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Presentació
Balanç de 10 anys de Pla de
barris
Llei de millora de barris
El PII de Bellavista es contextualitza en
la convocatòria de la Llei de Barris.
Aquesta nova Llei de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen
atenció especial va ser votada pel
Parlament de Catalunya al 2004 amb
l’objectiu de combatre les conseqüències
de la segregació urbana.
La major concentració de població
vulnerable en nuclis urbans que solen
estar menys dotats de recursos i serveis i
amb un parc d’edificacions i un espai
públic en pitjors condicions urbanístiques
són un factor d’agreujament de
desigualtats.
Aquestes condicions poden provocar una
dinàmica de degradació per la menor
capacitat de manteniment dels
habitatges, la menor atracció de serveis i
comerços, l’abandó d’aquests barris per
part de les classes mitjanes, etc....
La Llei de Barris té per objectiu promoure
la rehabilitació global de barris
vulnerables per evitar-ne la degradació,
millorar les condicions de les persones
residents en aquestes àrees, i afavorir,
d’aquesta manera, la cohesió social.

Per aconseguir-ho, aquesta llei estableix
la creació d’un fons econòmic a
disposició dels ajuntaments que
presentin projectes d’intervenció integral
que tinguin com a objectiu la millora
urbanística, social i econòmica dels seus
barris més vulnerables.
Sent Bellavista un nucli urbà d’aquestes
característiques, l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès es presentà a la
convocatòria de la Llei de barris amb una
proposta que va ser aprovada al 2010.
La proposta va ser elaborada amb lel
suport de la Diputació de Barcelona i de
la mà redactora de l’empresa PlanasEsquius-Segatti.
L'objectiu general d’elaborar el pla era
resoldre una doble problemàtica:
•

Interna: concentració de
problemàtiques socials i d’estat
d’edificació.

•

Externa: o de relació amb l’entorn,
deguda a l’aïllament i a la segregació
urbana provocada per les
infraestructures barrera que envolten
Bellavista.
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El pla d’intervenció integral de
Bellavista
L’any 2010 s’inicià, des de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, el Pla
d’Intervenció Integral (PII, en endavant)
de Bellavista.
El pla estava destinat a ser un revulsiu
dels dèficits urbanístics i d’edificació
que arrossegava el nucli i de la
vulnerabilitat social de bona part de la
seva població.
El PII arribà en un moment de màxima
crisi econòmica a tot el país, que es
deixava sentir de manera especialment
intensa en nuclis com Bellavista, que
havien concentrat la immigració laboral
extracomunitària dels anys precedents.
El pla era, i ha estat, una oportunitat
única de cooperació interadministrativa i
transversal guiada per una estratègia
global, consensuada i fonamentada en
una diagnosi rigorosa de les
problemàtiques de Bellavista.
El lema que ha acompanyat el PII ha
estat “Bellavista Sí” i sintetitza l’aposta
autoafirmativa i reivindicativa de
Bellavista, de la seva vitalitat i il·lusió
per continuar encarant un projecte de
futur propi amb optimisme.

En definitiva, el PII materialitza la
voluntat del nucli per ser “quelcom més
que una agrupació arbitrària
d’habitatges i carrers”, i ser la unió de
voluntats entorn a una idea conjunta de
futur.
Després dels 10 anys d’Intervenció del
Pla a Bellavista, amb una inversió inicial
prevista de 8.784.005,58 € i final de
8.225.927,29 €, i havent comptat amb
tres pròrrogues extraordinàries, el Pla
ha arribat a la seva fi.
El tancament del pla requereix i mereix
una avaluació en profunditat de les
accions desenvolupades, dels impactes
assolits i de la consolidació i continuïtat
que cal donar al treball realitzat, més
enllà del PII.
Per a fer aquesta avaluació,
l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès ha tornat a comptar amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
Aquest cop, la redacció ha anat a càrrec
de l’empresa D-CAS (Col·lectiu
d‘analistes socials)
Aquesta avaluació és la que es recull en
les pàgines d’aquest document.
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El document dona compliment a allò
disposat per l’article 19 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, de
desplegament de la llei 2/2004, que
especifica la informació que han de
contenir els informes d'avaluació final
dels respectius programes d'intervenció
urbana.

Així, el document s’estructura en tres
grans blocs:
1. Bloc A. Panoràmica general del PII.
En aquest bloc s’inclouen diversos
apartats que permeten veure en
perspectiva el global del projecte.

1. 2. Bloc C. Avaluació global del
projecte. Es presenta aquí
pròpiament el balanç del projecte i la
valoració ciutadana que es fa de la
transformació de Bellavista en
aquests deu anys i dels reptes que
queden per davant.
2. 3. Bloc B. Actuacions
desenvolupades. En aquest bloc
s’inclouen les fitxes resum de
cadascuna de les accions
desenvolupades, recollint els seus
objectius, com s’han implementat,
els impactes assolits i de les línies
de continuïtat que han de tenir,
segons la valoració tècnica que se’n
fa d’elles.
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Nota
metodològica
Com s’ha fet aquesta avaluació?

Per aquesta avaluació, s’han fet:

Avaluar deu anys de feina intensa a nivell
urbanístic, d’habitatge, de participació i
d'acció social es presenta d’entrada com
una empresa inabastable.

•

13 entrevistes a personal tècnic de
l’Ajuntament (vegeu llistat al final d’aquest
apartat).

•

Un grup de debat amb entitats de la Taula
d’Entitats de Bellavista, complementades
amb entrevistes telefòniques, amb una
participació total de 8 entitats.

•

9 entrevistes a veïns especialment
implicats al nucli i que van participar en el
documental “Bellavista, ple de vida!”.

La documentació generada al llarg de deu
anys és abundant i inclou justificacions
administratives, materials divulgatius,
estudis de planificació, memòries,
avaluacions parcials, etc. Un primer repte és
revisar tota aquesta documentació i generar
un relat resumit i si més no fidedigne de
l’estratègia desplegada.

•

7 entrevistes a comerciants del nucli,
ubicats al voltant de la Plaça d’Espanya,
com a principal punt comercial.

•

Una enquesta telefònica i online a una
mostra de 206 veïns de Bellavista majors
d’edat i amb més de 10 anys de
residència al nucli.

L’avaluació requereix també prendre
contacte amb els actors que han estat
implicats en el Pla de barris: personal tècnic
de l’Ajuntament, entitats, comerciants, veïns
i veïnes de Bellavista.

•

Un recull d’indicadors estadístics sobre
l’evolució del nucli en els deu anys
analitzats.

Requereix una tasca intensa de traçabilitat
des del final fins al principi envers cada
acció executada, entenent com s’han anat
transformant els plantejaments inicials per
adaptar-se a les oportunitats i obstacles del
context.

En aquesta presa de contacte, cal generar
una reflexió que obliga a mirar al passat, per
valorar des del present els resultats
aconseguits, i mirar cap al futur, per
consensuar com projectar i consolidar la
feina feta.

Tota la documentació ha quedat integrada
en un document expositiu que desemboca
en unes conclusions i orientacions de futur.
A continuació es mostra un diagrama que
resumeix el procés d’elaboració d’aquest
document d’avaluació.
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Recopilació
d’indicadors
demogràfics i
socioeconòmics
del territori, amb
l’evolució dels
darrers 10 anys.

Contextualització
de l’estat del
territori

Recopilació de
memòries,
documents,
informes, premsa,
de les diferents
accions.

Recopilació
documental del
Pla

Elaboració de fitxes
resum de cada acció
d’acció (situació de
partida, objectius,
descripció de
l’actuació, agents
involucrats,
cronograma, inversió,
etc.)

Síntesi de
l’execució del
Pla

• Copsar la percepció de
millora del nucli en relació
a les línies estratègiques
contemplades.

Enquestes a la ciutadania
del nucli i consultes a
entitats i comerços per a:

• Valorar la continuïtat i
consolidació de les línies
d’actuació.

• Analitzar els impactes del
pla al nucli.

• Analitzar l'execució i
resultats de les accions
del Pla.

Entrevistes als referents
tècnic per:

Avaluació dels
resultats del Pla
de barris

Redacció d’un informe
final d’avaluació que
sintetitzi l'estratègia
desenvolupada, el
calendari d’execució,
la inversió econòmica,
les accions
realitzades, els
resultats obtinguts, els
impactes generats, i
les línies d’acció a
consolidar de cara al
futur.

Informe final

•

•

•

Valorar la necessitat de
consolidació de les línies
d’acció impulsades en el
municipi.

Fer balanç de l'impacte
urbanístic i social del Pla
d’Intervenció Integral a
Bellavista al nucli.

Conèixer i avaluar
l’execució del Pla de
barris en els seus 10
anys de durada.

Objectius generals

Objectius i metodologia
AVALUACIÓ DEL PLA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL A
BELLAVISTA

Les entrevistes a les
persones tècniques

• Mirada al futur: reptes i possibilitats
derivades de l’execució de les
accions.

Per tal de realitzar l’avaluació de les
actuacions desenvolupades en els
diferents camps i programes del PII s’ha
entrevistat als diferents referents de les
actuacions. Un total de 13 entrevistes
que pretenien abordar les actuacions
des de 3 mirades:

La taula a continuació mostra el llistat de
referents entrevistats i les actuacions
sobre les que han aportat la seva visió.
A l’ Annex, es troba el guió general de
les entrevistes realitzades.

• Desenvolupament de les accions:
actuacions desenvolupades diferenciant entre la previsió inicial i
allò realment executat durant els 10
anys del PII- agents implicats, fonts
de finançament, cronograma
d’execució, etc.
• Impacte de les accions al territori:
avaluació dels efectes que han tingut
les actuacions (indicadors de resultat i
d’impacte, elements positius i
negatius, etc.)

Relació de personal tècnic municipal entrevistat
- Gemma Barnusell, Pla de Barris,Participació i Convivència
- Antònia Garcia, Pla de Barris, Participació i Convivència
- Cristina Estradera, Pla de Barris, Participació i Convivència.
- Miriam Calle, Pla de Barris, Participació i Convivència.
- Cristina Fuentes, Urbanisme.
- Manel Fernández, Obres, Serveis i Mobilitat.
- Jose Algar, PMCEIJ
- Montse Góngora, PMCEIJ.
- Montse Capel, Polítiques Socials.
- Aroa Godoy, Polítiques Socials
- Carles Ribera, Informàtica
- Montse Aliberch, Dinamització Econòmica.
- Montse Redondo, Comunicació.
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La participació d’entitats i
veïns i veïnes especialment
implicats al PII
L’avaluació ha recollit la perspectiva de
les entitats del nucli de Bellavista, així
com de veïns i veïnes que han estat
especialment implicats i implicades en
diferents accions i processos del PII o
que han estat directament afectats per
algunes actuacions. Ens referim a:
• Membres de la Taula d’Entitats de
Bellavista: s’ha celebrat una sessió
focal per contrastar els efectes del PII
en tres punts principals:
- Millora general del nucli en els
darrers 10 anys.
- Assoliment dels objectius concrets
del PII.
- Propostes de millora del barri per al
futur.

• Veïns/es implicats en l’elaboració
del documental “Bellavista, ple de
vida!”: s’ha fet una entrevista
telefònica en el mateix sentit que a la
taula d’entitats:
- Millora general del nucli en els
darrers 10 anys.
- Assoliment dels objectius concrets
del PII.
- Propostes de millora del barri per al
futur.

• Comerciants de plaça Espanya:
s’ha fet una entrevista
semiestructurada als comerciants
ubicats en la plaça Espanya, com a
principal punt neuràlgic de Bellavista.
Les entrevistes s’han fet directament
en els comerços i s’ha aconseguit
parlar amb 7 comerciants. Els
resultats d’aquestes entrevistes estan
incorporats a la fitxa corresponent de
l’actuació (1.3.1 Urbanització de la
plaça Espanya).
Relació d’entitats i veïns i veïnes consultats
Taula d'Entitats

7 entitats participants en el grup focal i 1
entrevista telefònica.
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Veïns i veïnes implicades en el
documental “Bellavista, ple de vida!”

9 entrevistats via telefònica

9

Comerciants de la plaça Espanya

7 entrevistes a peu de carrer

7

Total

24
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L’enquesta a la ciutadania
Per valorar fins a quin punt la ciutadania ha
percebut millores a Bellavista, s’ha fet una
enquesta durant el mes de març de 2021.
Degut a la pandèmia i les contraindicacions
de fer enquestes a peu de carrer, la
consulta s’ha realitzat per dos canals
alternatius que es complementen.
- Via telefònica, amb trucades aleatòries
als telèfons de persones empadronades
a Bellavista des de fa més de 10 anys i
majors de 18 anys.
- Via online, mitjançant un qüestionari
bilingüe difós en els canals de
comunicació de l’Ajuntament.

L’enquesta aborda:
- Millora general del nucli en els darrers
10 anys.
- Assoliment dels objectius concrets del
PII.
- Propostes de millora del barri per al
futur.
L'enquesta ha estat contestada per 206
veïns (199 de Bellavista i 7 de la resta del
municipi), majors d’edat i amb més de 10
anys de residència al nucli.
Pot veure’s al quadre a continuació que
s’ha assolit una bona proporcionalitat
d’homes i dones, d’edats i llocs de
naixement (per exemple, amb un 20% de
persones estrangeres, sent aquest un
percentatge molt similar al que reflecteix el
Padró).

Característiques de la mostra de població enquestada
Mostra total vàlida assolida
Via d'enquestació
Sexe
Edat

Lloc de naixement
Lloc de residència

Via telefònica
Via online
Homes
Dones
18 a 39 anys
40 a 59 anys
60 i més anys
A Catalunya
A la resta d'Espanya
A l'estranger
Bellavista
Altres zones de les Franqueses del V.

206

100%

176
33
97
106
46
104
54
109
53
41
199
7

85%
16%
47%
51%
22%
50%
26%
53%
26%
20%
97%
3%
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BLOC A.
Panoràmica
general del PII
13

Àrea
d’intervenció
El PII abasta tot el nucli de Bellavista,
situat entre l’extrem sud de les
Franqueses i el municipi veí de
Granollers.

• Sector Vell (1950-60-70): illes
compactes amb fronts continus i
homogenis
El perímetre del nucli està definit per les Sectors
de Elevat
Bellavista
• Sector
(1970-1980): illes
infraestructures: a nord i est la ronda
allargades i parcel·les petites
cinturó C-352, a oest la via del
• Sector Nord (des de 1988): illes de
ferrocarril Barcelona-Girona Rodalies
front continu est-oest i obert a la
C2 de la RENFE, a sud, el pont que
pendent topogràfica
travessa la via i uneix Bellavista amb
Granollers.
• Sector Sud-Est (des de 2002): illes
Bellavista conforma una àrea
residencial amb una morfologia urbana
diversa, tant en trama de carrers com
en tipologia d’edificació:

amb front discontinu de blocs
plurifamiliars lineals aïllats

Es poden distingir 4 àrees o sectors
segons trama urbana i antiguitat:

Font imatge i explicacions: Servei de Suport,
Assessorament i Mediació a les comunitats de
veïns i en temes de veïnatge (2017), “Diagnosi de
l’estat de les comunitats de veïns de Bellavista.
Sector Elevat”.
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El principal període de construcció a
Bellavista es va viure durant els anys
70. Els edificis construïts durant els
anys 70 o abans (anys 60 o anterior)
conformen pràcticament la meitat del
nucli i s’ubiquen en el que coneixement
com a Sector Vell i Sector Elevat.
Aquests edificis tenen actualment més
de 40 anys d’antiguitat, derivant-se una
major necessitat d’inversió en
manteniment.

Entre l’any 2000 i 2011 va haver un nou
boom de construcció que va completar
l’edificació del Sector Nord i Sud-Est i
va fer també algunes noves edificacions
al Sector Vell.
A partir de 2011 fins a l’actualitat, no es
produeixen pràcticament noves
construccions al nucli.

Durant els anys 80 i 90 la nova
construcció va ser moderada. Durant
aquests anys es va completar
l’edificació al Sector Vell i el Sector
Elevat i es van desenvolupar els sectors
Nord i Sud-Est.
Edificis construïts als anys 60 o
abans

Edificis construïts als anys 70

Edificis construïts als anys 90

Edificis construïts als anys 80

Edificis construïts a partir de l’any
2000
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Font: Diputació de Barcelona, Programa Sitmun.
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Mapa de carrers de Bellavista

Font: Cartografia Bing

17

Vista aèria de Bellavista

Font: Cartografia Bing
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Indicadors socials,
econòm ics i
dem ogràfics
En les següents pàgines es recopilen les
dades de fonts secundàries de Bellavista i
les Franqueses del Vallès que ajuden a
descriure la situació actual del nucli i
complementen l’avaluació del PII de
Bellavista.
En les següents planes es trobarà la
informació referida a 4 blocs
contextualitzadors dels diferents àmbits
d’actuació del PII:
•

A) Situació demogràfica

•

B) Situació socioeconòmica

•

C) Situació d’habitatge

•

D) Qualitat de vida

Analitzem l’estat del nucli amb dades
“fredes” per a posteriorment fer-ne una
anàlisi en conjunt amb les visions
qualitatives dels agents implicats al PII.
No sempre ha estat possible trobar dades
especifiques de Bellavista ni de la major
actualitat.
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A ) S itu a c ió d e m o g r à fic a
POBLACIÓ
Bellavista representa quasi
la meitat de la població del
municipi de les Franqueses
(44%).
L’augment de població al
nucli i al municipi, ha estat
continua, excepte en el
període 2013-16, on la
variació poblacional va
arribar a ser negativa,
coincidint amb una menor
arribada de població
estrangera. A partir del 2017,
la població ha seguit
augmentant.
La piràmide poblacional
comparativa ens mostra una
Bellavista relativament
jove, però amb un
envelliment progressiu,
(vegi’s el decalatge entre
l'abundant franja 30-44 i les
generacions posteriors de 29
anys i menys).
Tot i que veiem un cert
repunt de les generacions
d’infants del 5 als 14 anys,
les quotes dels més petits 04 no segueixen la tendència.
Si comparem el nucli de
Bellavista amb la resta de
les Franqueses del Vallès,
observem que la primera
està menys envellida que el
conjunt del municipi.

