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Avancem per millorar Bellavista
L’Ajuntament inverteix per acabar, durant el proper any, amb les
dificultats de connectivitat de Bellavista, millorar les instal·lacions
esportives, remodelar l’entorn del carrer Rosselló i rehabilitar
els edificis més malmesos

Pla de Barris rehabilita 6
edificis
Pla de Barris dedicarà més de 200.000 euros a la rehabilitació de 6 edificis de Bellavista en els propers
mesos en la seva quarta convocatòria d’ajuts dirigits
a millorar espais comuns com ara façanes, patis interiors, instal·lacions elèctriques, ascensors o cobertes,
entre d’altres. D’aquesta manera no només es millora
l’aspecte estètic de la zona, sinó que es fa una inversió
indispensable per a la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania. Durant el
2018, s’obrirà una nova
convocatòria d’ajuts
que serà la darrera que
liderarà Pla de Barris.

Encarregat
el projecte
per a la
construcció
d’un pas
soterrat
El pas inferior sota les
vies del ferrocarril per a vianants i ciclistes es construirà durant el proper any entre els carrers d’Aragó
i Francesc Gimeno per acabar amb les dificultats de
connectivitat de Bellavista amb els territoris limítrofs,
i en especial, amb l’accés als equipaments esportius.
L’absència de jerarquia viària i de recorreguts que prioritzin les persones, obstaculitza aquesta mobilitat dins
del municipi a peu o en bicicleta i obliga a desplaçar-se
en vehicle privat.
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S’inicia la 2a i 3a fase de la
remodelació de l’entorn del
carrer Rosselló
L’Ajuntament impulsa l’inici de la 2a i 3a fase de les
obres de remodelació de l’espai exterior de l’illa compresa entre el carrer Rosselló, carrer Bosc, carrer
Alzina i carrer Travessia. La 2a fase de les obres, amb
una superfície d’actuació és de 2.087m2, permetran
remodelar murs de contencions, paviments i jardineria,
i també s’actuarà sobre les
instal·lacions d’il·luminació,
sanejament i fontaneria. Per
millorar l’accessibilitat entre
ambdues places es construiran les grades i noves escales.
La 3a fase de les obres se
centra en la realització d’una
plataforma única, és a dir,
en la reforma de les voreres
i l’asfalt en un mateix nivell
per tal de prioritzar el pas de
vianants el carrer Rosselló.

Vestidors per a
les instal·lacions
esportives
La zona esportiva de Bellavista estrenarà vestidors i
és que properament s’instal·laran dos mòduls prefabricats independents, un mòdul amb quatre vestidors,
dos per equips i dos per àrbitres, i un mòdul amb dos
vestidors i dos banys, un dels quals estarà adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda. La instal·lació
d’aquests mòduls permetrà pal·liar les mancances de
les instal·lacions esportives i evitarà que s’hagin de
fer servir les instal·lacions de l’Escola Bellavista-Joan
Camps i Giró.
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La plaça de l’Esbarjo ja té projecte guanyador
La proposta B (en imatge) guanya amb un 55,4% dels vots i canviarà l’aspecte
d’aquest espai verd de Bellavista

La nova plaça de l’Esbarjo estarà
ambientada en un bosc. Concentrarà
els elements de joc al llarg d’un talús per tal d’afavorir el joc intrèpid
adaptat a diferents edats. La resta
de l’espai es destinarà al punt de
trobada amb bancs modular que
permetin la relació entre els veïns.
Del projecte guanyador, en destaca el
sòl acolorit que cobreix tota la plaça i
que segueix la temàtica d’aventura a
tot l’espai.
Les obres es planificaran durant la
reunió que els responsables polítics
i tècnics tindran durant el mes de
gener i es preveu que es desenvolupi
durant el 2018.
La proposta guanyadora és el resultat d’un procés participatiu que ha

finalitzat durant el mes de novembre.
En la fase final del procés, l’elecció
del projecte guanyador entre els dos
finalistes, hi ha participat 855 veïns.
La proposta guanyadora s’ha endut
474 vots, davant els 381 de l’altra
finalista. Per a facilitar la participació
en aquesta darrera fase s’han habilitat del 13 al 26 de novembre punts de
votació electrònica punts de votació
electrònica a 2 equipaments municipals, 4 jornades de votació al carrer
i a equipaments municipals, punts
de votació en paper a 5 equipaments
dinamitzats per l’oficina tècnica de
Pla de Barris i un sistema de votació
telemàtica.
La nova imatge de la plaça de
l’Esbarjo es va començar a treballar
des de Pla de Barris a principis del

