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Nova convocatòria per rehabilitar edificis a
Bellavista

La Fundació Carles Pi i Sunyer premia dos
projectes de les Franqueses

L’ Ajuntament, a través de l’oficina tècnica de Pla de Barris, atén a totes aquelles
finques de Bellavista que volen optar als ajuts a la rehabilitació

El Servei d’assessorament i mediació en temes de veïnatge i l’Espai familiar reben
el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques

Un any més, Pla de
Barris ha convocat els
Ajuts a la Rehabilitació
d’Edificis per a aquelles
finques que vulguin fer
millores en el seu edifici
i que acompleixin tots
els requisits marcats
per la convocatòria. El
pressupost dels ajuts
per a aquest 2019 és de
250.000 euros que es distribuiran entre totes les
sol·licituds acceptades.

El Servei d’assessorament i mediació
en temes de veïnatge i l’Espai familiar,
projectes impulsats per Pla de Barris,
han estat reconeguts pel Banc de Bones Pràctiques de la Fundació Carles Pi
i Sunyer.

• Les obres per a la
millora de les condicions d’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.
• Les obres
d’adequació dels
espais comuns de
l’edifici (vestíbuls i
escala) si es realitzen conjuntament
amb obres per a la
millora de les condicions d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques (quan
aquestes millores de
l’accessibilitat siguin
tècnicament viables).

Per informar-se o tenir
suport amb la sol·licitud
es pot demanar hora
a l’oficina tècnica de
Pla de Barris (edifici de
Bellavista Activa, al carrer de Rosselló, 39 o al
938 616 221). El termini
finalitza el 30 d’abril i es
pot descarregar tota la
documentació al web de
l’Ajuntament.
Poden accedir als ajuts
els edificis de mínim
planta baixa + dues plantes amb una antiguitat
superior a 25 anys (llevat
de les millores en accessibilitat, eficiència energètica o sostenibilitat).
La subvenció pot ser de
fins al 75% del cost de
l’obra amb un màxim
de 60.000 euros. Un cop
tancada la convocatòria,
des de l’Oficina Tècnica de Pla de Barris es revisaran totes les sol·licituds i
s’adjudicaran els ajuts tenint en compte
els criteris de la convocatòria.
L’objecte d’aquestes subvencions és
finançar els projectes de rehabilitació
que tinguin com a objectiu aconseguir l’adequació o la millora constructiva,
estructural, funcional i d’habitabilitat de
les edificacions definides a continuació:
• Les obres per a l’esmena de patologies estructurals.
• Les obres de rehabilitació de façanes
principals.
2

I NFO R M A

• La instal·lació
d’ascensors.
• Les obres per a la
millora de l’eficiència
energètica:
- Actuacions
passives: millora
del comportament
energètic de la pell
de l’edifici (millora
de l’aïllament tèrmic,
substitució de fusteries
i envidraments...)

• Les obres de rehabilitació de façanes
posteriors, patis interiors i mitgeres.
• L’adequació de les instal·lacions comunitàries (aigua, gas, electricitat...)
• Les obres de rehabilitació de cobertes i terrasses.
• Les obres de retirada d’elements
obsolets de fibrociment amb amiant
que no impliqui una reposició de
l’element. En el cas que la retirada
de l’element impliqui la reposició
amb materials adequats, l’actuació
de retirada s’integrarà en el programa que correspongui (cobertes,
mitgeres, instal·lacions...)

- Actuacions actives:
estalvi energètic en
les instal·lacions
tèrmiques
dels edificis i en la il·luminació
d’espais comuns (instal·lació
d’equips d’energies renovables,
instal·lació il·luminació LED...)
Les solucions constructives, tipològiques i formals que s’adoptin en les
rehabilitacions han de ser coherents
amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i s’han d’integrar a
l’entorn.
Aquesta és a 6a convocatòria d’ajuts
a la rehabilitació a Bellavista. Des de
2010, gràcies a aquest programa, s’han
fet millores en 34 immobles amb una
inversió total d’1.118.258 euros.