Població de les Franqueses del Vallès total i per
nuclis (2019)

Total: 20.092 habitants

44
%

Bellavista

56
%

Resta de nuclis

Evolució de la població Bellavista i total de les
Franqueses (2010-19)
Bellavista

Franqueses del Vallès, les

20.092

8.846

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piràmides de població comparades (2019)
Les Franqueses del vallès

Bellavista (seccions 2, 3, 8 i 10)

De 100 anys i més
De 90 a 94 anys
De 80 a 84 anys
de 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Font dels tres gràfics: Idescat.
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ORIGEN I
NACIONALITAT DE LA
POBLACIÓ
Més de 3 de cada 10
habitants de les
Franqueses han estat
immigrants, ja siguin
interns (resta d'Espanya)
o externs (resta del món).
Per tant, tenim una
població caracteritzada
per la diversitat d’orígens.
La població amb
nacionalitat estrangera és
d’un 10,38% al global del
municipi, uns
percentatges més aviat
baixos comparats amb la
província.
En canvi, a Bellavista, la
població estrangera
representa un 18%. Per
tant, podem dir que
Bellavista continua sent
un nucli amb
segregació per raó
d’origen, si bé aquesta
no és especialment
accentuada i s’ha
mantingut igual al llarg
d’aquests anys.
De la mateixa manera
que vèiem amb l’evolució
de la població general, la
població estrangera
s'estanca durat els anys
de crisi, però repunta a
partir de 2018.

Origen de la població de les Franqueses, 2019
Estranger
15 %

Resta d'Espanya
18 %
Catalunya
67 %

Evolució origen de la població a les Franqueses 201019
Catalunya

Resta d'Espanya

Estranger

13.555
3.571
2.966
20

01

20
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20
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20
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20

09
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11

20

13

20

15

20

17

20
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Població amb nacionalitat estrangera, 2019. Comparativa les
Franqueses i Bellavista
Espanyola
Les Franqueses

Estrangera

90%

Bellavista

10%

82%

18%

Evolució de la població estrangera (2015-2019).
Comparativa Bellavista i les Franqueses
% estr. Les Franqueses

% estr. Bellavista
18%
10%

2015

2016

2017

2018

2019

Font dels quatre gràfics: Idescat.
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POBLACIÓ AMB
NACIONALITATS
ESTRANGERES

Nacionalitat de la població estrangera a les
Franqueses, països (2019)
Marroc

De cada 10 persones amb
nacionalitat estrangera, 3,5
són del Marroc i 1,5 de
Senegal. La resta de
nacionalitats són, per ordre:
Gàmbia, Bolívia, Itàlia,
Romania, Hondures, Xina.
Si comparem les
nacionalitats per grans
grups territorials i per nuclis
(úniques dades disponibles),
veiem com a Bellavista la
comunitat d’origen africà
té un pes encara més
remarcable: a Bellavista, la
població amb nacionalitat
estrangera africana és més
de 10 punts major que al
global del municipi.
Aquest predomini de certes
comunitats, sumat a una
concentració de la població
estrangera al nucli de
Bellavista, és un fet a tenir
en compte en les polítiques
d’acollida i convivència
intercultural.

34,66

Senegal

15,29

Gàmbia

4,7

Bolívia

3,93

Itàlia

3,07

Romania

2,88

Hondures
Xina

2,3
2,21

Altres

30,29

Comparativa de nacionalitat de la població
estrangera (2019), per regions.
Bellavista (Secció 2, 3, 5, 8 i 10)
59%

Àfrica
15%
12%

Amèrica del Sud

Resta UE

11%
6%

Amèrica del Nord i
Central

6%
5%

Àsia i Oceània

5%
4%

Resta Europa

70%

4%
3%

Font dels dos gràfics: Idescat.
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B ) S itu a c ió s o c io e c o n ò m ic a
En aquest apartat es presenten
algunes dades que ajuden a
definir la situació económica del
territori. En molts caos, no ha
estat possible trobar dades
desglossades per nucli.

Comparativa dels principals indicadors socioeconòmics (2019 o darrer any disponible)
Les Franqueses

1. Taxa d'ocupació de la població activa estimada

SITUACIÓ GENERAL
Les Franqueses del Vallès
mostra una situació
socioeconòmica prou semblant
a la mitjana de la província. Els
principals indicadors
socioeconòmics ens permeten
caracteritzar el municipi per una
menor renda bruta familiar
disponible, però per una
major inversió pública en els
habitants.
La població de les Franqueses
té uns nivells d’estudis
considerablement més baixos
que la província: el % de
persones amb estudis superiors
és quasi 10 punts més baix. La
comparativa amb Bellavista,
segueix la tendència: el % cau
en 16 punts. Per tant, podem
veure com Bellavista té
majors mancances
formatives. El nivell d’estudis
està molt correlacionat amb el
risc d’atur i pobresa de la
població. Actuar en els
aspectes formatius és
fonamental per a la promoció
socioeconòmica.

Província

2. Taxa d'activitat

7. Taxa beneficiaris de prestacions per desocupació

3. Població amb estudis post-obligatoris (2011)

4. Ingressos de la població (2017)

6. Pressupost municipal per habitant (2018)

5. Rendra bruta familiar disponible (+16)

Nivell d'estudis de la població - comparativa
(cens 2011)
Ni sap ll/e

Sense estudis

6%

Primer grau

Segon grau

13%

Tercer grau

22%

60%
64%

55%

17%
13%
4%

14%

13%
8%
2%

8%
2%

Renda per llar 2017. Comparativa interna i externa
38.507

27.974

31.339

34.557

Finalment, en la mateixa línia
de vulnerabilitats, la renda
bruta per llar a Bellavista és
la més baixa del municipi.
Font dels tres gràfics: Idescat i Programa Hermes de Diputació de Barcelona.
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B e lla v is ta
Font: INE

B e lla v is ta

Font: INE
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MERCAT DE TREBALL:
Evolució taxa d’activitat i ocupació de les
Franqueses

Les taxes d’activitat i ocupació de
les Franqueses s’han mantingut
a l’alça i prou estable des del
2015. Presenten valors força
semblants a la província i en el
cas de l’ocupació son
lleugerament més alts.
Pel que fa l’atur, a les
Franqueses del Vallès trobem un
atur a Gener de 2020 del 11,6%,
quasi un 1% que en la província.
Trobem diferències en l’atur per
edats: l’atur en persones més
grans de 55 anys és major que
en la província i lleugerament
més alt en persones de mitjana
edat.
Evolutivament, des del 2013,
veiem com les Franqueses cada
cop ha tingut uns nivells d’atur
menys diferenciats als de la
província. Això és especialment
rellevant, perquè a data del 2011
(Censo de Población y Vivienda)
l’atur a Bellavista era molt major
que al conjunt del municipi i a la
província.

1. Taxa d'ocupació de la població activa estimada (població
ocupada/població activa)
2. Taxa d'activitat (població activa/població 16 a 64 anys)

95,75%
70,61%

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

Taxa d'atur a Gener de 2020. Comparativa territorial
Província

Les Franqueses

De 55 a 64 anys

20,45%

De 45 a 54 anys

9,67%

De 35 a 44 anys

9,14%

De 25 a 34 anys

10,57%

De 16 a 24 anys

9,89%

Evolució de la taxa d'atur registral (Gener
2010-2020 i Març 2020)
Les Franqueses

Prov. Bcn
13,70%
12,91%

Val a dir que aquests nivells
d’atur han augmentat en els
darrers mesos com a
conseqüència de la COVID19.
La taxa d’atur en estrangers ha
anat descendint en els darrers
anys, tot i que pot estar
repuntant arrel de la pandèmia..

Taxa d'atur registral en estrangers (20102020)
Les Franqueses

Província de Barcelona

2,019

2,018

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

8,68%
6,20%

Font: Idescat i hermes (Diputació de Barcelona).

25

SECTORS D’ACTIVITAT
Sectors econòmics: assalariats i autònoms
del 2020

En el 2012, es posava de
manifest la manca de diversitat
Agricultura
en l'activitat econòmica del
Serveis
municipi. A més, això era encara
més evident per a Bellavista,
Les Franqueses del Vallès1%
donat que tenia una menor
atractivitat comercial.
Tot i així, podem veure com el
sector comerç ha agafat molta
rellevància al municipi, encara
que la Indústria segueix tenint
un paper destacat.

Indústria

46%

Construcció

10%

Província de Barcelona 14% 6%

Si ens fixem en l’evolució dels
assalariats i autònoms per
sectors, podem veure com la
indústria, desprès de la
depressió de la crisi, s’ha
recuperat i superat als valors
de 2010 i segueix sent el
sector que més assalariats i
autònoms té en el municipi. El
sector serveis ha seguit pujant
d’una forma prou accelerada. En
canvi, la construcció, tot i haver
millorat, no ha recuperat els
valors pre crisi.
L’evolució d’empreses per
sectors semblen indicar una
caiguda lenta però sostinguda
de les empreses industrials en
contraposició a les de serveis.
Tot i així, l’any 2019 repuntaven
i durant el 2020, hi ha hagut una
caiguda proporcional
d’empreses d’ambdós
sectors.

43%

80%

Evolució assalariats i autònoms a les
Franqueses
Agricultura
Serveis

Indústria

Construcció

4.124
3.852

848
54
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Evolució empresarial per grans sectors a les
Franqueses
Agricultura
Lineal (Indústria)

2,006

2,010

Indústria
Construcció

2,015

2,019

2,020

Font: Idescat i hermes (Diputació de Barcelona).
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C ) S itu a c ió d ’h a b ita tg e
USOS I TINENÇA
Quant a la tipologia de
l’habitatge, veiem que la
gran majoria estan
destinats a la a
residència principal,
representant a Bellavista
el 93% de les llars. El
municipi en general i
Bellavista, en concret,
no son zones d’habitatge
secundari.

Tipus d'habitatge (Cens 2011) Comparativa territorial
Habitatge principal

Habitatge seundari

7%

5%

93%

94%

Habitatge buit
11%
6%

83%

Bellavista (s. 2,3 i 5)
Les Franqueses
Província de Barcelona
Dels habitatges
principals de les
Tinença de l'habitatge principal
Bellavista (s. 2,3 i 5)
Les Franqueses
Prov. de Barcelona
Franqueses, la gran
Lloguer
19%
17%
20%
majoria son de propietat
Propietat
76%
80%
74%
(80%), a Bellavista hi
Hipoteques per pagar
44%
51%
34%
Altres
5%
3%
6%
ha un menor % de
propietat que es
reparteix en un major
lloguer i en l’opció
“altres”. Les famílies
amb pagaments
pendents de les seves
hipoteques son una mica
Evolució del lloguer a les Franqueses
menors (6% menys) que
462
a la resta del municipi.

Tot i que hi ha una
menor tendència al
lloguer que en altres
territoris de la Província,
a Bellavista és major
que a la resta del
municipi i en els
darrers anys ha
augmentat molt.

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

Font: Censo de población y vivienda de 2011 i iDepartament d’Habitatge.
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PARC I MERCAT
D’HABITATGE:
El 92% dels
habitatges de
Bellavista varen ser
construïts en els
últims 50 anys, i el
42% entre el 1961 i el
1980 (any de màxim
creixement urbà de
Bellavista). La resta
del municipi s’ha
desenvolupat en major
mesura a partir del
1980 (incloent tota la
part nova de
Bellavista).
Les Franqueses té un
parc d’habitatge més
petit en m2 i envellit
que el conjunt de la
comarca (però no que
la província). A més,
té una taxa d’HPO i
de sol·licitud més
elevada que d’altres
territoris.
Pel que fa als preus,
el mercat d’habitatge
de les Franqueses és
molt semblant al del
Vallès Oriental.

Antiguitat del parc d’habitatge. Comparativa amb la província de Barcelona
Entre 2009 i 2011
Entre 2002 i 2008
Entre 1981 i 2001
Entre 1961 i 1980
Entre 1921 i 1960
Entre 19000 i 1920
Abans de 1900

Bellavista

Franqueses

Barcelona

Principals indicadors del parc d'habitatge 2018. Comparativa
territorial (on 100% = al promig dels territoris)
Les Franqueses

Vallès Oriental
Mitjana m2 habitatge nou

Mitjana m2 habitatge usat

% de sol.licituds en relació a la disponibilitat (HPO)

Taxa d'habitatges HPO *1000hab (2002-18)

Taxa de sol.licituds d'habitatge HPO x1000hab (2018)

Principals indicadors del mercat d'habitatge 2018. Comparativa territorial. (on 100% = al promig dels territoris)
Les Franqueses del vallès

Vallès Orientral

Compravenda x1.000 hab

Preu m2 nou

e
gu
Llo
r

Preu m2 usat

Mitjana import mensual

Contractes x 1.000hab

Font: Censo de población y vivienda de 2011 i iDepartament d’Habitatge.
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D ) Q u a lita t d e v id a
Per tal de radiografiar la
qualitat de vida dels
habitants de Bellavista i
les Franqueses, es
mostren les dades
secundaries de les que es
disposen.
Els habitants de les
Franqueses disposen de
majors possibilitats
esportives censades.
Les persones grans tenen
una disposició
comparativa força alta de
places per a residències
de gent gran, però
aquesta abundància no és
accessible per a tothom: hi
ha 0 places públiques,
front unes 50 de caire
social i unes 80 de
privades. És important
atendre aquesta situació,
tenint en compte
l’envelliment de la
població, el poder
adquisitiu de Bellavista i el
nombre creixent de
persones grans que viuen
soles.
A 2019, el municipi compta
amb una taxa prou
elevada de policies
municipals per habitant.
Especialment, si la
comparem amb les dades
de 2015 on era força més
baixa que en altres
territoris.

Biblioteques per 10.000 habitants
Les Franqueses

Província de barcelona
0,96

0,94
0,55

0,93

0,52

2010

0,51

2014

2018

Taxa espais esportius censats
Les Franqueses
Provincia de Barcelona
0,66%
0,49%

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

Places en residències per a gent gran
Les Franqueses
145,0

85,7

2011

Província de barcelona
136,7

86,3

134,4

2015

84,9

2018

Policies locals per mil habitants
Les Franqueses

Província de barcelona

1,64
1,43

2011

2015

2019

Font: Idescat i hermes (Diputació de Barcelona).
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Situació de
partida
Situació de partida i justificació de
la necessitat d’intervenció
L’any 2010, Bellavista acumulava
dèficits urbanístics i dinàmiques de
regressió econòmica i social que feien
necessari apostar per una estratègia
contundent i integral d’estimulació.
Aquests dèficits es concentraven en el
sector vell del nucli, on hi ha més
densitat de població. Tanmateix, el nucli
en el seu conjunt presentava dèficits de
connexió amb la resta del municipi,
d’accessibilitat i de manca d’espais
verds. Per això, la zona d’intervenció va
incloure tot Bellavista.
Resumirem a continuació quina era, a
2010, la situació de Bellavista. Al final
d’aquest document contrastarem aquest
punt de partida amb la situació a 2021.
El resum l'estructurarem en 4 grans
àmbits, que es corresponen amb els
grans àmbits de l’estratègia
d’intervenció:
a) Estat dels d’edificis
b) Situació social i econòmica

a) Espai públic i accessibilitat
b) Equipaments col·lectius

a) Estat dels edificis
Bellavista tenia a 2010 una proporció
elevada d’edificis en mal estat. La
inspecció sobre terreny que va
acompanyar la redacció del PII va
revelar que en el sector vell de
Bellavista quasi la meitat dels edificis
necessitava rehabilitacions mitges
(façanes, terrats, fusteria exterior, patis
de llum, instal·lacions i altres elements
comuns) i uns pocs més rehabilitacions
en profunditat. Els blocs amb més
deficiències es corresponien a blocs
plurifamiliars construïts els anys 60 i 70.
En la majoria dels casos es tractava
d’habitatges de 4 o més plantes sense
ascensor. En aquests edificis es
concentraven habitatges de lloguer i
problemàtiques socials.
A diferència del sector vell, les
edificacions dels sectors sud-est, nord i
elevat, de construcció més recent, es
trobaven en bastant bon estat.
30

b) Situació social i
econòmica
Demogràficament, Bellavista destaca
pel fet immigratori. Els orígens del nucli
se situen en els fluxos migratoris des
d’Andalusia i Extremadura durant els
anys 60 i 70. A partir del 2000 irrompen
els fluxos migratoris extracomunitaris,
especialment des del nord d’Àfrica i
Llatinoamèrica, de manera que a 2010
el percentatge de població estrangera al
nucli doblava la del municipi (21% i 11%
respectivament).
La immigració estrangera va suposar un
rejoveniment de la població, però també
va agreujar les dinàmiques de
precarietat laboral i d’habitatge presents
al nucli. Tanmateix, ja a 2010, el flux
d’entrades extracomunitàries s’havia
frenat notablement per la greu crisi
econòmica del moment. D’aquesta
manera, s’iniciava una nova etapa
demogràfica marcada per l’estabilitat
poblacional.
A nivell econòmic, el nucli arrossegava
desigualats importants en el nivell
educatiu i econòmic de la població que
es reproduïen generacionalment. Així, el
nucli concentrava col·lectius de risc,
com adolescents amb fracàs escolar,
aturats de llarga durada i persones
grans amb pensions baixes. De fet, els
ajuts econòmics que s’atorgaven des de
Serveis Socials a Bellavista duplicaven
en la majoria de casos els de la resta
del municipi.

