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

Viure en comunitat vol dir compartir 
espais i algunes vegades sorgeixen con-
flictes. Enguany, la Federació de Munici-
pis de Catalunya i la Fundació Carles Pi 
i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 
han inclòs el Servei de Suport, Asses-
sorament i Mediació a les comunitats 
de veïns i veïnes en temes d’habitatge 
de les Franqueses en el Banc de Bones 
Pràctiques dels Governs Locals de Ca-
talunya (BBP). Els dos organismes han 
considerat que aquest servei representa 
una aportació innovadora i de qualitat, 
que pot servir de referència per altres 
ajuntaments o entitats locals.

Durant aquest 2018, s’han obert més 
d’una quarantena d’expedients relacio-
nats amb la convivència, coneixement 
drets i deures, millores d’organització 
i accés a ajuts, fet que demostra el seu 
èxit entre el veïnatge. 

El servei és públic, gratuït i acom-
panya els veïns i veïnes del municipi 
en la resolució i gestió dels conflictes 
derivats de la convivència a través de 

l’assessorament, la mediació i altres 
eines de gestió de conflictes. També 
ofereix suport a les comunitats de pro-
pietaris a través de la figura del seu 
president o d’aquell veí/veïna que així 
ho sol·liciti, en la seva reorganització 
interna de la comunitat de veïns, en tots 
els seus aspectes.

L’atenció als usuaris es concentra a 
dos punts de les Franqueses: a Bella-
vista Activa (carrer del Rosselló, 39) 
dilluns, dimarts, dijous i divendres, 
de 9 a 13 h, i dijous, de 16 a 18 h; i a 
l’Ajuntament (Carretera de Ribes, 2) 
dimarts, de 16 a 18 h, i dimecres, de 
9 a 13 h.

Es consolida el servei de mediació entre  
els veïns

•	Com reclamar  
el	pagament		
de	les	quotes

•	Quina 
responsabilitat 
tenen	amb	el	deute		
de	l’anterior	
propietari

•	Com preparar  
la	documentació

•	Comunicacions  
amb	el	banc

L’entitat bancària,  
el nou propietari a la comunitat

??? ?

ON?
Edifici	Bellavista	
Activa

QUAN?
Dilluns	21	de		
gener	de	2019		
de	18.30	a	19.30h

Inscripció enviant correu a
participacio@lesfranqueses.cat

FORMACIÓ	[OBERTA	A	TOTHOM]
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Des del Pla de Barris s’ofereix a les 
comunitats un acompanyament integral 
en la millora de l’organització i mante-
niment de l’edifici de la mà dels ajuts 
a la rehabilitació d’elements comuns i 
del Servei de suport a les comunitats 
de veïns, incidint de manera clara en la 
millora, la transformació i l´impuls del 
barri i en el benestar dels seus veïns i 
veïnes.

Actualment, s’està realitzant una diag-
nosi de l’estat de les comunitats de Be-
llavista observant l’estat de conservació 
de l’edifici i analitzant la convivència 
dels veïns i veïnes que hi resideixen. La 
finalitat d’aquesta diagnosi és obtenir 
més coneixements sobre el seu estat i 
poder valorar les necessitats de suport 
i acompanyament que precisen. Aques-
tes dades serviran posteriorment per 
a la redacció d’un pla d’acció en tres 

nivells d’intervenció que el Servei tre-
ballarà per a donar resposta a les dife-
rents situacions que viuen els veïns. 

Segons les primeres dades extretes 
de l’estudi, els edificis de Bellavista 
presenten un bon estat de conservació, 
només un 14% necessiten realitzar 
millores a la façana de manera priori-
tària, rebaixant aquests percentatges 
a l’hora de parlar de neteja dels espais 
comunitaris, millores de l’estat de 
terrasses, balcons, escales i replans, 
entre d’altres. 

Els resultats obtinguts a partir de 
l’anàlisi de la convivència de les co-
munitats de veïns, també són força 
positius, ja que el principal problema 
percebut pels veïns i veïnes, concreta-
ment per un 16% de les finques analit-
zades, és l’existència de problemes per 

la manca de neteja i/o manteniment, 
baixant aquest percentatge si parlem 
de sorolls, dificultat en les relacions 
veïnals, actes incívics, etc. 

Les dades de la diagnosi confirmen, 
també, que les comunitats que pre-
senten menys problemàtiques de con-
vivència, organització i manteniment 
són aquelles comunitats que estan 
constituïdes com a tal, i aquelles que 
compten amb la implicació dels veïns i 
veïnes que hi viuen. 