Concretament, el Servei
d’assessorament i mediació en temes
de veïnatge ha rebut el certificat de
‘Bona Pràctica’ per l’aportació innovadora i de qualitat que pot servir de
referència a d’altres ajuntaments i entitats locals; mentre que l’Espai familiar
ha estat destacat amb un diploma de
reconeixement d’experiències premiades en anys anteriors.
El Servei d’assessorament i mediació en
temes de veïnatge és un servei gratuït,
posat en marxa l’any 2014 a Bellavista i
ampliat posteriorment a la resta del municipi. L’objectiu principal és la mediació
en els conflictes que es poden donar en
la convivència veïnal, com ara impagaments, sorolls, desavinences, ocupacions…, a la vegada que també fa una
tasca pedagògica, amb tallers pràctics i
xerrades, adreçats tant a presidents de
les comunitats com als mateixos veïns.

Pel que fa a l’Espai Familiar, el projecte,
ubicat a Bellavista, promou accions transversals socioeducatives per acompanyar
les famílies en la criança dels infants.

anys, la fundació ha acreditat més de
dues-centes accions i/o programes
d’èxit desenvolupats pels governs locals a Catalunya.

El Banc de Bones Pràctiques de la
Fundació Pi i Sunyer és una iniciativa
inspirada en els principis de la Carta
Europea de l’Autonomia Local (CEAL)
que vol estimular la innovació i la bona
governança local. Al llarg dels últims

Els guardons de reconeixement els han
recollit l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, i el regidor de Pla de
Barris, Joan Antoni Marín, en un acte
organitzat per la Federació de Municipis
de Catalunya.

Nova edició de la Guia per a la gestió de la comunitat de veïns
Des del Servei d’assessorament
i mediació en temes de veïnatge
s’està treballant en una nova edició
de la Guia per a la gestió de la comunitat de veïns, que inclourà les
últimes modificacions del Codi Civil
de Catalunya, a més de les novetats
que regulen alguns aspectes amb
la convivència veïnal que preveurà
la nova Ordenança de Civisme. Es
tracta d’una eina de suport i de
treball especialment útil a les comunitats de propietaris i veïns, amb
un format molt entenedor.
Quines són les diferències entre la
comunitat de veïns i la de propietaris, com s’estructuren els òrgans
de govern de la comunitat, quins
són els tràmits per a la constitució d’una comunitat, quins són
els diferents acords als quals es

pot arribar, com funciona la gestió
econòmica i l’assegurança i quines
són les responsabilitats de la comunitat són alguns dels continguts
d’aquesta Guia.
A més a més, inclou models pràctics de documents per convocar una
junta de propietaris, per notificar
un deute o per fer l’acta de la junta,
entre d’altres.
La nova Guia estarà a disposició
de propietaris i veïns de qualsevol
poble del municipi, a partir del mes
de juny. També estarà disponible
al web municipal, en format descarregable, directament al Servei
d’Assessorament i Mediació en
temes de veïnatge i a les oficines
de Bellavista Activa, del carrer de
Rosselló, número 39.
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Bellavista Activa transforma el seu entorn
La zona es transforma en una plaça oberta als carrers adjacents, amb jocs
infantils i espais enjardinats
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L’Espai Familiar, un projecte adreçat a famílies
amb infants fins als 12 anys
El servei promou projectes transversals socioeducatius per acompanyar les
famílies en la criança
L’Espai Familiar és un projecte que
té com a objectiu donar suport a la
criança i acompanyar les famílies i
els infants en aquest procés. Des del
Servei s’ofereixen dues activitats
diferenciades, l’Espai Familiar,
adreçat a famílies amb infants d’edats
compreses entre els 3 i els 12 anys i
l’Espai Maternoinfantil, per a famílies
amb nadons de 0 a 18 mesos.
Una de les singularitats de l’Espai
Familiar és l’atenció integral que es
realitza a tota la família davant situacions de dificultat o de necessitat
d’acompanyament, sempre amb suport
professional. Aquest any, hi participen
10 famílies amb 14 infants. Per accedir
a aquest servei és imprescindible la derivació dels Serveis Socials municipals.