Des de Serveis Socials també es
destacaven problemàtiques creixents de
convivència familiar i conductes
predelictives entre joves amb poques
perspectives laborals sobre les quals
clarament s’havia de fer prevenció i
intervenció.
Pel que fa al comerç, hi havia poc
comerç i aquest sovint resultava de poc
valor afegit per al nucli. Hi havia una
clara fuga de consumidors a Granollers,
en detriment del comerç local. Al 2010,
hi havia un gran nombre de locals buits
amb poques perspectives de ser
ocupats, si bé estaven sorgint algunes
petites iniciatives emprenedores, en
part degudes a la crisi i l’atur.
En l’àmbit de la convivència, el nucli no
tenia situacions greus de conflictivitat ni
d’inseguretat o delinqüència, però es
detectaven nombrosos comportaments
incívics que afectaven el manteniment i
la neteja del nucli. La majoria de
requeriments de serveis policials en el
nucli de Bellavista corresponien a actes
de caràcter incívic. També era molt
deficitari el grau de reciclatge i la gestió
correcta dels residus per part de la
població.
El teixit associatiu de Bellavista era
divers, amb diverses associacions de
veïns, educatives, socials i culturals.
Aquest capital associatiu es va veure
com un potencial a mobilitzar en
l’estratègia de millora del nucli.
Tanmateix, per aprofitar aquest
potencial era necessari dinamitzar,
cohesionar i recolzar aquestes entitats i
facilitar-los infraestructura i espais de
trobada.
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c) Espai públic i
accessibilitat
Bellavista gaudeix d’una bona ubicació
en relació a les grans infraestructures,
amb una estació de la línia BarcelonaGirona de RENFE, i un accés directe al
cinturó de Granollers, C-352. Aquesta
mateixa característica esdevé negativa
per la frontera física que suposen
aquestes infraestructures especialment
per als vianants, fent que augmentin els
desplaçaments en vehicle privat fins i
tot en distàncies relativament curtes.
La connexió de vianants amb Granollers
i Corró d’Avall es feia a través del pont
de Bellavista, la passera de la via del
tren i el túnel de connexió amb Corró
d’Avall. Els dos darrers punts
presentaven greus dèficits
d’accessibilitat, incomoditat i fins i tot
perillositat. Era per tant del tot necessari
crear més punts que facilitessin el
creuament de la via d’una manera
accessible i segura.

Les zones verdes existents a l’interior
del sector més antic es limitaven a
places de dimensió reduïda, poc
adaptades a les necessitats del ciutadà i
amb poques opcions d’ús lúdic, com per
exemple el joc a pilota. Algunes places
estaven molt antiquades i presentaven
greus dèficits d’accessibilitat. Els grans
espais oberts, el Parc del Mirador a l’est
de Bellavista i la franja paral·lela a la via
del ferrocarril a l’oest, estaven
infrautilitzats per la seva dificultat
d’accés.
Finalment, l’orografia de Bellavista,
ascendent a una sola vessant i amb un
únic punt baix al carrer Aragó amb
Cardedeu, provocava inundacions
freqüents en aquesta zona del nucli.

Quant als carrers, es detectava una
manca de jerarquia en la xarxa viària
especialment pel que fa a la inexistència
d’itineraris amables i neuràlgics. El
conjunt de la xarxa estava dominada
per la presència de vehicles aparcats al
carrer i per la priorització del vehicle per
sobre del vianant. A la zona vella i
elevada hi havia un gran nombre de
carrers amb voreres estretes.
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d) Equipaments col·lectius
A principis del 2000, es van construir a
Bellavista diversos equipaments de gran
rellevància, com l’Institut d’Educació
Secundària LAURO (2000), la Nova
Escola Bressol (2000), el CEIP Joan
Camps i Giró (2001), el Centre cultural
de Bellavista en 3 fases: Biblioteca
municipal (2001), Centre social (2002) i
Teatre Auditori (2003). Aquests
equipaments se sumaven als
prèviament existents, com l’Escola
d'Adults, el casal d’avis i el centre
d’atenció primària.

Es detectava per tant que calia reforçar
la integració urbanística dels nous
equipaments i fomentar-ne l’ús fent més
difusió dels programes i serveis que s’hi
prestaven. Addicionalment, es detectava
la necessitat de condicionar algun local
com a hotel d’entitats, per donar
resposta a les demandes d’espais de
les associacions i es veia necessari
potenciar l’Escola d'Adults com a
equipament de referència en un nucli on
la població adulta arrossegava dèficits
importants d’oportunitats educatives.

D’aquesta manera, a 2010 Bellavista
disposava d’una bona xarxa
d’equipaments. Tanmateix, la seva
concentració de molts d’ells en les cotes
més altes del nucli dificultava l’accés i la
proximitat al ciutadà, si bé es va
reforçar el transport urbà en bus per
facilitar-ne l’accés.
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Dèficits de manteniment dels edificis

Dificultats de connexió amb Corró d’Avall

34

Dificultats de connexió amb Granollers

Barreres arquitectòniques
35

Voreres estretes i prioritat del vehicle privat

Places i parcs obsolets
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Estratègia
d’intervenció
L’estratègia d’intervenció ideada per a
Bellavista rep el nom de Bellavista Sí.
El projecte és fruit de la suma de
reflexions i la participació de diversos
actors, buscant el consens en la
proposta i el reforç d’una xarxa de
col·laboracions que facilités el
desplegament d’un projecte compartit.
L’estratègia del Pla d’Intervenció
Integral (PII) de Bellavista integra tres
dimensions:
• Una dirigida a l’exterior, que té a
veure amb la connexió i obertura del
nucli amb el seu entorn municipal:
• Una interna, de tipus urbanístic, que
té a veure amb la millora dels
elements físics del nucli.
• Un altre, humana, que té a veure
amb la promoció de les relacions
socials, la capacitació i suport de les
persones que viuen en el nucli.
Tenint en compte aquestes dimensions,
es va crear una estratègia integral que
cobrís els diferents camps d’actuació
que marca la Llei de Barris i que poden
veure’s en el gràfic següent.

Les línies d’acció de Bellavista Sí s’han
acabat estructurant en 4 grans línies
que aglutinen els 8 camps marcats per
la Llei de barris. Aquestes quatre grans
línies d’intervenció, que simplifiquen els
8 camps de partida, han estat:
1.

Rehabilitació d’edificis

2.

Cohesió social i dinamització
econòmica

3.

Espai públic i accessibilitat

4.

Equipaments col·lectius

Per cadascuna d’aquestes línies s’han
concretat alguns objectius de millora
específica, que tenen a veure amb les
dimensions de connexió externa,
urbanisme i persones que hem
mencionat anteriorment.
El detall d’objectius i la seva
correspondència amb les línies d’acció i
els camps marcats per la Llei de barris
poden veure’s en la pàgina a
continuació.
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Camps d’actuació
de la Llei de barris
Camp 1. Millora de
l'espai públic i
dotació d'espais
verds

Línies de treball
simplificades de
Bellavista Sí
Espai públic i
accessibilitat

Objectius de millora
• Reconèixer un eix cívic central
• Millorar l'accessibilitat de l’espai públic
• Aconseguir una mobilitat més sostenible
que prioritzi les persones.

Camp 5. Foment
de la sostenibilitat i
del
desenvolupament
urbà

• Promoure recorreguts a peu i en
bicicleta.
• Optimitzar la superfície, l'ús,
l'accessibilitat i la seguretat.

Camp 8.
Accessibilitat i
supressió de
barreres
arquitectòniques

• Donar resposta als problemes en la
xarxa de clavegueram a la confluència
dels C/Aragó i Cardedeu.
• Millorar la connexió de Bellavista amb la
resta de la ciutat i superar la barrera
que suposa la via del ferrocarril.

Camp 2.
Rehabilitació i
equipament dels
elements comuns
dels edificis

Rehabilitació
d’edificis

• Promoure la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis plurifamiliars.

Camp 3. Provisió
d’equipaments per
a l’ús col·lectiu

Equipaments
col·lectius

• Dotar el nucli de les infraestructures
necessàries per al desenvolupament
dels programes i actuacions previstes.

Camp 4.
Incorporació de les
tecnologies de la
informació en els
edificis
Camp 6. Equitat de
gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels
equipaments
Camp 7. Millora
social, urbanística i
econòmica

• Millorar i potenciar els equipaments
existents.
• Dotar d’alt valor tecnològic els edificis
públics del nucli i introduir elements
atractors als espais.
Cohesió
social i
dinamització
econòmica

• Incorporar la perspectiva de gènere en
tots els projectes i accions que es
desenvolupin.
• Garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés i control dels recursos i beneficis
socials entre dones i homes.
• Afavorir l’activitat econòmica i promoure
la inserció laboral.
• Afavorir la cohesió social.
• Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.
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C am ps i objectius del PII de
B ellavista
• Reconèixer un eix
cívic central
• Millorar la
connexió de
Bellavista amb la
resta de la ciutat
construïda,
produint una
transformació
significativa per a
superar la via del
ferrocarril.

• Millorar l'accessibilitat
• Promoure recorreguts
a peu i en bicicleta
• Optimitzar la
superfície, l'ús,
l'accessibilitat i la
seguretat

•

Promoure la
rehabilitació
dels elements
comuns dels
edificis
plurifamiliars

•

Dotar el nucli
de les
infraestructure
s necessàries
per al
desenvolupam
ent dels
diversos
programes i
actuacions
previstes.

•

Millorar i
potenciar
els
equipaments
existents.

• Afavorir la
cohesió social
• Fer partíceps
veïns/es i entitats
de la
transformació del
territori

• Afavorir
l’activitat
econòmica i
promoure la
inserció
laboral

• Incorporar la
perspectiva de
gènere en tots els
projectes i accions
que es desenvolupin

• Garantir la
igualtat
d’oportunitats en
l’accés i control
dels recursos i
beneficis socials
entre dones i
homes.

• Aconseguir una mobilitat
més sostenible que
prioritzi les persones i
connecti el nucli de
Bellavista amb la resta
del municipi.
• Donar resposta als
problemes en la xarxa de
clavegueram a la
confluència dels C/Aragó
i Cardedeu.

• Facilitar la
incorporació a les
noves tecnologies
de tots es veïnes/es,
posant atenció als
col·lectius amb risc
d’exclusió social.

• Dotar d’alt valor
tecnològic els
edificis públics del
nucli i introduir un
element atractor als
espais.

• Potenciar les noves
tecnologies com a eina
per a la formació, la
inserció, la
comunicació i la
participació.
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Modificacions de l’estratègia
inicial i final
Bellavista Sí (PII) tenia inicialment una
durada prevista de 6 anys (4+2), que
s’han allargat fins a 10 a través de
diferents pròrrogues.
Cadascuna de les pròrrogues ha estat
una ocasió per repensar l’estratègia
inicial des d’una major proximitat i
coneixement de les dinàmiques i
necessitats del nucli.
D’aquesta manera, mentre que algunes
accions s’han executat com estava
previst des del principi, d’altres, en
canvi, han estat substituides per altres
accions que s’han considerat més
prioritàries o adequades.
Així mateix, mentre algunes accions
han tingut un caràcter puntual, d’altres
han tingut una vocació de consolidar-se
com a recursos permanents del nucli.
Finament, mentre que hi ha accions – la
majoria- que s’han pogut completar
durant el període de vigència del PII,
d’altres han quedat incompletes i
hauran de ser completades ja fora del
paraigua del PII.

Entre els diferents replantejaments que
ha viscut Bellavista Sí, destaca el que
es va produir l’any 2015, a propòsit de
l’avaluació intermitja després dels
primers cinc anys de PII i la decisió de
demanar una pròrroga de cinc anys.
Aquesta avaluació va revisar les
accions realitzades durant el primer
lustre i va fer un nou estudi de
necessitats socials i urbanes del nucli.
En base a aquesta diagnosi de
necessitats actualitzada, l’avaluació va
permetre consensuar quines accions
inicialment previstes seguien tenint
sentit, quines no eren ja pertinents, i
quines accions noves calia incloure dins
de l’estratègia de Bellavista Sí per
abordar millor els objectius del PII i les
necessitats de la població.
A continuació, mostrem una infografia
de l’avaluació intermitja realitzada, que
resumeix les accions fetes el primer
lustre, la nova diagnosi de necessitats a
2015, i les accions que quedaven
prioritzades per al període 2015-2020.
Posteriorment, es mostren una sèrie de
taules per a cada gran línia estratègica
d’actuació, on es pot contrastar
directament les accions concretes
previstes inicialment a 2010 i les
accions finalment executades entre
2010 i 2020.
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Infografia resum de l’avaluació intermitja del PII a 2015

Espai públic i accessibilitat
ESTRATÈGIA INICIAL
2010

ESTRATÈGIA FINAL
2020

OBSERVACIONS

Urbanització
Plaça Espanya



Ha estat una de les principals
accions del PII. Va ser una de
les primeres modificacions
importants del PII.

Ascensors a la
passera del
Passeig Ponent



Ascensors a la
passera del
Passeig Ponent



Ha estat una de les principals i
primeres accions del PII.

Estudi de
camins escolars



Execució
camins escolars



Ha quedat fet només l’estudi
però no l’execució, malgrat es
considera encara una acció
oportuna.

Pas soterrat
Bellavista Corró d’Avall



Pas soterrat
Bellavista Corró d’Avall



Ha estat una de les darreres i
més importants accions del PII.

Procés
participatiu i
reforma Plaça
de l’Esbarjo



Ha estat una de les darreres i
més importants accions del PII.

Millora places:
Provença, Can
Patirem, Plaça
Major, Plaça
Catalunya



S’han fet petits arranjaments en
les places del nucli.

Ascensor entre
Plaça Parc
Països Catalans
i equipaments



Última acció executada del PII.

Estudi xarxa del
clavegueram i
aplicació
millores



S’ha optat per fer una solució
pràctica de la xarxa de
clavegueram, a través d’un
sobreeixidor.

Estudi xarxa del
clavegueram i
aplicació
millores



Carril bici
circular



Acció descartada per la
morfologia del nucli.

Estudi de
mobilitat de l'eix
cívic i
Urbanització Pg.
Andalusia



Acció desestimada per la difícil
peatonalització del Passeig
Andalusia i manca de consens,
ja que és un eix central de
trànsit i aparcament.
Pista
poliesportiva
Parc del Mirador



Acció finalment descartada per
la creació de patis oberts
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Rehabilitació d’edificis
ESTRATÈGIA INICIAL
2010

ESTRATÈGIA FINAL
2020

OBSERVACIONS

Programa de
mediació en CC.
de Veïns



Programa de
mediació en CC.
de Veïns



El Programa ha estat un
dels més centrals i valorats
del PII. Ha inclòs una
diagnosi de l’estat de les
comunitats de veïns,
l’assessorament, la
mediació i
l’acompanyament a les
rehabilitacions.

Programa
d’ajuts a la
rehabilitació



Programa
d’ajuts a la
rehabilitació



Juntament amb el
Programa de mediació en
CC. de Veïns, els ajuts a la
rehabilitació ha estat un
dels projectes que més s’ha
desenvolupat i millor
valoració ha obtingut.

Reordenació de
les antenes
comunitàries



Reordenació de
les antenes
comunitàries



L’actuació s’ha vist
necessària durant el PII
però finalment no s’ha
pogut realitzar perquè no es
podia destinar més
pressupost al camp2.
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Equipaments col·lectius
ESTRATÈGIA INICIAL
2010

ESTRATÈGIA FINAL
2020

OBSERVACIONS

Adequació de l’
Espai familiar



Adequació de l’
Espai familiar



Acció executada que ha
permès posar en marxa
l’Espai Familiar.

Dinamització de
l’Espai Familiar



Dinamització de
l’Espai Familiar



Acció executada segons el
previst durant quasi tot el
període del PII.

Adequació
Oficina Pla de
barris



Adequació
Oficina Pla de
barris



Acció executada, incloent
l’adequació d’un local
provisional i una ubicació
definitiva al C/Rosselló.

Espai cívic i
social C/
Rosselló (Fase
1, 2 i 3)



Espai cívic i
social C/
Rosselló (Fase
1, 2 i 3)



Acció executada
completament en tres
fases. És una acció de gran
abast i ha permès el
desenvolupament d’altres
accions. L’acció ha estat
acompanyada de processos
participatius.

Nous vestidors
del camp de
futbol Bellavista



Nous vestidors
del camp de
futbol Bellavista



Acció completada

Adequació hotel
entitats



Acció realitzada a mitges.
S’han fet estudis de locals i
se n’ha habilitat un com a
magatzem i espai de reunió
per a entitats però no com a
hotel.

Punt TIC a
Bellavista Activa



S’ha habilitat un punt TIC i
seu electrònica a Bellavista
Activa.

Punts Wifi
gratuïts



S’han habilitat diferents
punts wifi gratuïts als
equipaments.

Centre de dia
per gent gran



En procés d’execució. Es
disposa del projecte i
s'estan cercant empreses
gestores del projecte.

