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Última convocatòria
per rehabilitar edificis
a Bellavista
Per aquest 2020 es destinen 150.000
euros en ajuts.

Informa’t a l’oficina tècnica de
Pla de Barris:
Edifici de Bellavista Activa
Carrer de Rosselló núm. 39
T 938 616 221

El Centre de Formació d’Adults i APADIS, un
espai físic remodelat per millorar la funcionalitat
La reforma conclou la remodelació integral de l’illa d’equipaments
del carrer Rosselló
La nova illa d’equipaments municipals s’ha convertit en un espai
més obert i accessible amb plataforma única, jocs infantils i millores en el mobiliari urbà, la jardineria i la il·luminació. Pla de Barris ha finançat la modificació d’aquest espai físic amb l’objectiu
d’afavorir la funcionalitat i millorar els equipaments municipals,
tot considerant les necessitats del veïns.
El Centre de Formació d’Adults (CFA) ha estat l’últim equipament
remodelat per unificar-se amb l’entorn. Situat al carrer Rosselló, l’edifici acull també la seu social d’APADIS, una associació
que atén a persones amb discapacitats i als seus familiars.
L’equipament s’ha transformat físicament amb la substitució i
arranjament de la fusteria i dels vidres, la substitució de les tanques de la parcel·la, el repàs de la coberta, l’arrebossat i repintat
de la façana i la substitució de part del paviment exterior. També
s’han renovat els canalons i les baixants i s’hi ha instal·lat un nou
escalfador d’aigua.
Amb una inversió de 62.404,26 euros, dels quals el 50% provenen
de la Generalitat de Catalunya gràcies al Pla de Barris de Bellavista, el CFA ha obert les seves portes aquest curs 2019-2020,
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amb gairebé 300 alumnes que cursen llengües, competències digitals o es preparen per a proves d’accés. A més a més, aquest és
un dels 12 centres de Catalunya que han incorporat aquest curs el
programa educatiu pioner a Europa Visual Strategies (estratègies
de pensament visual), una metodologia que es va iniciar als museus de Nova York per incrementar les capacitats interpretatives
de les persones en contemplar les obres. En el cas del CFA de
Bellavista, el programa s’ha començat a aplicar en l’ensenyament
de les llengües catalana i castellana.
La remodelació s’ha executat en diferents fases. La primera
d’elles va recuperar un equipament en desús i va centralitzar
diversos serveis municipals, apropant així l’administració a la
ciutadania. Els veïns i veïnes van escollir el nom de Bellavista Activa per aquest nou equipament, on actualment s’hi poden trobar
el SAC, l’àrea de Polítiques Socials, Pla de Barris, Participació
Ciutadana i els serveis de Mediació i Assessorament en Veïnatge,
PIH i OMIC un cop a la setmana. La segona fase va obrir un espai
tancat amb reixes i amb certs desnivells a tots els veïns i veïnes,
alhora que va crear un espai polivalent per a ús de les entitats o
per a la programació d’activitats que dinamitzen el barri.
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L’esperit participatiu de Bellavista present a la
plaça de l’Esbarjo
Una zona verda que s’ha reinventat inspirant-se en un bosc

La plaça de l’esbarjo és un dels
exemples que denoten la voluntat de
comptar amb l’opinió de la ciutadania
a l’hora de dissenyar els nous espais
de Bellavista. Des de Pla de Barris s’ha
canalitzat tot el procés de participació
per convertir la plaça de l’Esbarjo en un
espai més atractiu i útil tenint en compte qui millor coneix la zona: comerços,
veïns i entitats.
La intervenció ha afectat a més de
2.000m2 de la plaça i ha convertit el
carrer de la Travessia en plataforma
única, unint-lo amb la zona de lleure
per millorar l'accessibilitat salvant
la majoria de desnivells per rampes.
També s’han incorporat nous elements
d'arbrat i de mobiliari urbà, s’ha millo-