L’illa d’equipaments de Bellavista Activa ha sofert una remodelació integral
en els darrers mesos. Al juny de 2018
començaven les obres dels exteriors, les
fases 2a i 3a del projecte de renovació
d’aquesta zona. En aquests mesos l’espai
delimitat pels carrers del Bosc, Alzina,
Rosselló i Travessia ha deixat de ser una
zona tancada i delimitada per les tanques
per obrir-se i eliminar la majoria de les
barreres arquitectòniques que hi havia
com murs, tanques o desnivells.

Ara, està completament obert al carrer
Rosselló que, a més, té una calçada en
plataforma única i en continu amb la
nova zona verda. L’execució d’aquesta
remodelació ha suposat la substitució
dels murs i les tanques per talussos
enjardinats per connectar el carrer
Rosselló amb l’illa. Aquest carrer també
s’ha obert a la cruïlla amb el carrer Travessia per donar accés amb una rampa.
També s’han remodelat la il·luminació i
el mobiliari urbà.

Aquesta obra, amb una superfície total
de 2.855,5 m2 i un pressupost de 572.194,
06 euros, s’ha realitzat gràcies a la feina
conjunta d’Ajuntament i veïns.
L’espai està obert al públic des de mitjan
febrer, que es va estrenar amb un matí
amb tallers, jocs i música.
La darrera intervenció a la zona s’inciarà
en un mesos amb 1a fase de la remodelació de l’edifici del Centre de Formació
d’Adults i Apadis.

Amb els infants, es treballa cinc tardes
a la setmana des d’una perspectiva
ludicoeducativa per tal d’incrementar
les habilitats socials. Pel que fa a les
famílies, majoritàriament mares, es
fa una sessió grupal a la setmana i es
treballa des de la seva experiència en la
criança, amb la finalitat de reforçar el
seu rol parental.
A nivell professional, es constata
que les famílies valoren molt positivament aquest projecte, ja que els
aporta més seguretat, tant pel que fa
a l’acompanyament professional, com
també pel fet de rebre el suport d’altres
famílies i poder compartir les seves
inquietuds.

L’Espai familiar està situat al carrer de Cardedeu, número 4, de Bellavista.
En funcionament des de l’any 2014 a
Bellavista, l’Espai Familiar és un projecte de l’Àrea de Polítiques Socials,
finançat a través del Pla de Barris. La
iniciativa va rebre l’any 2016 el certificat
de Bones Pràctiques per la Fundació Pi
i Sunyer per ser un projecte de referència. Recentment, ha estat destacat amb
un diploma per la mateixa fundació de
reconeixement a projectes premiats en
les darreres edicions.
Amb la voluntat d’ampliar els serveis
que s’ofereix des de l’Espai Familiar,

des de setembre de 2018 està en marxa
l’Espai Maternoinfantil, pensat com
un espai obert d’acompanyament, de
suport i de socialització en la primera
fase de la criança. Compta també amb
suport professional i els dies de reunió
són els dilluns, de 9.30 h a les 11 h.
Una de les últimes novetats de l’Espai
Maternoinfantil són els tallers orientats
a la petita infància. Es tracta de xerrades
obertes a tota la població i d’accés gratuït,
però per a les quals cal inscripció prèvia a
espai.familiar.lesfranqueses@reir.cat.

Les properes
sessions
programades són
aquestes:
2 de maig, a les 17.30 h
Acompanyament a l’alimentació
complementària
23 de maig, a les 17.30 h
El plor dels nadons
6 de juny, a les 17.30 h
El tacte, la veu i la mirada en
la primera infància.
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TAULA D’ENTITATS
PER LA MILLORA
DE BELLAVISTA