Millora de
l’estructura i
l’edifici de
l’Escola d'Adults
i Apadis



Acció completada. S’ha
arreglat la façana i coberta
de l’edifici, Pendent la
intervenció a nivell
d’instal·lacions i usos
interiors.
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4. Cohesió social i dinamització económica
ESTRATÈGIA INICIAL
2010

ESTRATÈGIA FINAL
2020

OBSERVACIONS

PECE: Programa
Educatiu
Comunitat i
Escola



PECE: Programa
Educatiu
Comunitat i
Escola



Programa executat durant el
PII i que ha quedat integrat
en la regidoria d’Educació.

Transversalitat
de gènere



Transversalitat
de gènere



Les accions del PII s’han
dissenyat tenint en compte
l’equitat de gènere.

Mou-te per la
igualtat





Estudi i exposició
Les Dones de
Bellavista





Van fer-se accions
específiques de
sensibilització els primers
anys del PII però després va
optar-se per prioritzar una
perspectiva transversal.

Taula d'Entitats



Taula d'Entitats



S’ha dinamitzat la Taula
d’Entitats al llarg del PII i ha
participat en vàries accions.

Campanyes de
civisme



Campanyes de
civisme



S’ha executat la campanya
“Supercívics”, amb vàries
edicions.

Viu Bellavista



Viu Bellavista



S’han fet edicions
periòdiques d’aquesta
festivitat anual.

Obrim el Parc del
Mirador



Obrim el Parc del
Mirador



S’ha fet anualment activitats
al Parc del Mirador.

Programa Esport
i Salut (Bellavista
pas a pas)



Patis oberts



El Programa Esport i Salut
s’ha transformat al llarg del
PII: inicialment va consistir
en caminades populars, miniolimpíades i posteriorment va
reconvertir-se en patis
oberts.

Foment cohesió i
diversitat: Pla
acollida Vincles



Pla de
convivência de
Bellavista



El projecte Vincles s’ha
desenvolupat al llarg del PII.
S’ha aprovat també un Pla
de Convivència per al
conjunt de la població.

Programa
d’inserció de
col·lectius
vulnerables
(joves amb
fracàs escolar)



Programa
d’inserció de
col·lectius
vulnerables
(joves amb
fracàs escolar)



El programa s’ha valorat com
a necessari però no s’ha
aconseguit desenvolupar
més enllà de formacions
puntuals.

Programa de
foment del
comerç de
proximitat



Programa de
foment del
comerç de
proximitat



No s’ha aconseguit executar
l’acció, malgrat considerar-se
necessària.
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Transversal
ESTRATÈGIA INICIAL
2010

ESTRATÈGIA FINAL
2020

OBSERVACIONS

Gestió del PII



Gestió del PII



Tot el PII ha estat liderat per
una Oficina tècnica ubicada
al propi nucli. Sobre
aquesta oficina ha recaigut
el manteniment i adaptació
d’una estratègia d’acció, la
gestió administrativa del PII
i la coordinació de les
accions de manera
transversal entre diferents
regidories.

Comunicació del
PII



Comunicació del
PII



El PII s’ha acompanyat d’un
Pla de comunicació que ha
integrat la creació d’una
imatge de marca, per una
banda, i per un altre l'edició
d’un butlletí periòdic
(Bellavista informa) per a
tots els veïns del nucli. El
PII es tancarà amb una
edició especial d’aquest
butlletí (Transformant
Bellavista)
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Cronograma de
desenvolupament

Presentem a continuació el cronograma
de temps en el que s’han desenvolupat
les diferents accions del PII.

Com es pot veure al gràfic, els anys
entre 2014 i 2018 són els de màxima
activitat del PII. A partir de 2019,
comença una etapa d’anar finalitzant les
accions previstes, sense començar-ne
de noves.

Com es pot observar, les accions s’han
desenvolupat entre 2010 i 2021, any
que ha comptat amb una pròrroga
extraordinària de 3 mesos deguda a la
situació de pandèmia per Covid-19.

Al darrer any, 2021, s’ha arribat amb 7
accions en marxa, de gran importància,
com són la connexió amb Corró d’Avall,
l’ascensor de la Plaça de Països
Catalans, el centre de dia. Aquestes
accions posen el punt i final al PII.

Els primers anys es dediquen a posar
en marxa diverses accions simultànies,
algunes de caire organitzatiu del propi
PII, com la cerca d’un local que faci
d’oficina tècnica, i d’altres de tipus
social. Posteriorment es van entomant
les accions urbanístiques de major cost.

Accions en marxa segons any
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17

17

11
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Camp 1. Millora de 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
l'espai públic i dotació
d'espais verds
1.1.1 Millora de la plaça
dels Països Catalans i
instal·lació d’ascensor
1.1.2 Millora de les places:
Provença, Can Patirem,
Major, Catalunya
1.1.3 Plaça Esbarjo
1.2.0 Estudi de mobilitat
de l'eix cívic
1.2.1 Urbanització Pg.
d'Andalusia i definició de
l'eix cívic central
1.3.1 Urbanització de la
plaça Espanya

Camp 2. Rehabilitació i 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
equipament dels
elements comuns dels
edificis
2.1.1 Programa d’ajuts a la
rehabilitació
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Camp 3. Provisió 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
d’equipaments per a l’ús
col·lectiu
3.1.1 Adequació edifici
(anteriors escoles) - Fase
1
3.1.2 Urbanització plaça i
c/Rosselló - Fase 2 i 3
3.2.1 Adequació de
l’Oficina de Gestió del Pla
de barris
3.2.2 Adequació de l'Espai
Familiar al C/Cardedeu
3.2.3 Nous mòduls de
vestidors al camp de
futbol-7
3.2.4. Reforma del local
del c/ Barcelona, 33, (local
d'entitats)
3.2.5 Projecte de reforma
del local del c/ Empordà
núm 1
3.6.6. Adequació exterior
de l'edifici del C/ Rosello
(on se situa e l’Escola
d'Adults i local APADIS)
3.3.1. Centre de dia
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Camp 4. Incorporació de 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
les tecnologies de la
informació en els edificis
4.1 Instal·lació d'una xarxa
d'Internet de qualitat en
punts estratègics de l'espai
públic
4.2 Seu electrònica
Bellavista Activa

Camp 5. Foment de la 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
sostenibilitat i del
desenvolupament urbà
5.1.0 Estudi xarxa
clavegueram
5.1.1 Construcció d’un
nou col·lector o dipòsit de
tempesta i retenció
d’aigües pluvials

Camp 6. Equitat de 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments
6.1.1 Programa de
sensibilització envers la
igualtat de gènere: Mou-te
per la Igualtat
6.1.2 Estudi i exposició
Les Dones de Bellavista
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Camp 7. Programes que 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
comportin millora social,
urbanística i econòmica
7.1.1 Programa de
caminades «Bellavista, pas
a pas»
7.1.2 Patis Oberts
7.2.1 Avaluació de
necessitats de rehabilitació
d’habitatges
7.2.2 Diagnosi comunitat de
veïns
7.2.3 Servei de suport i
assessorament a les
comunitats de veïns
7.2.4 Formació i
sensibilització preventiva
del Servei de Suport i
mediació a les comunitats
de veïns
7.3.1. El Mes de la
Diversitat
7.3.2. Projecte Vincles (dins
del servei d’acollida)
7.4.1 Pla de convivència de
Bellavista
7.4.2 Viu Bellavista
7.4.3. Creació i
dinamització de la Taula
d'Entitats per a la millora de
Bellavista
7.4.4. Bellavista, ple de
vida! (Documental)
7.4.5. La « Fam no fa
vacances »
7.4.6. Tria el nom del nou
equipament
7.4.7 La construcció d’un
poble: passat, present i
futur
7.4.8 Campanyes de
Civisme
7.4.9 Camins escolars
segurs
7.4.10 Procés participatiu
per definir les obres de la
plaça de l’Esbarjo

7.4.11. Festa de la
Primavera
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Camp 7. Programes que 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
comportin millora social,
urbanística i econòmica
7.5.1 Estudi: Pla de
dinamització comercial
7.5.2 Estudi per la nova
ubicació del mercat de
Bellavista
7.6.1 Diagnosi
sociolaboral, formativa i
empresarial del barri de
Bellavista
7.6.2 Projecte educatiu
comunitat i escola (PECE)

7.6.3. Activitats
educatives al Parc del
Mirador (PECE)
7.6.4. Curs de formació
d’auxiliar de cuina
7.7 Espai familiar
7.8.1 Programa de
comunicació
7.8.2 Butlletí Bellavista
Informa
7.9.1 Gestió del PII

7.9.2 Jornada d’intercanvi
de coneixements: a la
recerca d’aliats i
d’alternatives de
finançament.
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Camp 8. Accessibilitat i 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
supressió de barreres
arquitectòniques
8.1.1. Estudi de
programació per millorar la
connexió
8.1.2. Nova passera per a
vianants i bicicletes de
doble connexió: als
equipaments esportius i al
parc lineal de la via: pas
soterrat
8.2.1. Obres ascensors,
passera i aparcament ADIF
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Inversió
econòmica
El PII executat ha tingut un cost total final
de 8.225.927,29 €. La inversió inicial
prevista del ascendia a 8.784.005,58€,
de manera que la desviació ha estat
reduïda (-558.078,29 € menys d’inversió
final respecte a la prevista).
Per camps, la major inversió s’ha donat
en els camps 1, 2, 3, 7, i 8, relatius a la
millora dels edificis, la dinamització
socioeconòmica, la millora dels espais
públics, la supressió de barreres
arquitectòniques i la provisió
d’equipaments col·lectius.
Els camps amb menor inversió han estat
els relatius a la incorporació de noves
tecnologies, el foment de la sostenibilitat i
el desenvolupament urbà i l’equitat de
gènere.
Les desviacions entre la inversió
inicialment prevista i la inversió final són
especialment rellevants en el camp 1, 2,
3, 5 i 7 on trobem que la inversió final
s’ha reduït o augmentat en més de mig
milió d’euros.
El cost de les accions executades ha
estat, majoritàriament, assumit al 50%
pel Fons de foment de barris
(Generalitat) i l’Ajuntament.

Tot i això, cal destacar que l’Ajuntament
ha rebut un total de 660.462,18 € d’ajuts
per part d’altres agents, com Diputació
de Barcelona, el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC), el SOC
o l’ Institut Català de les Dones (ICDGeneralitat de Catalunya).
A més a més, Bellavista també s’ha vist
beneficiada amb 2.001.330,53 € euros
invertits en el barri a través del “Treball
als barris” del SOC-FSE.
Es tracta per tant d’una inversió
induïda i complementària d’un total de
2.661.792,71€ euros obtinguda gràcies
al PII, que ha revertit en Bellavista.
En les següents pàgines es detalla
informació financera, estructurada en els
següents apartats:
• Resum del PII previst (2010)
• Resum del PII executat (2021)
• Principals diferències econòmiques
• Anàlisi de les diferències:
- Modificacions de projectes
- Desviacions pressupostàries

54

PII inicial (previst al 2010)
Camp
Camp 1. Espai públic i
accessibilitat

Programes
1.1 Urbanització de la Plaça de l’Esbarjo
1.2 Urbanització de Passeig d’Andalusia

€ programa

€ camp

502.800,00 € 1.215.680,00 €
712.880,000 €

Camp 2. Rehabilitació i 2.1.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació
equipament dels
elements col·lectius
dels edificis

720.300,00 €

Camp 3. Provisió
d’equipaments per a
l’ús col·lectiu

3.1 Espai cívic i social a l’illa d’equipaments del
carrer Roselló

954.700,00 € 1.833.500,00 €

3.2 3.2 Adequació de diversos locals de Bellavista
per a ús cívic i social

325.000,00 €

3.3 Espai cívic a Plaça Nova

553.800,00 €

Camp 4. Incorporació
de les tecnologies de
la informació en els
edificis

4.1 Instal.lació d’una xarxa de WIFI a punts
estratègics de l’espai públic

25.500,00 €

4.2 Instal.lació i dinamització d’un punt d’accés a
Internet al nou Espai Cívic

15.300,00 €

720.300,00 €

40.800,00 €

Camp 5. Foment de la
5.1 Carril bici circular d’aproximació als
sostenibilitat i del
equipaments i a la resta del municipi
desenvolupament urbà
5.2 Construcció d’un nou col.lector o dispòsit de
tempesta i retenció d’aigües pluvials

140.000,00 €

Camp 6. Equitat de
gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels
equipaments

6.1 Transversalitat de gènere en el disseny
execució i avaluació de les actuacions contingudes
en el PII

142.144,80 €

Camp 7. Programes
que comportin millora
social, urbanística i
econòmica

7.1 Programes d’esports i salut

275.004,54 € 2.241.580,78 €

7.2 Servei de suport i mediació a les comunitats de
veïns

183.103,44 €

7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i
la convivència

268.551,86 €

7.4 Programes de dinamització comunitària,
promoció xarxa associativa i participació ciutadana

239.051,76 €

7.5 Programa de foment del comerç de proximitat

244.137,92 €

7.6 Programa de formació i inserció laboral per a
col.lectius vulnerables

255.172,40 €

7.7 Programa Espai Familiar

306.034,48 €

7.8 Programa de comunicació

101.724,16 €

7.9 Gestió del projecte d'intervenció integral

368.800,22 €

Camp 8. Accessibilitat i 8.1 Nova passera per a vianants i bicicletes per a
supressió de barreres
creuar la via del ferrocarril, connexió amb els
arquitectòniques
equipaments esportius municipals
8.2 Millora de la passera existent a l’alçada del
passatge de Ponent a tavés de dos ascensors
exteriors

840.000,00 €

700.000,00 €
142.144,80 €

1.400.000,00 € 1.750.000,00 €

350.000,00 €

8.784.005,58 €
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Modificacions en els
programes
PII previst-PII executat:

Programes

Un projecte de 10 anys de durada com el PII
de Bellavista està subjecte a modificacions
fruit dels canvis de context i de la major
informació que s’obté a l’hora de posar en
marxa les accions.
En el cas del PII de Bellavista, més enllà de
modificacions més operatives i d’execució, hi
ha modificacions destacables que canvien el
resultats d’intervenció en el barri. Passem a
presentar una taula resum i les explicacions
pertinents.
Programes

del PII inicial (2010)
Cam 1.1 Urbanització de la Plaça de l’Esbarjo
p1
1.2 Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix cívic
central de Bellavista

Resultat
del PII executat (2021)

1.1 Urbanització i milllora diverses places de Bellavista

Transformat

1.2. Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix
cívic central de Bellavista

Desestimat

1.3. Urbanització de la plaça Espanya

Cam 2.1.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació

Afegit

2.1.Rehabilitació i equipament dels elements comuns
dels edificis

=

3.1. Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer
Rosselló

=

3.2 3.2 Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús
cívic i social

3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús
cívic i social

=

3.3 Espai cívic a Plaça Nova

3.3. Centre de dia per a gent gran a Bellavista

Transformat

4.1 Connexió d'alguns equipaments del barri amb
internet de qualitat

Transformat

4.2 Instal•lació i dinamització d’un punt d’accés a
Internet al nou Espai Cívic

=

p2

Cam 3.1 Espai cívic i social a l’illa d’equipaments del carrer
p 3 Roselló

Cam 4.1 Instal•lació d’una xarxa de WIFI a punts estratègics de
p 4 l’espai públic
4.2 Instal•lació i dinamització d’un punt d’accés a Internet al
nou Espai Cívic

Cam 5.1 Carril bici circular d’aproximació als equipaments i a la
p 5 resta del municipi
5.2 Construcció d’un nou col•lector o dispòsit de tempesta i
retenció d’aigües pluvials

Desestimat
5.1.Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de
tempesta i retenció d'aigües pluvials

=

Cam 6.1 Transversalitat de gènere en el disseny execució i
p 6 avaluació de les actuacions contingudes en el PII

6.1.1 Transversalitat de gènere en el disseny, execució
i avaluació de les actuacions contingudes en el PII

Cam 7.1 Programes d’esports i salut
p7

7.1 Programes d’esports i salut:

=

7.2 Servei de suport i mediació a les comunitats de veïns

7.2 Servei de suport i assessorament a les comunitats
de veïns

=

7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la
convivència

7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la
convivència

=

7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa
associativa i participació ciutadana

7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció
xarxa associativa i participació ciutadana

=

7.5 Programa de foment del comerç de proximitat

7.5 Programa foment del comerç de proximitat

=

7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col.lectius
vulnerables

7.6 Programa de formació i inserció laboral per a
col.lectius vulnerables

=

7.7 Programa Espai Familiar

7.7 Espai familiar

=

7.8 Programa de comunicació

7.8. Programa de comunicació

=

7.9 Gestió del projecte d'intervenció integral

7.9. Gestió del projecte d'intervenció integral

=

8.1. Nova passera per a vianants i bicicletes per a
creuar la via del ferrocarril, connexió amb els
equipaments esportius municipals

=

8.2 Millora de la passera existent i del seu entorn a
l’alçada del passatge de Ponent a tavés de dos
ascensors exteriors

=

Cam 8.1 Nova passera per a vianants i bicicletes per a creuar la
p 8 via del ferrocarril, connexió amb els equipaments esportius
municipals

8.2 Millora de la passera existent a l’alçada del passatge de
Ponent a tavés de dos ascensors exteriors

Transformat
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Detallem els motius de les modificacions destacades dels programes
C
a
m
p
s

Programes

Programes

C
a
m
p
1

1.1 Urbanització de la Plaça de l’Esbarjo

del PII inicial 2010

Resultat
del PII executat (2021)

1.1 Urbanització i millora diverses
places de Bellavista

Modificat

Motiu: en la modificació d'actuacions realitzada al 2012 es resol seguir prioritzant la (re)urbanització de la
plaça de l’Esbarjo i, a més, ampliar aquest programa a la reforma d'altres places amb gran densitat de
població per a fer-les més accessibles, agradables i convertir-les en espais de gaudi.

Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de
l'eix cívic central de Bellavista.

1.2. Urbanització Pg. d'Andalusia i
definició de l'eix cívic central de
Bellavista

Desestimat

Motiu: en l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla de barris de Bellavista (2016)
es debat l'adequació de la urbanització del Passeig Andalusia, sense trobar un projecte concret que sumi
consens per les dificultats de reendreçar el trànsit i l'aparcament. Per tant, es desestima aquesta actuació
destinant el seu pressupost assignat a altres actuacions: 1.1 i 1.3.
1.3. Urbanització de la plaça Espanya

Afegit

Motiu: en la modificació d'actuacions realitzada al 2012 s'identifica prioritària la urbanització de la Plaça
Espanya, afegint aquest programa a la resta del PII.
C
a
m
p
3

3.3 Espai cívic a Plaça Nova

C
a
m
p
4

4.1 Instal•lació d’una xarxa de WIFI a
punts estratègics de l’espai públic

C
a
m
p
5

5.1 Carril bici circular d’aproximació als
equipaments i a la resta del municipi

C
a
m
p
6

6.1 Transversalitat de gènere en el
disseny execució i avaluació de les
actuacions contingudes en el PII

3.3. Centre de dia per a gent gran a
Bellavista

Modificat

Motiu: en la modificació d'actuacions realitzada al 2012 s'identifica prioritària la urbanització de la Plaça
Espanya, descartant la proposta de programa de l'Espai cívic a Plaça Nova. Posteriorment, es decideix
prioritzar al PII la creació d'un "Centre de dia per a Gent Gran" per a respondre a les necessitats de
l'envelliment de la població i la manca de recursos d'aquest estil al barri. Tot i així, el programa del Centre
de dia tampoc acaba reeixint en el PII: pel calendari i perquè es veu l'oportunitat de fer-lo a partir d'una
col·laboració publico-privada. En el marc del PII es resol finançar l'avant projecte del centre. La resta de
pressupost es redirigeix, entre d'altres, al programa 1.1 (concretament a la implantació d'un itinerari
accessible entre el Passeig d'Andalusia i el carrer de Navarra a Bellavista -acció 1.1.1-).

4.1 Connexió d'alguns equipaments del
barri amb internet de qualitat

Modificat

Motiu: tot i que la idea inicial del projecte era instal·lar punts Wifi gratuïts en l'espai públic com a les
places, finalment s'opta per dotar els equipaments. Això es deu als possibles conflictes derivats de dotar
l'espai públic de punts d'accés: conflictoogia en la convivència i problemes derivats de la protecció de
dades.
Desestimat

Motiu: donada la morfologia del barri (quantitat de pendents), la instal·lació d'un carril bici es valora com
innecessària perquè no se li preveu una bona amortització.
6.1. Transversalitat de gènere en el
disseny, execució i avaluació de les
actuacions contingudes en el PII

Modificat

Motiu: aquesta acció no desapareix del PII, ni es transforma en una altra diferent, però si que muta la
perspectiva amb la que es desplega: en l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla
de barris de Bellavista (2016) es considera que la incorporació de la perspectiva de gènere al PII ha de
ser més una forma de treball transversal que un seguit d’accions puntuals, quedant integrada dins de
totes les actuacions del PII des del seu disseny.
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Detall de desviacions
pressupostàries (PII previstPII executat):
Un PII de 10 anys té inevitablement
modificacions sobre el el pressupost inicial
previst. Per una banda, pels canvis en les
accions previstes, aprovades cadascuna
d’elles pels òrgans competents (tant de
l’Ajuntament com de la Generalitat)l ; i per
un altra banda, per la concreció de les
accions en projectes detallats que afinen el
pressupost previst. A més a més, durant
els 10 anys de vigència del PII, els preus,
especialment de la construcció, han tingut
oscil·lacions.

Passem a explicar les principals
desviacions pressupostàries en els camps i
programes. No s’explicaran les petites
desviacions produïdes per la pròpia
redacció detallada dels projectes.
La taula resum es presenta en la següent
pàgina.
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Taula detall de desviacions pressupostàries (PII previst-PII executat):
Programes substancialment modificades o afegits

Reducció de pressupost

Programes desestimats

Augment de pressupost

Camps

Programes

Camp 1

1.1 Urbani tza ci ó i mi l l l ora di verses pl aces de Bel l avi s ta
1.2.1 Urba ni tza ci ó Pg. d'Anda l us i a i deﬁ ni ció de l 'eix cívi c
centra l de Be ll a vi s ta
1.3.1 Urba ni tza ci ó de l a pl a ça Es pa nya

Camp 2

Diferència € amb
l'inicial

Total €
810,440.87 €

307,640.87 €

9,204.00 €

-703,676.00 €

709,645.97 €

2.1.Reha bi l ita ci ó i equi pament del s el ements comuns del s
edi ﬁ ci s
3.1. Es pa i cívi c i s oci a l a l 'i l l a d'equi paments del carrer
Ros s el l ó
3.2 Adequa ci ó de di vers os l oca l s de bel l a vi s ta per a ús cívic i
s oci a l
3.3. Centre de di a per a gent gra n a Bel l a vi s ta

709,645.97 €

2,024,363.44 €

1,304,063.44 €

1,055,928.01 €

101,228.01 €

348,648.14 €

23,648.14 €

42,707.40 €

-511,092.60 €

25,500.00 €

0.00 €

17,914.30 €

2,614.30 €

5.1.Ca rri l bi ci ci rcul ar d’a proxi maci ó a ls equi pa ments i a l a
res ta del muni ci pi

0.00 €

-140,000.00 €

5.2. Construcció d'un nou col ·l ector o di pòs it de tempesta i
retenci ó d'ai gües pl uvi a l s

22,346.40 €

-677,653.99 €

Camp 6

6.1.1 Trans vers a l i tat de gènere en el di ss eny, execuci ó i
ava l ua ci ó de l es a ctua ci ons con ngudes en el PII

35,346.40 €

-106,798.60 €

Camp 7

7.1 Progra mes d’es ports i sa l ut
7.2 Servei de s uport i a s s es s ora ment a l es comuni ta ts de
veïns
7.3. Progra me s cohes i ó, di vers itat i convi vènci a : Acol l ida i
Foment i di versi ta t de l es rel a ci ons i ntercul tura l s

38,874.78 €

-236,129.76 €

269,098.12 €

85,994.68 €

255,608.19 €

-12,943.67 €

351,527.52 €

112,475.76 €

7.5 Progra ma foment del comerç de proxi mi ta t

39,068.10 €

-208,069.82 €

7.6 Progra ma de forma ci ó i i ns erci ó l a boral per a col .l ec us
vul nera bl es

46,112.26 €

-209,060.14 €

7.7 Es pai fa mil i a r

202,467.40 €

-103,567.08 €

7.8. Progra ma de comuni ca ci ó

106,598.58 €

4,874.42 €

7.9. Ges ó del projecte d'i ntervenci ó i ntegra l

317,766.53 €

-51,033.69 €

1,177,375.15 €

-222,624.85 €

322,386.04 €

-27,613.96 €

Camp 3

Camp 4

Camp 5

4.1 Connexi ó d'al guns equi pa ments del ba rri a mb i nternet de
qua l i ta t
4.2 Insta l .l aci ó i di na mi tza ci ó d’un punt d’a ccés a Internet a l
nou Espa i Cívi c

7.4 Progra mes de di na mi tzaci ó comuni tà ri a , promoci ó xa rxa
as s oci a va i pa r ci pa ci ó ci utadana

Camp 8

8.1. Nova pas s era per a via na nts i bi ci cl etes per a creua r l a
vi a del ferroca rri l , connexi ó a mb el s equi paments es por us
muni ci pa l s
8.2 Mi ll ora de l a pa s s era exi s tent i del s eu entorn a l ’al ça da
del pas sa tge de Ponent a ta vés de dos a s censors exteri ors

Total PII

8,225,927.29 €

-558,078.29 €
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El PII ha comportat una inversió
econòmica total final de 8.236.665,24€ a
Bellavista. Respecte l’inicial previst,
significa mig milió menys. Passem a
explicar les grans desviacions
pressupostàries per camps.
Camp 1. Espai públic i accessibilitat
• 1.1 Urbanització i millora diverses
places de Bellavista (AUGMENT):
inclusió de noves places a millorar al
barri, més enllà de la Plaça de
l'Esbarjo.
• 1.2.1 Urbanització Pg. d'Andalusia i
definició de l'eix cívic central de
Bellavista (DISMINUCIÓ):
desestimació de l'execució d'aquest
programa.
• 1.3.1 Urbanització de la plaça Espanya
(AUGMENT): acció afegida a
posteriori de la redacció del PII inicial.
Camp 2. Rehabilitació i equipament
dels elements col·lectius dels edificis
• 2.1. Rehabilitació i equipament dels
elements comuns dels edifici
(AUGMENT): augment del nº
d'edicions previstes i del % de
subvenció en la rehabilitació i
equipament dels elements comuns
dels edificis.

Camp 3. Provisió d’equipaments per a
l’ús col·lectiu
• 3.3. Centre de dia per a gent gran a
Bellavista (DISMINUCIÓ): anul·lació
de l'execució del programa durant el
termini del PII per manca de temps.
Des del PII, només es financia l'avant
projecte.
Camp 5. Foment de la sostenibilitat i
del desenvolupament urbà
• 5.1 Carril bici circular d’aproximació als
equipaments i a la resta del municipi
(DISMINUCIÓ): anul·lació de
l'execució del programa al PII.
• 5.2 Construcció d’un nou col•lector o
dipòsit de tempesta i retenció d’aigües
pluvials (DISMINUCIÓ): les
alternatives al col·lector que s'obtenien
de l'estudi realitzat donaven
alternatives massa costoses que no es
van poder assumir. Per a això es va
decidir implementar una solució
temporal i parcial a l'espera d'una
major capacitat pressupostària.
Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels equipaments
• 6.1.1 Transversalitat de gènere en el
disseny, execució i avaluació de les
actuacions contingudes en el PII
(DISMINUCIÓ): els canvis
implementats en l'avaluació intermèdia
fan desaparèixer els costos econòmics
d'aquest programa.
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Camp 7. Programes que comportin
millora social, urbanística i
econòmica
En general (DISMINUCIÓ): el camp 7 i
el seu conjunt d'actuacions és el camp
més dinàmic i complex estructuralment:
els projectes, activitats i programes
socials tenen majors fluctuacions i
adaptacions al context i necessitats del
moment. Per tant, les modificacions són
fruit d'aquest dinamisme. Tot i així,
detallem algunes desviacions generals:
• Algunes activitats del programa
d'Esport i Salut deixen de liderar-se
des del PII per ser els propis usuaris
i usuàries els que realitzen les
activitats de forma autònoma (sense
finançament del PII).
• El programa de promoció del comerç
i de formació i inserció laboral per a
col·lectius vulnerables són dos
programes que tot i considerar-se
necessaris s'han desenvolupat
relativament poc a nivell del marc del
PII. Aquests àmbits s’han suplert
amb accions a nivell de municipi fora
del marc del PII.
En contraposició, els programes de
Dinamització comunitària i del Servei de
suport i assessorament a les
comunitats de veïns han estat més
dotats econòmicament.
Camp 8. Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques
• 8.1. Nova passera per a vianants i
bicicletes per a creuar la via del
ferrocarril, connexió amb els
equipaments esportius municipals
(DISMINUCIÓ): En l'estudi previ a
realitzar la nova passera es resol
que l'alternativa més adient és fer un
pas soterrat, alternativa més
econòmica que una nova passera.
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PII realitzat (2021)
Camp
Camp 1. Espai públic i
accessibilitat

Programes
1.1 Urbanització i millora diverses places de
Bellavista
1.2. Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix
cívic central de Bellavista

€ programa

€ camp

810.440,87 €
1.529.290,84 €
9.204,00 €

1.3. Urbanizació de la plaça Espanya
709.645,97 €
Camp 2. Rehabilitació i
equipament dels
elements col·lectius
dels edificis

2.1. Rehabilitació i equipament dels elements
comuns dels edificis

2.024.363,44 €

Camp 3. Provisió
d’equipaments per a
l’ús col·lectiu

3.1. Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del
carrer Rosselló

1.055.928,01 €

3.2 Adequació de diversos locals de Bellavista per a
ús cívic i social
3.3. Centre de dia per a gent gran a Bellavista

2.024.363,44 €

1.447.283,55 €
348.648,14 €
42.707,40 €

Camp 4. Incorporació de 4.1 Connexió d'alguns equipaments del barri amb
les tecnologies de la
internet de qualitat
informació en els
4.2 Instal·lació i dinamització d’un punt d’accés a
edificis
Internet al nou Espai Cívic

25.500,00 €

Camp 5. Foment de la
sostenibilitat i del
desenvolupament urbà

22.346,01 €

22.346,01 €

Camp 6. Equitat de
6.1.1 Transversalitat de gènere en el disseny,
gènere en l’ús de l’espai execució i avaluació de les actuacions contingudes
urbà i dels equipaments en el PII

35.346,40 €

35.346,40 €

Camp 7. Programes que 7.1 Programes d’esports i salut
comportin millora
7.2 Servei de suport i assessorament a les
social, urbanística i
comunitats de veïns
econòmica

38.874,78 €

1.624.121,48 €

Camp 8. Accessibilitat i
supressió de barreres
arquitectòniques

5.1.Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de
tempesta i retenció d'aigües pluvials

17.914,38 €

269.098,12 €

7.3. Programes cohesió, diversitat i convivència:
acollida i foment i diversitat de les relacions
interculturals

255.805,19 €

7.4 Programes de dinamització comunitària,
promoció xarxa associativa i participació ciutadana

351.527,52 €

7.5 Programa foment del comerç de proximitat

36.068,10 €

7.6 Programa de formació i inserció laboral per a
col·lectius vulnerables

46.112,26 €

7.7 Espai familiar

202.467,40 €

7.8. Programa de comunicació

106.598,58 €

7.9. Gestió del projecte d'intervenció integral

317.766,53 €

8.1. Nova passera per a vianants i bicicletes per a
creuar la via del ferrocarril, connexió amb els
equipaments esportius municipals
8.2 Millora de la passera existent i del seu entorn a
l’alçada del passatge de Ponent
a través de dos ascensors exteriors

43.414,38 €

1.177.375,15 €

1.499.761,19 €

322.386,04 €
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8.225.927,29
€

Camp 1. Millora de
l'espai públic i dotació
d'espais verds
Camp 8. Accessibilitat
i supressió de
barreres
Programes substancialment
modificades o afegits
arquitectòniques

Camp 2. Rehabilitació
i equipament dels
elements comuns
dels edificis

Programes desestimats

Camp

Programa

€ programa

Camp 1 1.1 Urba ni tza ci ó i mi ll l ora di vers es pl aces
Camp 7.de
Programes
Bel la vi s ta
que comportin millora
1.2.1 Urba ni tza ci ó Pg. d'Anda lus i a i
social, urbanística i
deﬁ nició de l 'ei x cívi c centra l de Bell a vi s ta
econòmica
1.3.1 Urba ni tza ci ó de l a pl a ça Es panya
Camp 2
Camp 3

Camp 4

Camp 5

Camp 6

Camp 7

€ camp

307,640.87 €
Camp 3. Provisió
d’equipaments1,529,290.84
per a
€
9,294.00 € -703,676.00
€
l’ús col·lectiu

€ diferència
previst-real

810,440.87 €

709,645.97 €

313,610.84 €

709,645.97 €

2.1.Reha bil i ta ció i equi pa ment del s
2,024,363.44 € 1,304,063.44 € 2,024,363.44 € 1,304,063.44 €
elements comuns del s edi ﬁ cis
3.1. Es pa i cívi c i s oci al a l 'il l a
1,055,928.01 € 101,228.01 €
d'equi pa ments del ca rrer ros s el l ó
Camp 4. Incorporació
6. Equitat
3.2 Camp
Adequació
de dide
vers os local s de
de les tecnologies de 1,447,283.55 € -386,216.45 €
348,648.14
€
23,648.14
gènere en l’ús de
la informació
en els€
bel l a vi s ta per a ús cívic i s ocia l
l’espai urbà i dels
edificis
3.3. Centre
de di a per a gent gra n a
equipaments
42,707.40 € -511,092.60 €
Bel l a vi s ta
Camp 5. Foment de la
4.1 Connexi ó d'al guns equipa sostenibilitat
ments del i del
25,500.00 €
0.00 €
barri amb internet de qua l itadesenvolupament
t
43,414.38 €
2,614.38 €
urbà
4.2 Ins ta l .la ci ó i di nami tza ci ó d’un punt
17,914.38 €
2,614.38 €
d’accés a Internet a l nou Es pa i Cívic
5.1.Ca rri l bi ci circul ar d’a proxi mació a l s
0.00 € -140,000.00 €
equi paments i a l a res ta del muni cipi
22,346.01 € -817,653.99
5.2. Cons trucció d'un nou col ·l ector o di pòs i t
22,346.01 € -677,653.99 €
de tempes ta i retenci ó d'a i gües pl uvi a l s
6.1.1 Tra ns vers a l ita t de gènere en el
dis s eny, execució i ava lua ci ó de l es
35,346.40 € -106,798.60 €
35,346.40 € -106,798.60 €
a ctua cions con ngudes en el PII
7.1 Progra mes d’es ports i s al ut

38,874.78 € -236,130.22 €

7.2 Servei de s uport i a s s es s ora ment a les
comuni tats de veïns

269,098.12 €

85,994.68 €

7.3. Progra mes cohes i ó, di vers i ta t i
convi vènci a: Acol l i da i Foment i divers i tat
de l es rel a ci ons i ntercul tura ls

255,608.19 €

-12,943.67 €

351,527.52 €

112,475.76 €

7.4 Progra mes de dina mitza ció comuni tàri a ,
promoci ó xarxa a s s oci a va i par ci pa ci ó
ci uta da na
7.5 Progra ma foment del comerç de
proxi mi ta t
7.6 Progra ma de forma ci ó i i ns erci ó l abora l
per a col .lec us vulnerabl es

Camp 8

€ diferència
previst-real

7.8. Progra ma de comuni ca ci ó

106,598.58 €

4,874.42 €

7.9. Ges ó del projecte d'i ntervenci ó
i ntegral

317,766.53 €

-51,033.69 €

1,177,375.15 €

-222,624.85 €

Total PII

1,499,761.19 €

-250,238.81 €

46,112.26 € -209,060.14 €
202,467.40 € -103,567.08 €

8.2 Mi l l ora de l a pa s s era exi s tent i del s eu
entorn a l ’al ça da del pas s a tge de Ponent a
tavés de dos a s cens ors exteri ors

-617,459.30 €

36,068.10 € -208,069.82 €

7.7 Es pa i fa mi l i a r

8.1. Nova pa s s era per a vi a na nts i bi ci cl etes
per a creua r l a vi a del ferroca rri l , connexi ó
a mb el s equi pa ments es por us muni ci pa l s

1,624,121.48 €

322,386.04 €
8,225,927.29 €

-27,613.96 €
-558,078.29 €

8,225,927.29 €

-558,078.29 €
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Bloc B. Síntesi
i avaluació de
les accions
realitzades.
64

El Pla d'intervenció Integral de
Bellavista ha constat de 8 camps
d’acció que tenen els seus propis
objectius:
Cadascun d’aquests camps ha estat
organitzat en programes i accions
específiques. En total, el Pla ha constat
de pràcticament uns de 56
accions/programes més destacats o
rellevants, que són els que s’han
analitzat en aquest document.