mes de juny amb la fase d’informació,
unes setmanes més tard s’iniciava un
procés de diagnosi a través de consultes i enquestes als veïns i veïnes.
Després de l’estiu, al setembre, es
van realitzar dues sessions participatives de disseny de la nova plaça, de
les què van sorgir 5 propostes. Les
àrees d’Urbanisme i d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament van ser les encarregades d’estudiar-ne la viabilitat
i finalment, la Taula d’Entitats i els
portaveus de cada grup van escollir
els dos projectes finalistes.
Una cop finalitzat els sis mesos de
procés participatiu i amb un projecte
guanyador només queda planificar i
iniciar les obres que remodelaran de
manera integral un dels espais més
cèntrics de Bellavista.
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Torna la festa dels més petits de Bellavista
Enguany fa 5 anys que el projecte Viu
Bellavista, del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut
(PMCEIJ) en el marc del Pla de Barris, s’ha transformat en el que ara
coneixem com a Festa de la Infància.
D’aquesta manera, la infància, en el seu
sentit més ampli, passa a ser l’eix vertebrador del projecte. Des d’aleshores
i des d’aquesta nova perspectiva es
comença a treballar temes com la família, les relacions intergeneracionals,
la comunitat, la diversitat, l’educació o
el civisme.
La Festa de la Infància , una cita obligada a Bellavista abans del Nadal, és
la culminació d’una sèrie d’accions de
Pla de Barris adreçades als més joves
del barri. Des de la perspectiva del
Pla de Barris i amb la coordinació de
l’Àrea d’Infància i Joventut del PMCEIJ
es treballa la promoció dels infants i
de les famílies des del propi territori i
utilitzant la cultura i l’educació com a
eines vertebradores del civisme i de la
convivència.
Abans de la festa, però, des de les escoles i les AMPA, des de la Biblioteca
Municipal, des dels Casals Infantils i
des de diverses entitats i associacions

es realitzen activitats i tallers que
donen un sentit de globalitat al projecte. Enguany s’estan realitzant (des
de finals de novembre i fins mitjans
de desembre) tallers de sardanes, de
ninos waldorf, d’escacs, d’espelmes o
de breakdance i també un esmorzar de
contes a la Biblioteca Municipal.
La cloenda de la Festa de la Infància
serà els dies 21, 22 i 23 de desembre:
DIJOUS 21 DE DESEMBRE a les 17.30 h
al Teatre Auditori de Bellavista

• Representació de “Camins, Turons i
Mongetes del Ganxet”
• Pica- pica popular
• Jocs populars per a tota la família
DISSABTE 23 DE DESEMBRE a les
10.30 h a la plaça Major de Bellavista
• Xocolatada, maquillatge, jocs per a
tota la família i exhibició de sardanes
• Tallers i activitats de Nadal: fanalets,
atrapasomnis, panera dels tresors...

• Sessió de titelles amb Titelles Verges “El Nadal dels 3 porquets”

• Activitats: El petit centre, El poblat,
Ens ataquen els pirates, Cursa de
cavalls...

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE a les 18 h
al Centre Cultural de Bellavista

• Fi de festa amb la Tresca i la Verdesca.

La mediació, un servei arrelat a Bellavista
La gestió de les comunitats, els sorolls i els animals domèstics, entre les
preocupacions dels usuaris del barri
La convivència no sempre és fàcil i, de vegades, sorgeixen
conflictes. Per aquest motiu, l’Ajuntament de les Franqueses
ofereix a la ciutadania el Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge. Es
tracta d’un servei arrelat a Bellavista, on es va posar en marxa l’any 2014 com a prova pilot, i que aquest any s’ha obert a
la resta del municipi amb els objectius següents:
• Afavorir l’autonomia del veïnatge en la gestió i els temes
d’organització comunitària.
• Fomentar la coresponsabilitat i la participació veïnal en
la gestió comunitària.
• Potenciar la comunicació i el consens entre els veïns a
l’hora de prendre els acords en els diversos temes organitzatius i de gestió dels espais comuns.
• Establir una estratègia coordinada d’intervenció amb els
diferents serveis municipals, en aquelles comunitats que
presenten greus problemàtiques.
• Prevenir, formar i capacitar els presidents i veïns de comunitats sobre la Llei de Propietat Horitzontal i les ordenances municipals.
Pel que fa al barri de Bellavista, des de principis d’aquest
any s’han obert un total de 37 expedients. La majoria de les
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La majoria d’expedients oberts fan referència a la
gestió de la comunitat.