Amb aquest servei, l’Ajuntament fo-
menta les actuacions integrals als 
edificis, una reestructuració per dins 
i per fora, combinant l’assessorament 
i mediació de les comunitats amb els 
ajuts a la rehabilitació que aquest 2018 
han arribat a la cinquena convocatòria, 
concedint 1.096.756,84€.

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

Més d’1 milió d’euros en ajudes i 1500 veïns 
beneficiats
El programa d’ajuts a la rehabilitació i el Servei de Suport, Assessorament i 
Mediació elements claus per millorar l’àmbit comunitari

  2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

IMPORT CONCEDIT 117.292,80 € 233.235,65 € 202.740,97 € 220.000,00 € 323.487,42 € 1.096.756,84 €

FINQUES BENEFICIÀRIES 8 6 5 6 8 33

INMOBLES BENEFICIATS 98 111 78 126 175 588

VEINS BENEFICIATS 249 282 199 321 445 1.496

Resultats de les 5 convocatòries d’ajuts a la rehabilitació

*El nombre de persones mitjà per habitatge s’han determinat segons les últimes dades de l’IDESCAT de l’any 2011 que a la província de Barcelona eren 
de 2,54 persones.

El proper mes de febrer s’obrirà una 
nova convocatòria de subvencions per a 
la rehabilitació dels elements comuns 
dels edificis inclosos dins de l’àmbit del 

Pla de Barris de Bellavista. És una bona 
oportunitat per a aquells edificis que 
encara no han rehabilitat. Us animem a 
contactar amb l’Oficina del Pla de Ba-

rris de Bellavista al telèfon: 938616221 
o bé a través de correu electrònic a 
l’adreça:  
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat
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La nova plaça de l’Esbarjo estarà ins-
pirada en un bosc, racionalitzarà els 
espais i ajudarà a millorar la mobilitat 
salvant desnivells amb plataformes 
úniques i talussos enjardinats. En total 
s’invertiran 360.393 euros i les obres, 
que s’inicien durant aquest desembre, 
finalitzaran al mes de març.

El projecte que inspira la nova plaça és 
fruit d’un procés participatiu en el que 
els veïns han participat i donat l’opinió 
des del primer moment. Seguint amb 
aquesta filosofia, la participació conti-
nuarà durant el procés d’execució de 
les obres amb una comissió de segui-
ment. Es tracta de la darrera fase del 
procés participatiu, contemplada en la 
definició del projecte i que garantirà el 
seguiment actiu de les obres i que dóna 
continuïtat al procés participatiu.

L’objectiu és que aquest grup de treball 
integri una representació de tots els 
agents implicats, per proximitat, afec-
tació o relació, en la urbanització de la 
plaça de l’Esbarjo, tal i com ja es va fer 
durant el procés de disseny de l’espai.

Les funcions de Comissió de Seguiment 
de les Obres de la Plaça de l’Esbarjo són:

•	 Detectar quin agents han de tenir 
informació continuada i actualitzada 
de l’obra.

•	 Garantir que la informació sobre 
l’evolució del projecte arribi als  
afectats.

•	 Vetllar per la bidireccionalitat de la 
comunicació.

•	 Facilitar la relació entre l’Ajuntament, 
l’empresa constructora i els veïns i 
comerciants.

•	 Garantir la transparència en tot el 
procés.

La comissió es reunirà com a mínim 
tres vegades durant l’execució de 
l’obra: a l’inici per conèixer el calendari 
i les afectacions, a mig procés per ava-
luar el desenvolupament i al final. 

També s’ha creat una adreça de correu 
electrònic per a què els veïns es pu-
guin comunicar amb la comissió obres.
esbarjo@lesfranqueses.cat

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

Pla de Barris s’amplia fins l’any 2020
L’ampliació permetrà continuar durant dos anys més els programes socials que 
es realitzen a Bellavista i els ajuts a la rehabilitació

El Projecte d’Intervenció Integral del 
barri de Bellavista, conegut com a Pla 
de Barris, s’ha acollit a la pròrroga 
autoritzada per la Generalitat de Ca-
talunya durant aquest estiu. D’aquesta 
manera els programes que, des de 
2010 funcionen gràcies a aquest pro-
jecte, es perllonguen fins el 2020. 

Pla de Barris es va iniciar el 2010 des-
prés de la Generalitat decidís concedir 
una subvenció de 4.392.002,79 euros 
per a accions d’intervenció integral 
per a la millora de Bellavista. Aquesta 
subvenció cobria el 50% del total del 
projecte presentat per l’Ajuntament, 
que ascendia fins a 8.784.005,58 euros. 
El 50% del pressupost depèn de les 
aportacions municipals, ja sigui des de 
fons propis o cercant vies alternatives 
de finançament. Des d’aleshores, el 

pla s’ha prorrogat dues vegades i,  
amb l’actual ampliació, tindrà un 
recorregut total de 10 anys.