- Nom de l'acció, camp i línia.
- Descripció executiva.
- Objectius del PII que
cobreix.
- Cronograma d’execució i
finançament.
- Indicadors de resultat i
impacte.

En aquest apartat veurem:
1. Diagrames d'accions per camp
2. Informació executiva per camps:
diagrama resum de cada camp i
fitxes del detall de les accions, amb
la següent informació:
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Llistat d’accions del Pla d’intervanció
integral del Pla de barris de Bellavista
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
•
•
•
•
•
•

1.1.1 Implantació d'un itinerari accessible entre el Passeig d'Andalusia i el carrer de
Navarra a Bellavista
1.1.2 Millora de les places de: Provença, Can Patirem, Plaça Major, Plaça Catalunya
1.1.3 Plaça Esbarjo
1.2.0 Estudi de mobilitat de l'eix cívic
1.2.1 Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix cívic central de Bellavista
1.3.1 Urbanització de la plaça Espanya

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements comuns
dels edificis
•

2.1.1 Programa de rehabilitació d'habitatges

Camp 3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.1 Adequació edifici carrer Roselló, 39- Fase 1
3.1.2 Urbanització plaça i carrer Rosselló - Fase 2 i 3
3.2.1 Adequació de l’Oficina de Gestió del Pla de barris
3.2.2 Adequació de l'Espai Familiar al carrer Cardedeu
3.2.3 Nous mòduls de vestidors al camp de futbol-7
3.2.4. Reforma del local del carrer Barcelona, 33, (local d'entitats)
3.2.5 Projecte de reforma del local del carrer Empordà núm 1
3.2.6. Adequació exterior de l'edifici del carrer Roselló (Escola d'Adults i APADIS)
3.3.1. Centre de dia

Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en
els edificis
•

4.1 Connexió a internet de qualitat al Centre Cultural de Bellavista

•

4.2 Seu electrònica Bellavista Activa

Camp 5. Foment de la sostenibilitat i del desenvolupament
urbà
•
•

5.1.0 Estudi xarxa clavegueram
5.1.1 Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües pluvials

Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels
equipaments
•
•

6.1.1 Programa de sensibilització envers la igualtat de gènere: Mou-te per la Igualtat
6.1.2 Estudi, exposició i llibre: Les dones de Bellavista

Camp 7. Programes que comportin millora social,
urbanística i econòmica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.1.1 Programa de caminades «Bellavista, pas a pas»
7.1.2 Patis Oberts
7.2.1 Avaluació de necessitats de rehabilitació d’habitatges
7.2.2 Diagnosi comunitat de veïns
7.2.3 Servei de suport i assessorament a les comunitats de veïns
7.2.4 Formació i sensibilització preventiva del Servei de Suport i mediació a les
comunitats de veïns
7.3.1. El Mes de la Diversitat
7.3.2. Programa vincles: acollida
7.4.1 Pla de convivència de Bellavista
7.4.2 Viu Bellavista
7.4.3. Creació i dinamització de la Taula d'Entitats per a la millora de Bellavista
7.4.4. Bellavista, ple de vida! (Documental)
7.4.5. La « Fam no fa vacances »
7.4.6. Tria el nom del nou equipament
7.4.7 La construcció d’un poble: passat, present i futur
7.4.8 Campanyes de Civisme
7.4.9 Camins escolars segurs
7.4.10 Procés participatiu per definir les obres de la plaça de l’Esbarjo
7.4.11 Festa de la Primavera
7.5.1 Estudi: Pla de dinamització comercial
7.5.2 Estudi per la nova ubicació del mercat de Bellavista
7.6.1 Diagnosi sociolaboral, formativa i empresarial del barri de Bellavista
7.6.2 Projecte educatiu comunitat i escola (PECE)
7.6.3. Activitats educatives al Parc del Mirador (PECE)
7.6.4. Curs de formació d’auxiliar de cuina
7.7.1 Espai familiar
7.8.1 Programa de comunicació
7.8.2 Butlletí Bellavista Informa
7.9.1 Gestió del PII
7.9.2 Jornada d’intercanvi de coneixements: a la recerca d’aliats i d’alternatives de
finançament.

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques
•
•
•

8.1.1. Estudi de programació per millorar la connexió
8.1.2. Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments
esportius i al parc lineal de la via: pas soterrat
8.2.1. Obres ascensors, passera i aparcament ADIF

Resum de les actuacions

7 .1.1Ig uP arolta
g rta m a d e c a m in a d e s «B e lla v is ta , p a s a p a s »
• la
.1.2 EP sa tu
tisd Oi, be ex rptso s ic ió i llib re :
•• 67 .1.2
.1 A v a lu a c ió d e n e c e s s ita ts d e r e h a b ilita c ió d ’h a b ita tg e s
• L7 .2
e s d o n e s d e B e lla v is ta
• 7 .2 .2 D ia g n o s i c o m u n ita t d e v e ïn s
C• a7m.2p.37S. Pe rrov eg irad m
e se us pqouret i a s s e s s o r a m e n t a le s c o m u n ita ts d e v e ïn s
c• o 7m.2p.4o rFtin
o r m illo
a c iór ai s oe cn ia
s ibl, ilitz a c ió p re v e n tiv a d e l S e r v e i d e S u p o r t i
c ióa ai elec os ncòommica
u n ita ts d e v e ïn s
urm
b aendísiatic
• 7 .3 .1. E l M e s d e la D iv e r s ita t
• 7 .3 .2 . P ro g r a m a v in c le s : a c o llid a
• 7 .4 .1 P la d e c o n v iv è n c ia d e B e lla v is ta
• 7 .4 .2 V iu B e lla v is ta
• 7 .4 .3 . C re a c ió i d in a m itz a c ió d e la T a u la d ’E n tita ts p e r a la m illo r a
d e B e lla v is ta
• 7 .4 .4 . B e lla v is ta , p le d e v id a ! ( D o c u m e n ta l)
• 7 .4 .5 . L a « F a m n o fa v a c a n c e s »
• 7 .4 .6 . T r ia e l n o m d e l n o u e q u ip a m e n t
• 7 .4 .7 L a c o n s tr u c c ió d ’u n p o b le : p a s s a t, p r e s e n t i fu tu r
• 7 .4 .8 C a m p a n y e s d e C iv is m e

• 7 .4 .9 C a m in s e s c o la r s s e g u r s
• 7 .4 .10 P ro c é s p a r tic ip a tiu p e r d e fin ir le s o b re s d e la p la ç a d e
l’E s b a r jo
• 7 .4 .11. F e s ta d e la P r im a v e r a
• 7 .5 .1 E s tu d i: P la d e d in a m itz a c ió c o m e rc ia l
• 7 .5 .2 E s tu d i p e r la n o v a u b ic a c ió d e l m e r c a t d e B e lla v is ta
• 7 .6 .1 D ia g n o s i s o c io la b o r a l, fo r m a tiv a i e m p re s a r ia l d e l b a r r i d e
B e lla v is ta
• 7 .6 .2 P ro je c te e d u c a tiu c o m u n ita t i e s c o la ( P E C E )
• 7 .6 .3 . A c tiv ita ts e d u c a tiv e s a l P a rc d e l M ir a d o r ( P E C E )
• 7 .6 .4 . C u r s d e fo r m a c ió d ’a u x ilia r d e c u in a
• 7 .7 .1. E s p a i fa m ilia r
• 7 .8 .1. P ro g r a m a d e c o m u n ic a c ió
• 7 .8 .2 . B u tlle tí B e lla v is ta In fo r m a
• 7 .9 .1. G e s tió d e l P II
• 7 .9 .2 . J o r n a d a d ’in te rc a n v i d e c o n e ix e m e n ts : a la re c e rc a d ’a lia ts
i d ’a lte r n a tiv e s d e fin a n ç a m e n t.
C a m p 8 . A c c e s s ib ilita t i s u p re s s ió d e b a r re r e s a rq u ite c tò n iq u e s
• 8 .1.1. E s tu d i d e p ro g r a m a c ió p e r m illo r a r la c o n n e x ió

1.1.1 Implantació d'un itinerari accessible
entre el Passeig d'Andalusia i el
carrer de Navarra a Bellavista
CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.1 Urbanització i millora de diverses places de Bellavista

Situació inicial



Objectius

La plaça dels Països Catalans és un espai que
connecta el nucli amb equipaments educatius i
culturals, però és poc accessible per la pendent
del terreny. Per això, des del disseny del PII de
Bellavista, es va decidir millorar la seva
accessibilitat.

●
●



Millorar l'accessibilitat
Promoure recorreguts a peu i en
bicicleta

Descripció de l’actuació



En un inici, el pla preveia un projecte de millora de l’accessibilitat a la plaça dels Països
Catalans, connectant el Passeig d’Andalusia amb la zona d’equipaments culturals i
educatius. En l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla de barris
de Bellavista (2016) es detecta que no hi ha consens entorn a la remodelació del
Passeig Andalusia i aquesta acció es reformula en d’altres.
Finalment, el finançament d’aquesta acció aborda la connexió de la plaça dels Països
Catalans amb la zona d’equipaments culturals i educatius del carrer Navarra amb la
instal·lació d’un ascensor i una passera. Aquests ascensors es financen amb el
romanent d’altres accions (3.1.1 Centre de dia).
L'arranjament de la plaça està finalitzat. La instal·lació dels ascensors s'ha finalitzat a
principis de l'any 2021.

Agents responsables



Costos



Àrea d’Urbanisme
Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
337.745,58€

Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat.

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

1.1.1

Implantació d'un itinerari accessible
entre el Passeig d'Andalusia i el
carrer de Navarra a Bellavista

Calendari d’execució



2010

2014

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Existència del projecte executiu d'arranjaments: sí.
• Execució de les obres per a la instal·lació de l’ascensor: Sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius


Propostes de futur 

L'acció serà molt positiva, donat
que millorarà l'accessibilitat d'una
part de Bellavista que quedava
aïllada.

L’acció està finalitzant a
2021 i per tant és difícil
conèixer l’impacte que
tindrà.

Caldrà avaluar el
funcionament dels
ascensors per valorar la
possibilitat de replicar
l’experiència en altres
indrets de Bellavista per
seguir millorant
l’accessibilitat en un nucli
que té una orografia molt
complicada.

L’ascensor donarà accés a molts
equipaments i serveis del nucli:
centres educatius, camp de futbol,
biblioteca, centre cívic, etc.
Els elements de connexió i
accessibilitat generats pel PII són
molt valorats per la població,
segons enquesta d’avaluació final.

Hi ha certa preocupació
que els ascensors no
siguin objecte d’incivisme
o vandalisme.
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Instal·lació dels ascensors:
Obres de la instal·lació dels ascensors (2020)

Ascensor acabat (2021)
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1.1.2 Millora de les places Provença, Major
i Can Patirem
CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.1 Urbanització i millora de diverses places de Bellavista

Situació inicial



Objectius

Bellavista compta amb diverses places i espais públics situats en
diversos punts estratègics del nucli. Tenint en compte la densitat
d’aquests punts del nucli es considera molt important poder
millorar-los traient mobiliari en desús, deteriorat i poc útil i fent els
espais més diàfans, esdevenint espais per al gaudi, el descans i
la trobada de veïns i veïnes.
A més, millorant aquests espais també es promourà l’activitat i la
dinamització socio-comunitària a través d’actes i d’activitats en
alguns d’ells.

Descripció de l’actuació



●

Millorar
l'accessibilitat

●

Optimitzar la
superfície, l'ús,
l'accessibilitat i la
seguretat



Aquesta acció ha bordat la millora de les places de Can Patirem, Major i Provença, amb les
següents accions:
• Tala, extracció i substitució d’arbrat i la jardineria.
• Arranjaments del paviment.
• Canvi o nova implementació de mobiliari urbà i enllumenat.
La plaça que ha comportat majors canvis i una millora més substancial ha estat la Plaça
Provença.

Tala, extracció i
substitució d’arbrat i
jardineria.

Agents responsables


Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea de Pla de Barris
Amb la col·laboració de:

Arranjaments del
paviment.

Costos

Canvi o nova
implementació de
mobiliari urbà.



Despesa (IVA inclòs):
14.681,78 €
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

1.1.2

Millora de les places Provença, Major i
Can Patirem

Calendari d’execució
2010

2011

2012

2013


2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•
•

Eliminació de mobiliari en desús o deteriorat de les places: sí.
Millora de l’enllumenat: sí.
Noves unitat de mobiliari urbà: jocs infantils, bancs, papereres, jardineres, etc.: sí.
Instal·lació d’elements securitaris (baranes): sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

Des de la visió tècnica, es creu que
la majoria d’accions de millora a les
places han estat de manteniment i
millores ordinàries. Tot i així, a la
plaça Provença si que s’ha fet una
reforma més integral que ha canviat
substancialment el paisatge
urbanístic. Les millores a les places
han fet els espais més diàfans i han
implicat:
• millorar el paisatge urbà.
• augmentar l’ús que en fa la
població
• diversificar els perfils de veïnat
que en fan ús.

No es destaca cap factor
negatiu.

Cal continuar millorant les
diferents places del nucli,
convertint els espais en
ubicacions més oberts i
diàfans, on hi entri més llum
i que, en definitiva, siguin
més desitjables per al seu
ús.

A més, hi ha hagut un impacte
positiu no esperat: augmentant i
pluralitzant els perfils de població
que usen les places, han pal·liat els
conflictes de convivència
ocasionals que es produïen per
grups que monopolitzaven el seu
ús durant llargues hores.

Especialment caldria
renovar la part baixa de la
Plaça Major, ja que és un
espai molt ampli que ofereix
moltes possibilitats de
millora (renovació i
replantejament dels jocs
infantils).

74

Plaça Major: Abans (2011)

Després (2021)
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Plaça Provença: Abans (2011)

Després (2021)
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Plaça Can Patirem: Abans (2011)

Després (2021)
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1.1.3 Urbanització de la plaça de l’Esbarjo
CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.1 Urbanització i millora de diverses places de Bellavista

Situació inicial



Objectius

La Plaça de l’Esbarjo és una de les places més centrals de
Bellavista, quant a densitat de població; i una de les més
freqüentades. Així i tot, degut a la seva topografia no es
treia rendiment a la seva superfície ja que estava
subdividida en petits subàmbits i parterres. A més, la plaça
es trobava desfasada i envellida a molts nivells (barreres
arquitectòniques, mobiliari, arbrat, enllumenat,
senyalització...).

●
●

Descripció de l’actuació



Millorar l'accessibilitat
Optimitzar la superfície,
l'ús, l'accessibilitat i la
seguretat



S'han executat diferents fases del procés que comporten un procés participatiu, però, en
aquest camp i en aquesta fitxa, només es compatibilitzen les actuacions d’execució d’obres.
Les obres van començar durant l’any 2019, desprès de la redacció del projecte.
La nova plaça de l’Esbarjo està inspirada en un bosc que racionalitza els espais i ajuda a
millorar la mobilitat, salvant desnivells amb plataformes úniques i talussos enjardinats i
promovent la prioritat del vianant per sobre del vehicle. La plaça va ser inaugurada al 2020.