“Viure-ho tot”, festival solidari a Bellavista
L’agrupació Recrea’t programa tot un dissabte de música i espectacles en favor
de diversos projectes solidaris i de cooperació.
El festival solidari Viure-ho tot arriba el
25 de maig a la plaça Major de Bellavista amb una programació que durarà tot
el dia, des de les 11 a les 20 h.
L’objectiu és, amb totes les activitats
programades, difondre la cultura i
crear un espai de reflexió, conscienciació i transformació social on l’art,
en totes les seves expressions, sigui el
fil conductor de la jornada. També es
recaptaran fons per a diverses causes
solidàries com Open Arms, El poble
ajuda al poble o el Xiprer.
Durant tot el dia se succeiran activitats
familiars, debats, exposicions, tallers
i demostracions de poetry slam, entre

d’altres. També hi haurà un escenari
funcionant amb actuacions musicals i
altres activitats amb grups com: Pulmon Beatbox, Kids from Mars, Pure
Negga... les associacions de les Franqueses Sardanistes Franquesins, Els
Encendraires, Guillots i Suats, la Colla
Gegants Les franqueses, l’Associació
Mirall i l’Associació Gente del Barrio
de Bellavista participen també de la
jornada.
Els organitzadors, Recrea’t., són una
agrupació d’alumnes i professors de
l’Institut Lauro que, des de 2016, busca
conscienciar sobre la nostra societat i
fer servir l’art com a eina de transformació social.

El Parc del Mirador dóna la benvinguda a la primavera

En aquesta cinquena edició, el parc acull activitats i tallers
per a totes les edats i ho fa transformant-se en una gran
carpa de circ a l’aire lliure. Durant tota la tarda hi haurà
un espectacle itinerant de pallassos i circ que voltarà pel
parc. A banda, també hi ha programat un espai de joc teatral i d’experimentació sensorial per a nadons (0 a 3 anys)
amb Pessic de Circ; un espai de jocs pensat per gaudir del
món del circ i practicar amb els malabars, els equilibris...
amb Activijoc; tallers acrobàtics amb trapezis i teles acrobàtiques amb l’associació cultural Esplai de Circ i també
l’exhibició del col·lectiu de les Franqueses Associació Cultural En Escena. Els que ho vulguin podreu fer manualitats
com pots decoratius amb sal de colors i flors que, després,
podeu fotografiar i compartir amb el hashtag #socdelesfranqueses.
Per cinquè any consecutiu, el Parc del Mirador serà
l’escenari de la Festa de la Primavera. És el 26 d’abril entre
les 16.30 h. i les 19.30 h. i la Taula d’Entitats de Bellavista
és l’encarregada de l’organització i té presència també amb
diversos envelats.
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Per arrodonir aquesta cinquena edició de la Festa de la
Primavera podeu berenar o pujar al trenet que, després de
fer un primer viatge des de l’Escola Bellavista-Joan Camps,
recorrerà el Parc del Mirador tota la tarda.
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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

“Volem crear espais de trobada on promoure la igualtat
i treballar per erradicar la violència masclista”
Associació Mirall.
Feminisme d’acció social
Es va constituir el febrer de 2018.
Actualment són una cinquantena
de membres, una xifra que va
augmentant dia a dia.
a/e: associacio.mirall@gmail.com
Quan i per què sorgeix l’associació
Mirall a les Franqueses?
Arran d’escoltar arguments judicials
com els de la Manada o el cas de Juana Ribas, algunes companyes que ens
coneixíem de l´Associació ENEI vam
decidir implicar-nos en alguna associació feminista per estar envoltades de
persones amb mirades més igualitàries
del món on poder treballar per canviar
tots els àmbits on hi ha desigualtats i
es pateix violència masclista.
Vam constatar que a les Franqueses no
hi havia cap associació d´aquest tipus i
vam valorar la possibilitat de crear-ne
una. D’aquí va sorgir Mirall.
Amb quins objectius treballa Mirall?
Amb els objectius de sensibilitzar, prevenir, conscienciar de les desigualtats i
discriminacions que patim en relació al
gènere i l’opció sexual en tots el àmbits
de la societat.
Quantes sòcies sou a l’actualitat?
En l´actualitat som una cinquantena de
membres i estem creixent cada dia més.
A qui van dirigides les activitats que
organitzeu?
A la població adulta, jove, infantil, a
tota la societat en general. Organitzem
actes de conscienciació i d’agitació per
una societat lliure de sexisme.
Com valoreu les activitats que heu fet
fins al moment?
Molt positivament, ja que han tingut
molt bona acollida.
Quins són els reptes de l’associació pel