demandes fan referència a la gestió de la comunitat i els
sorolls, però les olors, les obres, les humitats, els animals
domèstics, la instal·lació d’ascensor, la neteja i l’ús d’espais
comuns són els temes que més preocupen els usuaris
d’aquest servei.
El Servei de Suport, Assessorament i Mediació és gratuït.
El punt d’atenció a l’usuari és a Bellavista Activa (carrer del
Rosselló, 39) dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h;
i a l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2) dimarts, de 16 a 18 h,
i dimecres, de 9 a 13 h.
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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

Marta Reche, presidenta de l’Associació Espai NadóEspai Infant, Grup de lactància i criança respectuosa
ENEI, Espai
Nadó-Espai Infant.
Grup de lactància i
criança respectuosa
Neix l’any 2011
Centre Cultural de Bellavista,
c/Astúries, 1
Trobades els dijous
de 17.30 a 19 h.
lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com
Què és ENEI i com i quan neix?
ENEI son les sigles d’Espai Nadó-Espai
Infant, una associació sense ànim de
lucre que fomenta la lactància materna
i la criança respectuosa. Va néixer a la
primavera de l’any 2011, quan un grup de
8 mares ens vam conèixer a les sessions
de post-part, fent ioga amb nadons i/o
caminades amb els nostres bebès. Davant la mancança d’un espai de trobada
al municipi on compartir l’experiència de
la maternitat ens vam engrescar i vam
crear-ne un.
Quins objectius treballeu i com ho feu?
Tenim dos objectius, el primer es fomentar la lactància materna i el segon
promoure la criança respectuosa.
Treballem oferint diverses activitats al
municipi basades en els objectius de
l’Associació:
Per una banda tenim les trobades setmanals, tots els dilluns al mati al Consell
del Poble de Llerona i les tardes de tres
dijous al gimnàs de l’Escola BellavistaJoan Camps. En aquestes trobades oferim cada setmana una proposta diferent,
generalment de forma oberta i gratuïta:
espais per compartir experiències , xerrades de professionals, tallers especialitzats i espais de jocs. D’altra banda oferim
al Centre Cultural Bellavista tallers
anuals en família, d’anglès, música, ioga
i biodansa, entre d’altres, així com l’espai
de criança compatida La Llavor, a l’Aula
d’Entorn Rural CaPutxi de Corró d’Amunt.

També participen a les fires i festes majors del municipi preparant espais de jocs
lliure i respectuós. Les activitats d’ENEi
van dirigides a embarassades i a famílies
amb infants de 0 a 9 anys.
Per què és necessari un espai com
ENEI?
La maternitat i la paternitat suposen
el canvi més important de les nostres
vides i moltes vegades ens trobem amb
manca d’informació i suport al respecte,
per exemple perquè la lactància materna
sigui un èxit o per tenir eines de com
afrontar les rebequeries del nostre nadó,
la gelosia entre germans, la sexualitat
dels infants, etc... En aquest sentit ENEI
ofereix activitats destinades a donar
eines a les famílies dins del marc de
la criança respectuosa (sense càstigs,
respectant els ritmes i les necessitats
de l’infant, establint límits de forma
respectuosa).
Així mateix, en aquest món tan accelerat
on vivim, ENEI ofereix espais i activitats
pels infants que els facin connectar amb
la seva pròpia essència i, el mes importat, que els gaudeixin amb la família.
Que realitzi les seves activitats a Bellavista li dóna alguna valor afegit?
L’espai del gimnàs de l’Escola Bellavista-Joan Camps es ideal perquè ens
permet fer tant xerrades i espais de
rotllana com espais de jocs, sense que
els infants es trobin limitats en una sala
petita, tota la família pot estar a gust.
Així mateix, els tallers familiars anuals
que fem a les sales del Centre Cultural
de Bellavista permet a les famílies un
cop acabat el taller anar a la Biblioteca
Municipal o a berenar a la cafeteria del
Centre Cultural.

dels meus fills poguessin gaudir també
de l’Associació, però això dependrà de
les famílies que es vagin implicant en un
futur.
Col·laboreu o realitzeu activitats conjuntes amb altres associacions? Quines?
Hem col.laborat amb associacions del
municipi com La Cívica i els Encendràires i també de Granollers, com EntreMares i Mares d’Orient. Actualment
oferim suport durant la Festa Major de
Granollers a la colla AiresBlaus de Blaus
Granollers.
Què et sembla com s’està desenvolupant
el Pla de Barris?
Amb un bon criteri i fent-lo participatiu,
ja que es dona prioritat a les necessitats
del barri i es te en compte l’opinió dels
veïns i veïnes de Bellavista.
Com valores el paper que està fent
la Taula d’Entitats per a la millora de
Bellavista?
Les entitats formen part de la realitat
social de Bellavista i la Taula d’Entitats
permet donar-los un espai de trobada
per emprendre accions de millora per tot
el barri.
Què creus que s’hauria de millorar al
barri?