rat la il·luminació i s’ha renovat la zona
de jocs i descans com a espais centrals
de la plaça.
Per tal de mantenir l'esperit participatiu del projecte, l'obra ha comptat amb
una comissió de seguiment formada
per veïns i veïnes, comerciants, entitats, regidors i tècnics de l'Ajuntament,
amb l’objectiu de mantenir un canal de
comunicació obert que facilités informació de manera continuada sobre
l’afectació i evolució de les obres, i que
fos garantia de transparència durant el
procés.
La nova plaça de l'Esbarjo, que ja és
una realitat, està inspirada en un bosc
i concentra 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 està destinat al punt
de trobada amb bancs modulars que
permeten la relació entre els veïns. Del
disseny de l'espai en destaca el terra
acolorit que cobreix bona part de la
plaça.
El procés de remodelació de la plaça ha
comptat amb l’opinió i aportació dels
veïns des del moment del disseny fins
a la finalització de les obres, i és que ja
al 2017 es van impulsar diverses iniciatives per tal d’involucrar a la ciutadania
i fomentar el treball conjunt tenint en
consideració les necessitats de les persones que viuen i/o treballen a la zona.
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Bellavista millora la connexió
amb la resta del municipi
La creació del pas soterrat que uneix
Bellavista amb la resta del municipi encara
la recta final. La construcció d’un calaix
de formigó a l’alçada del carrer Aragó que
travessa sota les vies fins al carrer Francesc
Gimeno de Granollers, amb una llargada de
15 metres aproximadament i unes dimensions de 5 metres d’amplada i 3,10 metres
d’alçada són la materialització del projecte,
que també ha contemplat la instal·lació un
sistema de drenatge, l’enllumenat i baranes
de protecció, així com la urbanització de la
vorera oest entre els carrers d’Aragó i Orient
per facilitar l’accés al pas soterrat.

L’obra és fruit de l’Estudi de programació per millorar la connexió de
Bellavista amb la resta del municipi
elaborat per la Diputació de Barcelona
a demanda de l’Ajuntament i té com
a objectiu principal eliminar barreres
físiques entre Bellavista i la resta del
municipi i, sobretot, connectar-lo amb
la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Avall. Compta amb un pressupost
de 1.138.178,18 euros que assumeix
l’Ajuntament a través de la regidoria Pla
de Barris i està previst el nou pas soterrat estigui acabat durant la tardor.

L’Ajuntament inverteix més d’1,5 milions d’euros
en plans d’ocupació des del 2011
Durant el proper 2020 es contractaran 21 nous plans d’ocupació, que permetran
donar feina a persones aturades de Bellavista.
La Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de les Franqueses,
l’atorgament de 213.555,14 € per a estimular la creació d’activitat econòmica
i la generació d’ocupació, així com per
desenvolupar un entorn socioeconòmic
que millori la qualitat de vida dels veïns
i veïnes de Bellavista. Gràcies al Pla de
Barris de Bellavista, el consistori pot oferir
aquests plans i fomentar de manera més
directa l’ocupació al municipi.
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Els plans d’ocupació van destinats a la contractació durant 6 mesos, en el cas d’accions
ocupacionals, i de 9 mesos en el cas
d’accions professionals, de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació
que no cobrin prestacions d’atur. Els perfils
dels plans d’ocupació són diversos segons
els projecte a desenvolupar. Els projectes
aprovats són: manteniment de l’espai públic;
manteniment de parcs i jardins i suport en
les transformacions urbanístiques;

programa de dinamització comunitària i
participació a Bellavista.