que fa a futures propostes?
Continuar treballant per crear espais
de trobada on promoure la igualtat i
treballar per erradicar la violència
masclista.
Quina és la particularitat de treballar
des de Bellavista?
La particularitat de treballar a Bellavista des de la Taula és poder conèixer
altres entitats que hi participen.
Amb aquesta relació podem identificar
i compartir les necessitats existents i
reivindicar, entre tots i totes, millores
amb més energia i amb una mirada
de perspectiva de gènere. Creiem positiu participar a la Taula d’Entitats, ja
que obre una porta d´oportunitats per
poder aportar, des de Mirall, una visió
feminista a les accions i/o activitats que
es portin a terme.
Col·laboreu o realitzeu activitats
conjuntes amb altres associacions?
Quines?
Com fa poquet que ens hem constituït
no hem tingut temps de realitzar cap
activitat conjunta amb altres associacions, encara que podem avançar que
el dia 25 de maig col·laborem a les
Jornades educatives que organitzen
l´AMPA de l’Institut Lauro, on proposarem una activitat per promoure la
coeducació com a model que lluita per
la igualtat de gènere, tenint en compte
les diferències i acceptant, valorant i
potenciant la diversitat.
Què creieu que s’hauria de millorar
al barri?
Creiem que una bona proposta de

millora al barri podria ser el foment
de més espais participatius oberts on
es doni de manera específica veu als
interessos i saber de les dones, per
treballar per una societat més justa i
igualitària.
En aquest sentit, hem d´observar de
manera clara les necessitats que presenta el barri, tant en espais d´oci com
en àmbits socials, infraestructures....i
d´aquesta manera treballar per buscar
les solucions necessàries de millora.
La Taula d’entitats permet d´alguna
manera fer d´enllaç a la participació
activa de les ciutadanes i ciutadans del
barri i generar que aquesta sensibilització vers la igualtat sigui real i efectiva.
Què destacaríeu i compartiríeu amb la
ciutadania?
Destaquem que som conscients que
encara queda molt camí per recórrer
per viure en una societat que valori
per igual a homes i dones, però volem
compartir que ens defineix el feminisme d´acció social. Això vol dir que els
nostres anhels i treball gira entorn a
realitzar accions que facin que la vida
de tothom, homes i dones, transcorri
per camins de convivència cívica i respectuosa, on prevalgui, per sobre de
qualsevol acció, el diàleg i lenteniment.
En aquest sentit, creiem que la ciutadania de les Franqueses, valora
positivament que hi hagi una associació feminista al poble. Era necessari.
Aquesta reflexió l’argumentem arran
de l´acollida tan positiva que han tingut
les nostres accions i activitats durant
aquest any que portem constituïdes.
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¿Crees que hay igualdad real entre mujeres y
hombres?
LOLI
FUENTES
No, no hi ha
igualtat, en
la feina, en
la roba que
et poses...
perquè un
home va
amb segons
què i ningú
no li diu res
però quan és una dona... Però, per exemple,
jo a nivell personal no tinc cap problema en
aquest aspecte. Solucionar-ho depèn de les
ganes que hi posem tot, perquè per molt
que fem les dones, que ja ho fem...però, bé,
alguna cosa s’està aconseguint.

ÁNGELA
SOTO
Doncs, no. A
la feina i en
moltíssimes
coses. No,
no hi ha
igualtat, ni
en decidir coses en algun moment. Hi ha
un brot que encara s’ha de tallar. Jo penso
que a les escoles també podrien donar
alguna classe teòrica als nens per a que
vegin com van les coses, per a què no siguin
masclistes...I això ho veus en les parelles
joves, en les que ells es creuen que són no
sé què i elles els ho permeten... i no es pot
permetre, hi ha d’haver una línia vermella.