Què us plantegeu de manera més immediata? I a llarg termini?
Mantenir les activitats setmanals i tallers
anuals que tenim a Bellavista i fer
créixer l’espai de criança compartida que
oferim a Corro d’Amunt, La Llavor.

Es podrien promoure zones de vianants
que donarien peu tant a espais de passeig com a fomentar la creació de nous
comerços.

Mai ens hem plantejat objectius a llarg
termini, hem anat pas a pas, any a any,
creixent a mesura que han crescut els
nostres fills i filles, crec que a llarg termini ENEI continuarà creixent amb ells.
Personalment m’agradaria que els fills

El meu convenciment que si respectem
el ritme de cada infant, atenem les seves
necessitats, el consolem en el plor i el
tractem amb respecte, aquest infant es
convertirà en un adult respectuós amb ell
mateix, amb els altres i amb el mon.

Què destacaries i compartiries amb la
ciutadania?
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Marxes de vacances o et quedes a Bellavista
durant els dies de Nadal?

RAMON RIVERA “Abans sempre marxava a Extremadura perquè era més jove,
però ara que ja estic retirat, m’agrada
passar-les a Bellavista amb els nets i la
família. Que hi ha millor que estar tranquil i a casa?!”

MIGUEL ÁNGEL DE LA MAYA “Les passo a Bellavista perquè hi tinc les filles i
els nets i ens agrada passar-les aquí al
barri. Són dates per passar en família.
Al cap d’any, a vegades, sí que marxem
els dos dies si podem.”

LAURA RODRÍGUEZ “Fins ara, mai havia
viatjat per Nadal, em quedava a Bellavista perquè hi tinc aquí els avis, els pares i
la família. Ara, però, ja fa uns mesos que
tinc parella i si tenim una mica de diners
els aprofitem per viatjar.”

NATÀLIA HERNÁNDEZ “Per les festes de
Nadal prefereixo quedar-me a Bellavista
perquè aquí és on està tota la meva família i les meves àvies ja són molt grans i
els fa molta il.lusió que estiguem tota la
família reunida.”

ÁNGEL PORTET “Les passo a casa
perquè a casa estic més a gust però
també les passo fora perquè tinc els
fills a fora.”

MARÍA VICTORIA LÓPEZ PADILLA “La
Nit de Nadal la passo a casa dels sogres perquè viuen aquí, perquè a casa
meva la Nit de Nadal no es celebra
tant i el Cap d’Any el passo a casa de la
meva mare a Montmeló.”

Coneguem
Serveis educatius, formatius i de promoció social d’infants i joves situats al
Centre Cultural de Bellavista, un espai
per a la convivència en grup on poden
gaudir d’activitats variades centrades
en l’àmbit del lleure, amb un programa
anual que potencia els valors com la
solidaritat, l’amistat, la coneixença del
municipi i de l’entorn, els hàbits saludables... entre d’altres.

Casal Infantil Municipal i
Centre Municipal de Joves
Casal Infantil Municipal
Dl., dc., dv. de 16.30 a 18.30 h
Ds. de 16.30 a 18.30 h
En períodes de vacances escolars de 9 a 13 h i
serveis opcionals d’acollida, menjador i tarda.

Centre Municipal de Joves
Dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h
A l’estiu s’organitzen els
campaments durant la primera
quinzena de juliol.

Al Casal Infantil Municipal, adreçat a
infants de 3 a 11 anys, i al Centre Municipal de Joves, a partir de 12 anys,
realitzen activitats, tallers, colònies de
caps de setmana, debats, excursions,
acampada, participació en les festes
populars, etc.
Centre Cultural de Bellavista
C/ Astúries, 1 (accés pel carrer Navarra) · Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 405 781 · casalsinfantils@lesfranqueses.cat / centrejoves@lesfranqueses.cat
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Quin any es va produir aquesta
gran nevada?
PISTA: Al mateix any es va inaugurar el pavelló poliesportiu municipal de
les Franqueses del Vallès.

Aida Sayol guanya
el concurs anterior
El dilluns 23 d’octubre 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, Aida Sayol Barrera, 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 plaça de l’Esbarjo,
lloc on estava ubicat, en els seus
inicis, el Casal Infantil de Bellavista.

Foto: Raquel Pelaz

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 9 de febrer de 2018, 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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