Procés participatiu
(previ)

Agents responsables

Redacció del projecte
urbanístic



Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea del Pla de Barris
Amb la col·laboració de:
Àrea de Participació i RC
Seguretat Ciutadana

Costos

Execució d’obres



Despesa (IVA inclòs):
458.013,51 €
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

1.1.3

Urbanització de la plaça de l’Esbarjo

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•
•

m2 de l’espai públic rehabilitat: 2.000m2
Instal·lació de noves unitats de mobiliari urbà (bancs, papereres, fanals etc.): sí.
Instal·lació d’enllumenat: Sí
Unitats de joc infantil: 4
Eixamplament de m2 de voreres: Sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 
A nivell tècnic, la reforma de la Plaça
de l’Esbarjo ha impactat en diferents
aspectes que l’han fet més amable i
dinàmica per als seus veïns i veïnes:
• paisatgístics: millorant de l’espai i
de la imatge al nucli.
• comoditat: peatonalitzant més m2
i fent més accessible la plaça.
• ús: augmentant i diversificant els
seus usos.
A més, s’ha fet de la plaça un espai
molt més obert, diàfan, net, endreçat
i il·luminat.
La satisfacció veïnal i de les entitats
és alta. La millora d’aquesta plaça i la
plaça Espanya són dues de les
accions més emblemàtiques del PII.
Es valora a més en el cas de la
Plaça de l’Esbarjo que hagi estat
acompanyada d’un procés
participatiu.
Les reticències inicials que hi havia
respecte la prioritat invertida
(vehicles-vianants) s’han anat
dissipant.

Baix

Mig

Aspectes negatius 

En concret, a la Plaça de
l’Esbarjo, hi ha alguna
dificultat en el
manteniment dels
talussos i jardineres
Tanmateix cal posar de
relleu que abans de la
reforma les dificultats de
manteniment eren més
importants.

Alt

Molt alt

Propostes de futur

En uns 3 o 4 anys caldrà
veure l’ús que ha tingut
la plaça i i el seu estat
de conservació, valorant:
• si cal implementar
canvis en la plaça per
tal de seguir afavorint
el seu ús.
• si cal modificar la
plaça per a millorar
els costos del
manteniment
(talussos, jardineria,
arbrat, etc.).
A més, l’experiència a la
plaça de l’Esbarjo
servirà per a valorar el
bon o mal funcionament
de certs materials i
formes d’urbanisme,
com els talussos i
aquesta experiència es
podrà aprofitar per a
plantejar les propostes
de futures obres a
l'espai públic.
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Abans (2011)

Després (2020)
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Camp 1. Millora de l'espai públic i
dotació d'espais verds

1.2.0

Estudi de mobilitat de l’eix cívic

CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.2 Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix cívic central de
Bellavista

Situació inicial



Objectius

El PII contemplava la creació d’un eix cívic
central com enllaç entre la plaça d’Espanya,
la plaça de l’Esbarjo i el passeig
d’Andalusia. Previ als projectes
d’urbanització, es va considerar necessari
definir com havia de configurar-se aquest
eix per establir quines eren les actuacions
de mobilitat que calia efectuar. Per això, es
va desenvolupar l’Estudi sobre les accions
de mobilitat necessàries per configurar l’eix
cívic central al nucli de Bellavista.



●
●
●
●

Planificar l’acció inicial

●

Optimitzar la superfície, l'ús,
l'accessibilitat i la seguretat

Reconèixer un eix cívic central
Millorar l'accessibilitat
Promoure recorreguts a peu i en
bicicleta

Descripció de l’actuació



L’estudi ha abordat: la contractació de la consultora, la realització d'un primer estudi
sobre la planificació de l'eix cívic i el treball de camp, la presentació per a debat amb
polítics i tècnics i el teixit comercial i professionals i, finalment, la realització de l'estudi
definitiu amb les incorporacions necessàries dels diferents agents d'interès. A més, es
van tenir en compte les principals aportacions dels següents plans:
• Estudi de mobilitat a les Franqueses del Vallès.
• Pla de mobilitat del Vallès Oriental i Occidental.

Realització d’un estudi
preliminar de planificació

Debat de l’estudi amb
agents clau: polítics,
tècnics, comerços...

Redacció de l’estudi
definitiu amb les
aportacions
incorporades

L’estudi no ha acabat produint accions derivades, sinó que va servir per acabar
desestimant accions que estaven prèviament previstes, en copsar una manca de
consens suficient.

1.1.0

Estudi de mobilitat de l’eix cívic

Agents responsables



Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Urbanisme
• Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
• Àrea de Seguretat Ciutadana

Calendari d’execució



2010

2014

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

Costos



Despesa (IVA inclòs):
9.204 €
Fonts de finançament:
SOC a través de Treball als Barris (50%)
Fons de foment de barris (50%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Realització del treball de camp: sí.
• Incorporació d'esmenes i canvis proposats pel teixit comercial i professional, així com pels
perfils polítics i tècnics: sí.
• Existència de l'estudi: sí.
• Presa de decisions derivades de l’estudi: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius


Propostes de futur 

El procés de l’estudi previ a les
possibles accions en la construcció
d’un eix cívic ha estat una acció
ben valorada pels seus participants,
com la unió de botiguers.

Per les conclusions de
l’estudi i les valoracions
dels agents implicats, el
passeig Andalusia no es
converteix en un eix de
mobilitat cívic.

És possible que de cara
al futur pugui replantejarse reforçar el Passeig
d’Andalusia com a part
d’un eix cívic
peatonalitzat, connectant
amb zones que sí han
estat peatonalitzades,
com la Plaça de
l’Esbarjo.

Tot i que el projecte va acabar
desestimant accions previstes
inicialment, es considera positiu que
ajudés a concloure que aquestes
no eren les millors accions a
desenvolupar.

Es va copsar que no hi
havia consens suficient
en treure aparcaments i
donar prioritat al vianant
en aquesta zona.
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Fotografies del procés d’elaboració de l’estudi i del document
final (2012)
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1.2.1 Urbanització Pg. d'Andalusia i
definició de l'eix cívic central de
Bellavista
CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.2 Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix cívic central de
Bellavista

Situació inicial



Objectius

En un inici del PII es va plantejar la
reurbanització del Passeig d’Andalusia,
per fer-lo esdevenir eix cívic central del
nucli i prioritzar els vianants generant nous
espais de trobada i interrelació, afavorint al
seu torn el comerç d’aquest carrer.



●
●
●

Reconèixer un eix cívic central

●

Fomentar el comerç local

Millorar l'accessibilitat
Optimitzar la superfície, l’ús,
l'accessibilitat i la seguretat

Descripció de l’actuació



En l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla de barris de
Bellavista (2016) es revisa l’actuació per manca d'un projecte de consens alternatiu al
proposat en un inici i es reformula l’acció en:
• Acció 1.3.1. Urbanització de la plaça Espanya
• Acció 1.1.1: Implantació d'un itinerari accessible entre el Passeig d'Andalusia i el
carrer de Navarra a Bellavista

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):

Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
• Àrea d’Urbanisme
• Àrea de Seguretat Ciutadana

Fonts de finançament:

Calendari d’execució
2010

2011

2012

2013


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.3.1 Urbanització de la plaça Espanya
CAMP Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Programa 1.3 Urbanització de plaça Espanya per a la
connexió amb l'eix cívic central a través del carrer Barcelona

Situació inicial



Objectius



La Plaça Espanya és un centre neuràlgic
de Bellavista. Està situada al costat de
l'estació de tren de Renfe Rodalies (línia
R2) i del principal pont que connecta amb
Granollers. Això fa que sigui un espai molt
transitat, que actua com a porta d’entrada
a Bellavista. Al seu voltant es concentra
l’activitat comercial del nucli.

●

Potenciar la imatge de Bellavista en el
seu punt més transitat i visible.

●

Fer de la Plaça d’Espanya un punt
neuràlgic.

●

Millorar l’accessibilitat de la plaça i el
desplaçament a peu en aquest entorn.

Abans del Pla de barris, la plaça era una
illa elevada envoltada de circulació,
actuant com una rotonda.

●
●
●

Potenciar el comerç i la relació social

●

Renovar el mobiliari urbà: bancs,
fanals, papereres, etc.

●

Renovar la xarxa de clavegueram,
subministrament elèctric, etc.

L’illa estava envoltada d’una balustrada i
s’hi accedia per escales, fent que l'interior
de la plaça quedés poc visible i fent el seu
ús minoritari. A més la vorera que
envoltava la plaça era molt estreta,
contribuint a la dificultat de la utilització de
la plaça.

Optimitzar la superfície i ús de la plaça
Millorar la visibilitat, la il·luminació i la
seguretat de la plaça

Descripció de l’actuació



L'actuació ha consistit en integrar la plaça a nivell de carrer i crear una plataforma única
amb prioritat per al vianant. S’han posat elements per reduir la velocitat del trànsit rodat,
s’han delimitat els espais amb elements de jardineria i s’ha renovat tot el mobiliari urbà i
la xarxa de serveis.
S’ha estès el paviment en plataforma única als carrers que donen accés a la plaça.
Addicionalment, s'ha instal·lat un quiosc gestionat per l’entitat APADIS amb una finalitat
social.

Estudi de
mobilitat eix
cívic

Redacció del
projecte i
licitació

Execució
d’obres en tres
fases

Finalització i
inauguració

1.3.1

Urbanització de la plaça Espanya

Agents responsables



Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea de Pla de Barris.

2010

2011

2012

2013



Despesa (IVA inclòs):
709.645,97€
Fonts de finançament:
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Amb la col·laboració de:
• Àrea de Seguretat Ciutadana.
• Diputació de Barcelona.

Calendari d’execució

Costos


2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•
•
•

Adjudicació de la licitació d’obres en base al projecte executiu: sí.
Rehabilitació de 3,470 m2 d’espai públic
Reducció de l’espai destinat a vehicles de 2.060 m² a 890
Ampliació de l’espai destinat a vianants de 714 m² a 2.580 m².
Col·locació de diferents elements de mobiliari urbà: fanals, bancs, cadires,
papereres, pilones, etc.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt
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1.3.1 Urbanització de la plaça Espanya
Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

Des del punt de vista
tècnic, es valora haver
aconseguit els objectius
del projecte: s’ha donat
visibilitat a la plaça, ha
millorat la imatge
d’entrada a Bellavista,
s’han diversificat els usos
(terrasses, mercats,
passeig), s’ha creat un
espai pla, lluminós i
diàfan.

És freqüent que hi hagi
cotxes fent parada davant
de comerços, envaint
l’espai de la parada de bus
i les zones de càrrega i
descarrega. Aquesta
indisciplina viària provoca
trencament de jardineres,
baranes, papereres, etc.
Resta pendent millorar la
convivència entre la
parada del bus, les zones
de càrrega i descàrrega i
l'ús que fan d'aquest espai
els vehicles que s'hi
aturen.

La Plaça Espanya va ser
una aposta per la
peatonalització i la prioritat
invertida en el trànsit.

S’ha pacificat el trànsit i la
convivència entre
vianants i cotxes és bona.
S’observa un nivell alt
d’ocupació dels locals
comercials disponibles a
la zona.
Des del punt de vista de
les entitats, la població
consultada i la majoria de
comerciants, la Plaça
d’Espanya és una de les
accions més valorades,
pel seu impacte en la
imatge i vida del nucli.

El panot per on passa el
trànsit rodat es malmet
amb facilitat. Des del punt
de vista del manteniment
hagués estat més pràctic
posar asfalt de color.
D’altra banda, quan plou
no es filtra bé l’aigua i es
creen bassals.
La ubicació del quiosc, a
l’entrada de la plaça no
acompleix la funció amb la
que es va plantejar.
Alguns comerciants troben
a faltar la instal·lació de
jocs infantils i alerten que
s'han produït algunes
baralles en l'entorn de la
plaça.

Malgrat les reticències
inicials, l'experiència és
positiva i això facilita replicar
el plantejament a altres
places de la ciutat.
Com a millores de futur, es
proposa:
• Simplificar el recorregut al
bus i evitar que coincideixi
la seva parada de bus
amb la zona de càrrega i
descàrrega i de parada
habitual de vehicles.
Senyalitzar millor la
parada de bus i les zones
de càrrega i descàrrega.
• Reemplaçar el panot que
es trenca per un material
més resistent.
• Donar més empenta al
projecte social de quiosc
(Felicitàrium).
• Mantenir iniciatives que
dinamitzen la plaça (com
mercats de segona mà,
etc.).
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Abans (2011)

Després (2021)
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Abans (2011)

Després ( 2015)
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Camp 2. Rehabilitació i equipament dels
elements comuns dels edificis

2.1.1

Programa d’ajuts a la rehabilitació

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris.



Despesa (IVA inclòs):
2.024.363,44 €

Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Urbanisme
• Diputació de Barcelona.

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

Mig

Alt

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•
•

Existència de les bases: sí.
Realització de campanyes de difusió: sí.
Establiment de les convocatòries anuals: sí, 7 convocatòries.
Finques rehabilitades: 40.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El programa ha impactat molt positivament al
nucli:
• millorant el paisatge urbà i la conservació
dels edificis.
• resolent patologies concretes i millorant
l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels
edificis.
A més, aquestes millores tenen efectes en
les comunitats, tant a nivell de convivència,
de benestar, orgull, etc. com d’organització.

Tot i l'elevat percentatge de
l'ajut (50%, 75% o 100% del
cost de la rehabilitació
segons la comunitat) hi ha
sol·licitants que queden fora
del programa, tot i la
necessitat de rehabilitar les
seves finques.

Es considera molt
necessari continuar
fomentant la cultura del
manteniment proactiu de
les finques.

El programa d’ajuts a la rehabilitació té una
valoració molt positiva per part dels
beneficiaris, tant pel que fa a l’ajut econòmic
al que han pogut optar com a
l’acompanyament tècnic que se’ls ha ofert
per portar amb èxit el procés rehabilitador.

Tot i el gran número
d’intervencions realitzades,
la demanada es manté i
encara hi ha massa crítica
d'edificis amb necessitat de
portar a terme actuacions
de rehabilitació.

El programa d'ajuts ha possibilitat que els
ciutadans siguin conscients de la necessitat
de realitzar tasques continuades de
manteniment i conservació dels edificis per
evitar la seva degradació i ha fet viable
portar-les a terme salvant esculls econòmics
dels propietaris.
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Abans (2011)

Després (2015)

93

Abans (2011)

Després (2015)
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Camp 3. Provisió d’equipaments per a
l’ús col·lectiu
3.1.1 Adequació edifici carrer Roselló, 39
Fase 1
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.1. Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer rosselló

Situació inicial



L’edifici municipal del
carrer Rosselló va ser
una escola bressol que
en baixar la demanda
del seu servei va
tancar. En aquell
moment, l’Ajuntament
decideix adequar
l’equipament i voltants
per a convertir-lo en un
espai cívic i social.

Objectius

●
●



Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries per al
desenvolupament dels diversos programes i actuacions
previstes.

Concretament:

●

Recuperar un equipament en desús (degut al trasllat de
l’escola bressol), com a espai cívic i social.

●

Centralitzar diversos serveis municipals a Bellavista en un únic
equipament que faciliti l’apropament a la ciutadania i a la
vegada faciliti el treball transversal.

●

Crear un espai polivalent per a ús de les entitats o per a la
programació d’activitats per a la dinamització del nucli.

Descripció de l’actuació



L’actuació es desglossa en 3 parts: remodelació de l’edifici, reconversió del pati en plaça
oberta a l’entorn i connexió de la plaça i equipament amb el carrer. Al 2014 s’inicia la
planificació d’usos. Posteriorment s’elabora la redacció d’avant-projecte, l’encàrrec del
projecte executiu per a tot l’àmbit i l’execució de les obres que es fa, paulatinament, en 3
parts..
La primera fase de l’adequació de l’espai consisteix en les obres corresponents a la
remodelació de l'edifici: l'adequació dels espais i una petita ampliació. En aquest edifici
s'instal·len les àrees de Polítiques Socials, el SAC i l’Oficina del Pla de barris, que pren
aquí la seva ubicació definitiva.

Planificació

Redacció de

Execució d’obres

Projecte executiu
l’avant
projecte de l'edifici, es va realitzar un procésdeparticipatiu
la Fase 1
Un copd’usos
finalitzades les obres
d'adequació
per triar el nom del nou equipament. En la inauguració de l’equipament es va presentar el
nom guanyador: “Bellavista Activa”.

3.1.1

Adequació edifici carrer Roselló, 39
Fase 1

Agents responsables



Costos



Àrea d’Urbanisme
Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
1.055.928,01 € (tot el programa 3.1.1)

Amb la col·laboració de:
• Àrea de Polítiques Socials
• Servei d’atenció a la ciutadania

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (29,7%)
• Fons de foment de barris (50%)
• Diputació de Barcelona (20,3%)

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Existència del document del projecte: sí.
• Execució d'obres: sí.
• Inauguració de l’edifici: sí.

Grau d’impacte 

Aspectes positius



Des d’una visió tècnica hi ha
tres guanys principals de la
reforma:
• amortització d’un espai
municipal en desús.
• dotació d’un espai
adequat i propi
(municipal) a dos serveis
centrals per al nucli.
• implantació de serveis en
un zona del nucli poc
dotada.
Aquestes millores suposen
una major dinamització de la
zona i fan més equitatiu el
nucli en quant a serveis.