Fins a aquest estiu s’han desenvo-
lupat a Bellavista diversos progra-
mes de cohesió social, de formació 
i inserció laboral, de mediació i 
suport a les comunitats de veïns 
o els d’ajuts a la rehabilitació 
d’edificis i realitzat actuacions com 
l’adequació del nou equipament 
Bellavista Activa o de la plaça 
Espanya o la millora de la passera 
sobre la línia del tren del passatge 
Ponent amb la instal·lació de dos 
ascensors. 

La pròrroga de Pla de Barris permet 
donar continuïtat als programes en 
execució i finalitzar obres com les de la 

plaça de l’Esbarjo, l’illa d’equipaments 
del carrer Rosselló o el nou pas sote-
rrat per connectar Bellavista i Corró 
d’Avall sota la línia de tren de Portbou. 

Comencen les obres de la plaça de l’Esbarjo amb una comissió de 
seguiment formada per veïns, comerciants i Ajuntament
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En marxa diverses obres a Bellavista

Ara Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A
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Durant aquest 2018 s’ha iniciat un procés 
d’anàlisi i reflexió per estudiar possibles 
ubicacions alternatives per al mercat 
setmanal de Bellavista, a petició d’un 
col·lectiu de veïns i veïnes de Bellavista. 
L’objectiu principal de canviar el mercat 
que es realitza setmanalment els dime-

cres al matí i que actualment està ubicat al 
carrer Aragó, no és altre que el d’aprofitar 
les sinergies del mercat per afavorir tam-
bé el petit comerç de proximitat. 

Des de l’àrea de Participació s’han 
realitzat enquestes a usuaris i pa-

radistes i s’han organitzat grups de 
treball amb agents afectats per tal de 
plantejar altres alternatives d’ubicació. 
Actualment, s’analitzen les conclusions 
i s’estudia la viabilitat de les propostes. 
De moment però, el mercat continuarà 
al carrer Aragó.

“En el conèixer esta l’avançar” ens diu amb contundència 
la Carme, directora de l’Escola Colors. Per a ella, Vincles 
és important no tant pel nombre de famílies nouvingudes 
que tenen a l’escola sinó per l’eina de cohesió social que 
representa. “Tenir coneixement i entendre la realitat que 
viuen els nostres fills ajuda a família i escola a coordinar-
nos per a gestionar millor l’educació i adaptació dels 
infants” amplia la directora, qui confirma la importància de 
la comunicació per a facilitar l’adaptació a les famílies. 

El Projecte Vincles es centra en les escoles i centres 
educatius, àmbits on es fa més visible l’arribada de 
persones d’orígens diversos i espais de contacte amb la 
societat d’acollida. La finalitat del programa és facilitar 
l’apropament de les famílies nouvingudes, especialment 
d’origen immigrant, a la dinàmica dels centres educatius i 

al seu entorn més proper. Es tracta 
de facilitar el seu procés d’integració 
de diverses maneres: establint canals 
d’apropament amb l’escola; facilitant 
el coneixement del funcionament 
dels centres educatius i agents que hi 
intervenen; fomentant la implicació 
de les famílies nouvingudes dins les 
dinàmiques dels centres educatius; 
millorant la comunicació entre els 
centres i les famílies; i facilitant la 
igualtat d’accés als drets i deures de 
les famílies cap als processos educa-
tius dels seus fills.

L’Eulàlia, professora de l’Escola 
Bellavista-Joan Camps ens comenta 
com “des de l’escola intentem que les 
noves famílies se sentin bé i tinguin 
la confiança per expressar les seves 
inquietuds, i progressivament es 
vagin sentint un altre membre més de 

l’escola. Facilitem aquest procés amb diferents accions in-
ternes, integrant dins la nostra dinàmica les accions que es 
proposen des del Projecte Vincles”. Segons la seva opinió 
treballar l’aprenentatge de la llengua, una de les accions 
que es contemplen dins del programa, és imprescindible 
perquè “la llengua és un instrument que ajuda a qualsevol 
família en el seu procés d’integració. Mitjançant la llengua 
es creen vincles i es milloren les relacions entre els mem-
bres de la comunitat on arriben les famílies nouvingudes”. 

