de Bellavista

Com va sorgir la família Encendraires?

conjuntes amb altres associacions?

L’any 1993 després d’uns castells
de focs artificials que organitzava
el Centre de Joves municipal per
la Festa Major de Bellavista es va
començar a forjar la idea de crear un
grup de diables, arran d’aquesta idea
es va organitzar un taller de diables
i va ser allà on es va crear tot. L’any
1994 durant el carnaval del barri de
Bellavista, va ser on el grup va tenir el
seu bateig de foc. A partir d’aquí ja es
va començar a participar en la resta
de Festes Majors d’arreu del municipi i
fins a l’actualitat.

Sempre que és possible, demanem
ajuda i ajudem a les AMPA’s,
col·laborem amb les comissions
de Festes Majors i altres entitats i
associacions del municipi. Creiem que
col·laborar amb les altres entitats és
una manera d’enriquir culturalment al
poble.
Com veieu el futur de l’entitat?

la Taula d’Entitats per la Millora de
Bellavista?
S’està treballant molt en molts
aspectes però la gent no té clar quin és
el paper de la taula. S’hauria de buscar
la fórmula perquè la feina feta arribés
més a la gent.
Què creieu que s’hauria de millorar al
barri?

Cada cop fan lleis més restrictives
relatives a la llei del foc que fan que
organitzar qualsevol acte sigui una
feina molt feixuga, tot i això val la pena
quan veus gaudir la gent, els membres
de la colla, però sobretot els nostres
infantils, ells són el futur de l’entitat.

Poc a poc s’han fet moltes millores
i n’hi ha moltes més en projecte, la
rehabilitació d’edificis i places estan
fent que el barri millori molt el seu
aspecte, penso que s’ha de continuar
per aquest camí.
També seria molt important obrir el
barri a la resta del municipi.

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

Aprofitant la conversa... quin missatge
li donaríeu a la ciutadania?

Tot allò que ens deixen fer (correfocs,
xocolatades, tabalades, trobades de
bèsties...).

Penso que està fent molt bona feina,
sobretot en els temes de comunitats
i rehabilitació d’edificis. La gent està
molt contenta i agraïda.

Col·laboreu o realitzeu activitats

Com valoreu el paper que està fent

Sobretot que Bellavista és el barri
de tots, entre tots l’hem de cuidar i
mantenir.
També que tinguin clar que les entitats
que estem aquí treballem per millorar
el barri i la resta del municipi.

Quin és el vostre objectiu?
L’objectiu de diables és dur el foc, la
música i la festa a totes les fires, festes
i actes que s’organitzin en el municipi.
Quines activitats organitzeu?

5

Opinem sobre
B E L L AV I S TA

I N FO RMA

Com t’agradaria que fos la nova plaça de l’Esbarjo?

MIGUEL ÁNGEL REOLID “A mi la
plaça ja m’agrada tal com està, només
m’agradaria que la gent fos més cívica”

MARINA ÁVILA “M’agradaria una plaça
més arreglada, amb els arbres ben
podats i cuidats”

JOSÉ ANTONIO GALINDO “Jo deixaria la
plaça més plana i trauria les escales per
a millorar l’accés. M’agradaria una plaça
més arreglada”

JUAN LUIS GARCÍA “A mi m’agradaria
que fos plana, que no hi haguessin escales i que s’assemblés a la plaça Espanya
on els nens poguessin jugar a futbol”

ELISABETH GARCÍA “M’agradaria,
sobretot, que hi hagués un espai per als
animals on ells poguessin jugar i estar
tranquils”

EL HASSAIN EL BARKANI “Canviaria el
tipus de terra i posaria més herba a la
zona infantil”

Parc del Mirador
El Parc del Mirador, situat al punt
més alt de Bellavista, té una extensió
de 7 hectàrees i gaudeix d’unes
vistes immillorables al massís del
Montseny, a la serralada Prelitoral i
a la serrada Litoral.

També s’hi ha instal·lat fitons
explicatius i panoràmiques que
han permès desenvolupar accions
educatives amb els més petits del
municipi per tal que coneguin el Parc
del Mirador, els beneficis dels arbres
i la importància del medi ambient.

Coneix més sobre
“Obrim el Parc del
Mirador”. Un projecte
nascut per a la millora
de Bellavista.

Amb l’objectiu de convertir el parc
en un punt de trobada per als veïns
i veïnes del municipi, el Parc del
Mirador consta d’una zona de jocs
infantils, un rocòdrom en forma
d’elefant i diverses taules de pícnic.
Per tal de dotar aquest espai d’un
valor educatiu i cultural i potenciar
el seu ús, s’han plantat lledoners,
tipuanes, moreres i liquidàmbars,
col·locant alhora un cartell explicatiu
de la flora i la fauna del parc i alguns
consells per fer un ús cívic de l’espai.

Parc del Mirador

Coneguem
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On estava ubicat, en els seus inicis,
el Casal Infantil de Bellavista?
PISTA: Totes les fotografies són d’activitats realitzades al Casal Infantil durant la
dècada dels anys 90.

Magdalena Muñoz
guanya el concurs
anterior
El dijous 8 de juny 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, Magdalena Muñoz, 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 comparsa mexicana, guanyadora del Carnaval de
Bellavista de l’any 1998.

Fotos: Mercedes Toro Espinosa

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 21 de setembre 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).

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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