Coneguem
L’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès disposa d’un Servei d’Atenció
Psicològica per a Dones, el qual
depèn de l’Àrea de Polítiques Socials. El servei es realitza a les dependències de Serveis Socials, tant
de Bellavista com de Corró d’Avall,
amb la finalitat d’apropar el servei i
facilitar l’accés a la ciutadania.
El servei ha atès l’any 2018, 97 dones , de les quals 68 han estat per
temes relacionats amb la violencia
masclista. En total, s’han realitzat
947 atencions psicològiques: 657 han
8

CRISTÓBAL
VACA
No, no n’hi
ha. No
hi ha res
equiparable
entre homes
i dones.
Les dones estan molt marginades de cara
a l’home, la prova és tot el masclisme. La
manera d’evitar-ho és tenir una bona convivència amb la teva parella, amb la teva dona.

NICASIO
MONTERO
No, no n’hi
ha. Actualment s’està
aconseguint
alguna cosa
però molt
a poc a poc. Jo considero que col·laboro a
casa al 100%, tot i que veient el que jo faig
a casa i el que veig als informatius i el que
llegeixo, veig que no hi ha igualtat. Potser
jo sóc l’excepció. Si es vol es pot millorar
però s’ha de fer a nivell polític i hi ha també
dones que, desgraciadament...

DAVID
ÁLVAREZ
GARCÍA
No hi ha
igualtat perquè des de
sempre ha
estat malament y segueix malament, i per canviar-ho
farà falta molt. Continua tot més o menys
com estava abans, a nivell laboral i en tots
els sentit. Jo, per exemple, intento ajudar a
la meva senyora en tot, però, tot i que, jo ho
faci, n’hi ha molts que no ho fan.
PILAR
CABALLERO MARTÍN
És un tema
complicat. D’una
banda, és
evident que
la dona està
infravalorada en molts
aspectes com, per exemple, en el tema
laboral o amb la baixa per paternitat, que
és una bona mesura per a què no es valori
tant, a l’hora de buscar feina, el fet que la
dona pugui agafar-la. Però considero, com
a mare, que és injust perquè com a mare
vull estar amb el meu fill i necessito més
temps, però per compensar amb la feina és
una mesura queva bé. D’altra banda, crec
que amb tot el tema de les manifestacions
se està portant el tema de la igualtat a
l’extrem.

Servei d’Atenció Psicològica
per a Dones
estat presencials, 200 telefòniques i
90 per correu electrònic.
Pel que fa a les edats de les dones
que han rebut assistència, 50 estaven en la franja dels 30 als 45 anys;
26 tenien entre 46 i 65 anys; 17, entre 19 i 29 anys, i 4, més de 66 anys.
Per tal de poder ser atès pel Servei
d’Atenció Psicològica per a Dones,
cal adreçar-se als Serveis Socials
Municipals.
El punt específic d’atenció a Bellavista, es troba al carrer de Rosselló,
39, a l’equipament Bellavista Activa.

I NFO R M A

Sabeu a quina plaça podiem
gaudir d’aquesta font?
LA PISTA ÉS:
Actualment, s’està
reurbanitzant
gràcies a un procés
participatiu obert a
la comunitat.

María Cecilia
Barroso, guanyadora
del concurs “Apunts
d’història”
La veïna de Bellavista María Cecilia
Barroso ha rebut el xec per valor de
60 euros a bescanviar als comerços
de l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses (ABCP) com a guanyadora
del concurs del número anterior del
Bellavista Informa. L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de Pla de
Barris, Joan Antoni Marín, han entregat el premi.
La fotografia del concurs corresponia
al pou de Can Patirem, situat a la
plaça que actualment porta el mateix
nom.

Foto: Montse Marín

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 10 de Juny del 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).

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

Policia Local
938 467 575
Emergències (Ambulàncies, Mossos
d’Esquadra i Bombers)
112
Centre d’Atenció Primària
Les Franqueses
938 618 030

Servei d’Atenció Psicològica per a Dones de
Bellavista Carrer de Rosselló, 39
Telèfon: 938 465 862
Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
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