Voluntat per a promoure l’ocupació
al municipi
Des de l’any 2010, any en què el Servei
d’Ocupació de Catalunya va atorgar, per
primera vegada, la línia de subvenció “Treball
als Barris” al consistori, i durant 9 convocatòries s’han contractat 198 plans d’ocupació i
s’ha rebut una subvenció de 1.786.745,48 €.
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Teatre i formació per commemorar el Dia
Europeu de la Mediació
El Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge organitza un
taller teatral per tractar temes relacionats amb la convivència d’una manera
participativa i una formació sobre com gestionar els impagaments de quotes
comunitàries.
La participació és l’essència per
treballar, a través de les arts escèniques, temes quotidians i de
convivència en la programació
dissenyada per commemorar el Dia
Europeu de la Mediació, el 21 de
gener. El 23 de gener, a les 18.30 h,
a Bellavista Activa (carrer Rosselló
núm. 39), mitjançant el taller de
teatre social, totes les persones
interessades podran, a partir del
joc i l’expressió dramàtica, tractar
diferents aspectes de la realitat
veïnal d’una manera lúdica, creativa i dinàmica, amb la finalitat de
reflexionar sobre aquesta realitat i
transformar-la.

DIA EUROPEU
DE LA MEDIACIÓ

Aquesta no és la única activitat organitzada pel Servei
d’Assessorament i Mediació, i és
que el mateix dia 21 s’ha programat
una formació sobre com gestionar
els impagaments de quotes comunitàries, com es pot exigir el deute,
el procediment de mediació i com
formular una reclamació judicial,
entre d’altres. La formació tindrà
lloc a Bellavista Activa (carrer Rosselló núm. 39), a les 18.30 h.
Ambdues accions van encaminades
a promoure i divulgar la mediació i
el foment de la bona convivència al
municipi.
El Dia Europeu de la Mediació se
celebra coincidint amb l’aprovació
del primer text legislatiu de mediació europeu. El 21 de gener es
celebra que ja fa vint anys que es
va començar a parlar i a actuar
en termes de mediació des dels
Ajuntaments, gestionant conflictes
per a millorar la convivència als
municipis.
La mediació és un sistema
de gestió de conflictes que es basa
en la voluntat de les persones que
hi participen, el diàleg, el respecte,
la confiança i la responsabilitat.
A partir de la moderació, la
negociació, la conciliació i l›arbitri,
la mediació permet progressar cap

FORMACIÓ
Com gestionar els
impagaments de
quotes comunitàries.
Dimarts 21 de gener,
18.30 h

TALLER
Teatre social
sobre convivència.
Dijous 23 de gener,
18.30 h

Rosselló 39 · EDIFICI BELLAVISTA ACTIVA
Per a més informació podeu trucar al 938 616 221

a una societat més madura
i cohesionada.
Les activitats organitzades des del
Servei d’Assessorament i Mediació de l’Ajuntament són gratuïtes
i obertes a tothom que vulgui

assistir-hi. Si voleu més informació
podeu contactar a través del telèfon 938 616 221, presencialment
al carrer Rosselló número 39
o per correu electrònic a
participacio@lesfranqueses.cat.
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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 20 entitats.

“Volem que mitjançant la participació familiar la gent
es conegui i convisqui”

Associació Gente del
Barrio de Bellavista
Actualment són unes 108 famílies
les que integren l’associació, una
xifra que va augmentant dia a dia.
a/e: gentebarrio.bellavista@gmail.com

Quan i per què sorgeix l’associació
Gente del Barrio de Bellavista?
L’associació es registra oficialment
al desembre de 2016 i es crea amb
l’objectiu d’obrir Bellavista, tant a la
resta del municipi com a altres municipis. En definitiva que la gent de fora
conegui Bellavista i la gent de barri es
conegui entre si, perquè avui en dia, pel
que sigui, per feina, per dinàmica, perquè tots anem corrent... s’ha perdut el
concepte de fer barri.
Amb quins objectius treballeu?
Busquem sobretot obrir el barri amb
activitats enfocades a la família, des
dels més petits fins als més grans.
Volem que mitjançant la participació
familiar la gent es conegui i convisqui.
Per obrir Bellavista a altres municipis
col·laborem amb associacions de ciutats i pobles veïns com Granollers o
Canovelles. Per exemple, l’Associació
de Veïns de Granollers Nord ens ha
ajudat des del principi amb la cessió del
seu local, el primer Tió que vam fer ens
va arribar de Can Bassa ...
A qui van dirigides les activitats que
organitzeu?
A tothom que vulgui participar, només
han de voler participar. A més, tenim la
sort de comptar amb la col·laboració de