La població de nacionalitat estrangera suposa un 9,9 % a 
les Franqueses. Amb l’objectiu de facilitar l’apropament de 
les famílies nouvingudes a la dinàmica dels centres educa-
tius i a l’entorn més proper, unes 30 famílies han participat 
a les sessions d’acollida grupal dins el Projecte Vincles.

Colors i Joan Camps aposten per la integració 
i la cohesió social
L’Escola Colors i l’Escola Bellavista-Joan Camps consideren el projecte Vincles 
una eina d’integració i cohesió imprescindible

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

El mercat de Bellavista continuarà, de moment, 
al carrer Aragó
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Què és la Asociación Sociocultural 
Maná i com i quan comença a treballar 
a les Franqueses?
L’associació Maná neix a Barcelona a 
l’església evangèlica Betània. Veient 
la necessitat de la gent, comencen a 
fer petits lots de menjar per a veïns 
amb necessitats. En pocs anys creix 
de tal manera, que es comencen a 
obrir centres arreu de Barcelona i 
l’any 2006 arriba a les Franqueses, al 
Centre Cristià Betània que comença a 
participar de manera altruista amb els 
veïns de les Franqueses . L’any 2011 el 
projecte s’enllaça amb l’Ajuntament i 
es comença a treballar conjuntament i 
al 2015, oficialment, s’inaugura el banc 
d’aliments a les Franqueses i al 2017, 
el Projecte Nadó. Actualment, treba-
llem sense parar en diferents projectes 
per a què arribi l’ajuda necessària a 
tots el veïns del municipi.

Amb quins objectius treballa Maná?
Treballem amb les famílies més 
necessitades del municipi: amb el 
repartiment mensual de menjar, amb el 
projecte nadó fent arribar bolquers, llet, 
potets, tovalloletes, etc. als nadons...
Fem la campanya de joguines de Nadal. 
També treballem amb el Departament 
de Justícia amb persones que han de 
fer hores comunitàries i complir hores 
a la comunitat i, així, també podem fer 
reinserció social. També fem casal per 
als nens del barri Bellavista.

Com treballa i quines eines feu servir?
Comptem amb un equip de voluntaris 
(uns 20 voluntaris) que cada setmana 
es reuneixen i ajuden en les diferents 
tasques de l’associació. Treballem 
l’ajuda humanitària i els diferents as-
pectes i problemes socials que podem 
trobar. També la reinserció social.

A qui van dirigides les seves activitats?
Les activitats van dirigides a les famí-
lies amb menys recursos, a gent que ha 
de fer hores comunitàries per pagar pe-
tits delictes, als nens de les Franqueses 
al casal i als nadons per les necessitats 
que puguin tenir.

Per què una associació vinculada 
al món de les persones amb menys 
recursos?
Els nostres valors son clars, creiem què 
com a bons cristians hem d’estimar a 
Déu i ajudar i estimar a les persones 
que ens posi en el camí. No només tre-
ballem amb les persones amb menys 
recursos sinó que també amb gent que 
ha de reinserir-se a la societat i amb 
tothom que tingui alguna necessitat, no 
només econòmica.

Que realitzi les seves activitats a 
Bellavista li dóna alguna peculiaritat? 
Per què?
Treballar a Bellavista es un privilegi, en 
un espai cedit per l’Ajuntament que ens 
ha facilitat molt la feina. Podem treballar 
amb gent de diferents cultures i gent 
autòctona, podem conèixer els diferents 
pensaments i les maneres de fer... Crec 
que aprenem més nosaltres de la gent 
que ells de nosaltres. També treballem 
també amb la resta de Les Franqueses 
hem fet xerrades a les escoles, casals 
d’avis... La peculiaritat de Bellavista es 
la diversitat, cosa que ens encanta.

Quins són els reptes a nivell de pro-
postes del vostre àmbit a Bellavista i 
al municipi? 
Tenim molts reptes i volem fer mes 
encara. Voldríem ampliar el casal per a 
més nens, fer activitats esportives, fer 
menjador social. Volem aportar sempre 

el millor, per a què les Franqueses sigui 
un lloc millor. 

Col·laboreu o realitzeu activitats 
conjuntes amb altres associacions? 
Quines?
Treballem amb diferents associacions i 
també amb comerços de les Franqueses.

Què li sembla com s’està desenvolu-
pant el Pla de Barris?
Vam començar amb Pla de Barris fa 
uns anys i érem poquetes associacions. 
Ara i som moltes més, i això vol dir 
que s’està desenvolupant de manera 
correcte, que tira endavant per a la mi-
llora del barri i això es més que genial. 

Com valores el paper que està fent 
la Taula d’Entitats per a la Millora de 
Bellavista?
El paper està sent brillant, realment hi 
ha ganes de millorar com a barri i tot 
està sortint endavant. Això es admirable.

Què creus que s’hauria de millorar al 
barri?
Crec que sempre s’ha de millorar i anar 
cap endavant no només com a barri, 
també com a món en general. 

Què destacaries i compartiries amb la 
ciutadania?
Destacaria la solidaritat de tot el muni-
cipi de les Franqueses vers les diferents 
campanyes realitzades, la resposta mai 
ha estat negativa, tot el contrari, ha es-
tat positiva en tot moment. I destacaria 
la disposició dels polítics i l’interès per 
a què les associacions puguin treballar 
activament al municipi.

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

TAULA D’ENTITATS  
PER LA MILLORA  
DE BELLAVISTA

“Treballar a Bellavista és un privilegi”

Nancy López Accastello, 
presidenta de 
l’Associació  
Sociocultural Maná

Neix a Barcelona i arriba a les 
Franqueses al 2006
Treballa tots els matins i els 
dimecres a la tarda des del carrer 
Aragó, 24, a Bellavista
manalesfranqueses@hotmail.com

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

Coneguem
Es tracta d’un equipament municipal ubicat 
a l’antic mercat de Bellavista on s’hi fan acti-
vitats culturals, d’oci i temps lliure durant tot 
l’any, activitats dirigides principalment a la 
gent gran del municipi.

Al casal s’hi poden trobar serveis de perruque-
ria i estètica, els quals incorporen un espai de 
jocs infantils per a què els clients puguin por-
tar-hi els seus néts. Però aquest servei no és 
l’únic que s’ofereix al centre, i és que també es 
disposa d’un servei de podologia per a majors 
de 65 anys i els usuaris poden realitzar tallers 
d’informàtica per a fomentar l’alfabetització 
digital i tallers de memòria per a treballar 
estratègies que millorin la retenció.

El Centre Social i Casal Cultural (casal d’avis) 
és la seu de diverses entitats com l’Associació 
de Veïns de Bellavista, l’Associació Llar d’Avis 
de Bellavista i l’Associació Gente del Barrio de 
Bellavista.

Centre Social i Casal Cultural  
Passeig d’Extremadura, s/n – Les Franqueses del Vallès  
Tel. 938 464 488 · Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h

Centre Social i Casal Cultural

Com valores la transformació de Bellavista 
durant els darrers anys?

F.XAVIER ROSELL CASAS 
“Bé, estan millorant els carrers, les pla-
ces, les zones verdes per tal que els nens 
puguin jugar, els avis... potser et diria que 
els temes d’aparcament i canvis de sentit 
dels carrers també s’haurien d’estudiar i 
millorar.”

RAMON LUCAS CASQUET 
“Ho valoro positivament perquè acabem 
gaudint-les quan estan acabades. Ara és 
una mica molest, però més endavant és un 
benefici per a tothom. Jo em vaig alegrar 
molt, per exemple, quan van fer el Parc 
del Mirador, a nosaltres ens agrada molt.“

ANA MA SÁNCHEZ CARRILLO 
“Positiva, el barri és molt nostre i pen-
so que l’hem de millorar entre tots, 
l’Ajuntament, nosaltres aportant idees..., 
de fet vaig participar en el projecte de la 
plaça de l’Esbarjo perquè crec que és una 
feina de tots.“

ILHAM HMIDOUCH 
“Hi ha un problema d’aparcament i està tot 
brut, però quan acabin segur que millora. A 
més vivim en un barri molt i molt tranquil, 
segur que tot millorarà.“

RICARDO HERNÁNDEZ ALCALDE 
“En temes d’obres crec que la valoració 
és positiva però no es cuida el barri, hi 
ha molt incivisme i ens queixem, però 
no tenim solucions perquè no es prenen 
mesures.”

ANTONIO LUNA MÁRQUEZ 
“Jo crec que les obres van lentes, són una 
millora, però sembla que no s’acabin. A 
més, en general crec que no netegen molt 
per aquí.”
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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 de l’11 de febrer de 2019, 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

Mary Liliana 
guanya el concurs 
anterior 
El dilluns 5 de març 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 pro-
fessionals de les Franqueses, a la 
persona guanyadora del sorteig del 
concurs de l’anterior Bellavista In-
forma. A l’afortunada, Mary Liliana 
Aguirre Gutiérrez, 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 nevada de l’any 
1986.

Recordeu amb quin nom es 
coneixia aquest pou?

Foto: Manuel Gómez

PISTA:  
Es deia igual que 
la plaça on estava 
situat. 