moltíssimes entitats del municipi com
els Sardanistes Franquesins, al Casal
d’Avis o l’associació Iqrae que sempre
aporten el seu granet de sorra i ajuden
en tot el que poden. La Taula d’Entitats
ens ha ajudat molt a conèixer associacions que tot i no tenir res a veure l’una
amb l’altra, tenen una preocupació i
necessitat comuna, millorar el poble.
Entre tots sumem i treballem plegats
per poder fer moltes coses.

Què creieu que s’hauria de millorar al
barri?

Com valoreu les activitats que heu fet
fins al moment?

Què destacaríeu i compartiríeu amb la
ciutadania?

Totes les activitats que fem es valoren
posteriorment en el que anomenem
Junta de Valoració per seguir millorant.
Actualment tenim tres activitats periòdiques; zumba, bachata i patchwork,
que són completament gratuïtes, a més
de les activitats o festes que organitzem, i evidentment sempre pensem si
hem de canviar alguna cosa.

Ens agradaria agrair la col·laboració i
participació de tots els comerços, veïns
i entitats en tot el que organitzem. Gràcies a això hem pogut conèixer a gent
que d’altra manera no hauríem conegut
i un exemple són els pare de la Berta,
una nena amb síndrome de Rett, una
causa amb la que ens hem implicat i
els hem ajudat en tot el que hem pogut.
Al final es tracta d’això, de fer barri, de
conèixer-nos i col·laborar els uns amb
els altres.

Quins són els reptes de futur?
Una de les coses que ens agradaria fer
pròximament és portar la festa de Sant
Jordi a Bellavista. A més, volem seguir
fent coses per fer barri, per seguir
involucrant a comerços i entitats. Per
exemple, en aquest darrer nadal érem 6
entitats fent un sol esdeveniment i vam
poder sortejar 3 cistelles només recollint el que ens donaven els comerços.

Des de l’associació sempre preguntem
quines són les preocupacions que tenen els veïns per poder traslladar-les
a l’Ajuntament i donar resposta a les
necessitats de les persones que viuen
i/o treballen a Bellavista. Les principals peticions són relacionades amb la
neteja.
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Coneguem
Compra al mercat de Bellavista
Ja fa més de 48 anys, des del 1972, que cada dimecres les parades del mercat es planten al carrer Aragó de Bellavista. Els dies
de mercat són un anar i venir de compradors i la bona taula de
la que gaudim al nostre poble no seria possible sense les seves
paradetes.

Verdures i fruites acabades de collir, els millors productes artesans, fruits secs... són diversos els motius pels que és important
comprar al mercat de Bellavista, i és que hi pots trobar aliments
frescos, productes de proximitat i aliments de temporada que
acostumen a tenir molt més sabor i olor.

Estima
el teu
barri
Compra fresc
CADA
DIMECRES
AL MATÍ
AL CARRER
ARAGÓ

Compra bo

Estima
el teu
mercat
8

Concurs apunts d’història
BELLAVISTA
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Quina obra s’està construint
actualment en aquests
terrenys?
David Castillo
Gálvez, guanyador
del concurs “Apunts
d’història”

LA PISTA ÉS:
Aquesta és una
fotografia de
1970 del poble de
Bellavista

El veí de Bellavista David Castillo
Gálvez 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 guanyador
del concurs del número anterior del
Bellavista Informa. L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de Pla de
Barris, Jordi Ganduxé, han entregat
el premi.
La fotografia del concurs corresponia a l’antiga font de la plaça de
l’Esbarjo.

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 27 de Març del 2020, 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
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