Molt baix

Baix

Aspectes negatius

Mig



La ubicació del SAC al carrer
Rosselló ha dinamitzat la
zona, però, en canvi, el SAC
ha pogut perdre afluència per
la pèrdua de centralitat que
tenia situant-se prop de Plaça
Espanya.

Alt

Molt alt

Propostes de futur



Pel que fa l’equipament caldrà
fer les tasques necessàries de
manteniment de l’edifici.
A més, caldria avaluar l’opció
de rehabilitar de forma més
integral els equipaments
colindants on actualment se
situen APADIS i l’Escola
d'Adults.
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Abans (2011)

Després (2016)

98

3.1.2 Urbanització de la plaça i del carrer
Rosselló
Fase 2 i 3
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.1. Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Rosselló

Situació inicial 

Objectius 

L'illa d’equipaments comprèn la zona
entre els carrers del Bosc, Alzina,
Travessia i Rosselló.

●

Millorar i potenciar els equipaments
existents.

●

Dotar el barri de les infraestructures
necessàries per al desenvolupament dels
diversos programes i actuacions previstes.

Anteriorment aquest espai era el pati
de l'escola bressol i les antigues
escoles municipals. Era un espai tancat
a l'entorn i amb nombroses barreres
arquitectòniques.
.

Concretament:

●

Obrir un espai actualment tancat amb reixes
i amb desnivells a l’ús col·lectiu i
d’aprofitament per a tots els veïns/es.

Descripció de l’actuació



L’actuació es desglossa en 3 parts: remodelació de l’edifici, reconversió del pati en plaça
obert a l’entorn i connexió de la plaça i equipament amb el carrer. Al 2014 s’inicia la
planificació d’usos. Posteriorment s’elabora la redacció d’avant-projecte, l’encàrrec del
projecte executiu per a tot l’àmbit i l’execució de les obres que es fa, paulatinament, en 3
parts.
Aquesta actuació es refereix a la 2a i 3a fase, que ha consistit en:
2. Execució d'obres i reconversió del pati a plaça oberta
3. Connexió de la plaça i l'equipament amb el carrer, i reurbanitzant el c/Roselló.
L’espai s'ha obert a l'entorni i el carrer s'ha transformat en una plataforma única
iaugmentant els m2 peatonalitzats del carrer.

Planificació
d’usos

Redacció de
l’avant projecte.

Projecte
executiu.

Execució d’obres
de la Fase 2 i 3.

Al març de 2019 es va fer una inauguració de l’espai remodelat a tota la ciutadania.

3.1.2

Urbanització plaça i carrer Rosselló –
Fase 2 i 3

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea d’Urbanisme

Despesa (IVA inclòs):
1.055.928,01 € (tot el programa 3.1.1)

Amb la col·laboració de:
• Àrea d'Obres, Serveis i Mobilitat

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (29,7%)
• Fons de foment de barris (50%)
• Diputació de Barcelona (20,3%)

Calendari d’execució 
201
0

2011

201
2

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•

Existència del document del projecte: sí.
Execució d'obres: sí.
m2 remodelats: 2.855.
Inauguració de l’espai: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur


A nivell tècnic la reforma ha
permès la millora de l’espai:
• pacificar l’illa i el carrer
Roselló
• millorar el paisatge i entorn
urbà

La millora de l’espai ha estat
unida a un augment de l’ús de la
plaça, també per a usos que,
ocasionalment, han causat
problemes de convivència.
Especialment per la trobada de
grups en els espais menys
visibles de la plaça que
s’agrupen a la plaça per a beure
o estar fins a altes hores de la
nit.

Per als propers anys i
per seguir millorant
l’espai, caldria:
• Pensar en una
reforma integral de
l’interior de l’edifici de
les antigues escoles
(actualment seu de
l’Escola d'Adults i
APADIS).

A nivell social la reforma de tota
l’illa ha suposat un guany
d’espai públic, adequat i verd
per a la ciutadania. Actualment
hi ha molt més ús de la plaça.
A més, per als equipaments i
serveis municipals la reforma
també ha suposat guanys:
millora de l’entorn, visibilitat al
nucli, etc.

Des del punt de vista del
mantiment ha calgut canviar les
peces prefabricades instal·lades
en l'encreuament dels carrers
Rosselló i Alzina, malmeses pel
pas de vehicles, per un paviment
bituminós.

• Urbanitzar el carrer
Alzina per a
connectar-lo
peatonalment amb la
plaça de l’Esbarjo.
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3.2.1 Adequació de l’Oficina tècnica de
gestió del Pla de Barris
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

El PII necessita d'una gestió i
seguiment intensos per tal
d’abordar-se.

●
●

A més, la dotació en recursos
humans del PII necessitava d'un
espai neuràlgic on poder liderar
les accions, coordinar-les i
desenvolupar-les.

Concretament:

●

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries
per al desenvolupament dels diversos programes i
actuacions previstes.

Disposar de la infraestructura adequada per tal de
poder gestionar correctament el PII, des de la
proximitat i molt propers al territori.

Descripció de l’actuació



La necessitat d'un espai físic per al treball de gestió i coordinació del PII es resol,
provisionalment, amb el lloguer d’un local existent al carrer Andalusia i la seva adequació.
L'oficina es dissenya amb un doble objectiu:
• ser la infraestructura adequada per tal de poder gestionar correctament el PII.
• facilitar el contacte amb la ciutadania i esdevenir l’espai de referència del PII.
L’oficina comptava amb dos espais diferenciats: el primer com a espai polivalent per a la
ciutadania (sala d’exposicions, sala de reunions, espai per a la realització de xerrades,
tallers, cessió a entitats, etc.). El segon, com a espai de treball de l’equip o col·laboradors
en algun dels programes del projecte.

Lloguer del local

Arranjaments
d’adequació

Establiment de l’oficina
del Pla de barris.

La primera ubicació de l’Oficina del PII va funcionar des del 2011 fins el 2015. L’any 2015,
l’Oficina es trasllada al nou equipament creat, Bellavista Activa (veure acció 3.1.1.).

3.2.1

Adequació de l’Oficina de gestió del
Pla de barris

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)

Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Urbanisme
• Àrea d'Obres, Serveis i Mobilitat

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Adequació de l’oficina del Pla de barris: sí.
• Existència de l'Àrea del Pla de barris: sí.
• Inauguració del local: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’espai de l’oficina del PII ha
estat una acció indispensable
del pla perquè ha donat
cabuda al seu personal i ha
aglutinat tota l’acció del pla
en un espai únic, facilitant la
seva gestió. A més, a l’inici va
ser essencial tenir un espai
que situés el PII dins del
territori per començar a
donar-se a conèixer i
esdevenir un element de
difusió per si mateix que
permetés la relació directa
amb la població.

La primera Àrea del Pla de barris va
tenir dos desavantatges:
• el fet d’estar en una oficina
independent de la resta d’àrees
municipals va ser una barrera per
a la integració del PII en
l’administració local. Això va ser
superat quan l’oficina es va
traslladar a Bellavista Activa.
• l’apropament de l’oficina amb el
nucli va crear una relació molt
fluida amb la població que,
ocasionalment, produïa visites
veïnals a l’oficina per a parlar
d’aspectes que no formaven part
del treball del PII.

• L’acció va ser una
mesura provisional i,
per tant, no va generar
cap línia de treball
futura.
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3.2.2 Adequació del local del carrer
Cardedeu per l’Espai Familiar
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

L’any 2008 i des de l’Àrea de
Polítiques Socials es va detectar la
necessitat de crear un Espai Familiar.

●
●

Aquest projecte neix amb l’objectiu de
treballar des d’una perspectiva de la
prevenció i l’atenció a un sector més
vulnerable de la societat, com infants,
dones i també a famílies derivades
des de Polítiques Socials.

Concretament:

●

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures
necessàries per al desenvolupament dels
diversos programes i actuacions previstes.

Garantir un espai d’atenció a les famílies i els
infants.

Descripció de l’actuació



Per tal de crear l'Espai Familiar es va portar a terme una remodelació bàsica del local del
carrer Cardedeu, 4 per a donar resposta a les seves dues línies de treball, que l'apropen
molt a un centre obert.
Treball socioeducatiu amb infants de 3 a 12 anys a través del lleure.
• Treball amb famílies per l’adquisició d’habilitats parentals
Els arranjaments realitzats són:
• Bàsics: pavimentació, climatització, pintura, instal·lació d’aigua i llum, etc.
• Accessibilitat: adaptació del bany, rampa d’accessibilitat, etc.

Cerca del local

Adequació de
l’equipament

Implementació del
programa

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)

Amb la col·laboració de:
• Àrea de Polítiques socials
• Àrea d’Urbanisme

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

3.2.2

Adequació del local del carrer
Cardedeu per l’Espai Familiar

Calendari d’execució 
201
0

2011

201
2

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Existència d'un espai acondicionat per a l'Espai Familiar: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur


La disposició d’un espai propi
per al programa de l’Espai
Familiar permet que els usuaris
es sentint més còmodes en no
estar en un espai que puguin
relacionar amb els de
Polítiques Socials.

L’Espai ha quedat petit per tota
l’activitat que s’hi programa. De
fet, hi ha un dia a la setmana que
el servei es presta en el Centre
Cultural perquè el local es queda
petit.

L’espai ha de continuar
millorant-se perquè hi ha
elements que no
funcionen o s’han
malmès (goteres, etc.).

A més, l’espai aconsegueix
donar entitat al projecte i ser un
espai de referència i confiança
per a les famílies, fins i tot, més
enllà de les hores del projecte:
les famílies acudeixen a
l’equipament fora dels seus
cursos per a preguntar i parlar
amb els i les referents.

A més, tot i haver fet obres de
rehabilitació, l’espai continua
necessitant de petites reformes i
adequacions.

A més, caldria
reconsiderar la seva
ubicació perquè el local
és petit i no permet
ampliar el servei a altres
persones del nucli o, fins
i tot, a la resta del
municipi de les
Franqueses.
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3.2.3 Nous mòduls de vestidors al camp de
futbol-7
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

El camp de futbol de Bellavista no
tenia previstos un vestidors
adequats i s’usaven els vestidors
de l’escola Bellavista-Joan Camps
i Giró. Amb aquesta actuació s’ha
volgut millorar les condicions per a
fer esport al municipi.

●
●

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries
per al desenvolupament dels diversos programes
i actuacions previstes.

Concretament:

●

Millorar les condicions per a l’activitat esportiva.

Descripció de l’actuació



L’actuació s’ha basat en la implantació de dos mòduls de vestidors prefabricats a la zona de
la pista poliesportiva de Bellavista, sense envair l’espai de joc, que permeti que els usuaris
del camp de futbol-7 disposin de vestidors adequats en el propi recinte.
Cadascun d’aquests mòduls està format per 5 vestidors amb dutxes, una sala de calderes i
dos banys, un dels quals adaptat.
En un inici, els nous vestuaris havien de funcionar només amb energia elèctrica, però es va
desestimar per la necessitat de disposar d'instal·lació de gas.

Compra dels mòduls
prefabricats.

Agents responsables 
Àrea d’Urbanisme
Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Patronat Municipal d'Esports
• Obres, Serveis i Mobilitat.

Adequació dels terrenys

Instal·lació dels nous
mòduls.

Costos 
Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)
Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

3.2.3

Nous mòduls de vestidors al camp de
futbol-7

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Instal·lació dels nous vestidors al camp de fútbol-7: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’equipament ha guanyat
amb els vestidors.

En un inici es va preveure usar
l’obra per a connectar la zona
esportiva amb l’aparcament
superior existent, millorant la rampa
d’accés i permetent-ne l’ús, però
finalment es va acabar desestimant
per ser més complexa l’execució.

Realitzar la reforma dels
lavabos públics i el bar
de la zona esportiva.

La satisfacció dels
destinataris és alta per la
comoditat que impliquen
disposar dels vestidors en el
mateix espai que la pista
esportiva.

Els mòduls prefabricats estan
donant alguns problemes de
manteniment degut a l'obturació
dels baixants de la xarxa de
sanejament.
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Abans (2016)

Després (2021)
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3.2.4 Reforma del local del carrer
Barcelona, 33, com a local d’entitats
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

Les entitats de Bellavista
manquen d'un espai que
les algutini.

●
●

Des de PII s’ha volgut
compensar aquest dèficit
posant un local a disposició
de les entitats.

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries per al
desenvolupament dels diversos programes i actuacions
previstes.

Concretament:

●

Posar a disposició de les entitats de Bellavista un local
per a ús intern de les mateixes.

Descripció de l’actuació



L’actuació es tradueix en la reforma d’un local, situat a planta baixa de l’edifici ubicat al
carrer de Barcelona, número 33, per adequar-lo com a seu per a diferents entitats de
Bellavista.
Es realitza una mínima adequació del local, fent un repàs a les instal·lacions existents i la
creació de 4 petits espais d’emmagatzematge mitjançant una nova distribució de l’espai.
La voluntat de l’Ajuntament era posar a disposició de les entitats de Bellavista un local per a
ús intern que ajudi a una major creació de xarxa i comunitat.
Tria del local per a
entitats.

Adequació i petites
reformes.

Obertura del local a les
entitats.

Desprès de l’adequació, l’espai està gestionat pel Patronat de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.

Agents responsables 

Costos 

Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)

Amb la col·laboració de:
Àrea d’Urbanisme

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

3.2.4

Reforma del local del carrer Barcelona,
33, com a local d’entitats

Calendari d’execució 
201
0

2011

201
2

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•

Execució de les obres: sí.
Acondicionament de 4 espais per emmagatzematge: sí.
Existència d'un espai acondicionat per a l'ús de les entitats: no.
Número d’entitats que fan ús del local: 4.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El local per a entitats suposa
l’ús actiu i intensiu d’espais
mancomunats posats a
disposició de la ciutadania per
tal de desenvolupar propostes i
iniciatives socials.

L’espai es queda curt per a
abordar les necessitats de les
entitats: espais polivalents per
acollir usuaris i activitats, etc. i
no permet una major creació
de xarxa entre entitats.

Les entitats es veuen
beneficiades per la disposició
d’espais de trobada, reunió i
emmagatzematge en un model
compartit d’espai mancomunat.

L’espai funciona
fonamentalment com a
magatzem i no com a espais
de trobada. En aquest sentit,
les entitats continuen
reclamant un centre social.

Al Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i
Joventut li agradaria poder
projectar un altre tipus
d’espai més adequat on
derivar la iniciativa social,
tipus Hotel d’Entitats, que
pogués convidar en major
mesura a la interrelació
entre entitats.
Cal seguir millorant
l’equipament, especialment
la climatització.
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Abans (2012)

Després (2021)
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3.2.5 Projecte de reforma del local del
carrer Empordà, 1.
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

Per tal de donar resposta a la
falta d'espais que integrin a les
entitats de Bellavista, es va fer
un estudi de viabilitat de
l'adequació del local del carrer
Empordà per a fer aquesta
funció.

●
●

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries
per al desenvolupament dels diversos programes i
actuacions previstes.

Concretament:

●

Posar a disposició de les entitats de Bellavista un
local per a ús intern de les mateixes,
complementant l'espai d’entitats del C/Barcelona.

Descripció de l’actuació



Es va fer un projecte per a la reforma d'aquest local, però la magnitud del cost va
desestimar l’actuació i el projecte ha estat reservat per a quan hi hagi disponibilitat de
finançament.

Agents responsables



Àrea del Pla de barris

Costos



Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)

Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Urbanisme

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució  (acció no executada)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.2.6 Adequació exterior de l'edifici del
carrer Roselló (Escola d'Adults i APADIS)
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per a ús cívic i social

Situació inicial 

Objectius 

L'edifici de les antigues escoles de Bellavista, a
l'illa d'equipaments del carrer Rosselló, es troben
els locals que actualment ocupen l'Escola
d'Adults i l'entitat APADIS. És un edifici que
necessita reparacions per a poder millorar les
condicions de treball i les condicions dels veïns
que fan ús dels serveis.

●

Millorar i potenciar els equipaments
existents.

●

Dotar el barri de les
infraestructures necessàries per al
desenvolupament dels diversos
programes i actuacions previstes.

Descripció de l’actuació



A partir de la realització de la ITE (Inspecció tècnica d'edificis) es van prioritzar les
modificacions i millores a realitzar per ordre d’urgència. Entre d’altres: es van portar a terme
actuacions per a solucionar les goteres, per a acondicionar les finestres i les portes, així
com el repintat de la façana.

Realització de l’ITE.

Adequació de l’espai.

Festa d’inauguració.

L’any 2019 es va fer una festa d’inauguració.

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea d’Urbanisme

Despesa (IVA inclòs):
348.648,14 € (tot el programa 3.2)

Amb la col·laboració de:
• Patronat de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.
• Àrea de Polítiques Socials

Fonts de finançament:
• Ajuntament de les Franqueses (50%)
• Fons de foment de barris (50%)

3.2.6

Adequació exterior de l'edifici del
carrer Roselló (Escola d'Adults i APADIS)

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Execució de les obres: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

La reforma ha comportat una millora
de l’edifici, especialment pel que fa la
imatge exterior.

La reforma s’ha quedat
curta.

Portar a terme una
reforma integral de
l'exterior de l'edifici així
com climatitzar l'interior
dels locals.

Tant APADIS, com l’Escola d'Adults i
els seus usuaris s’han beneficiat de
les reformes que han millorat l’espai.
A més, el nucli també s’ha beneficiat
de la millora paisatgística que
suposen els canvis en la façana.

L’edifici és un espai envellit
i amb mancances
considerables de
climatització i seguretat.

Finalment, la festa d’inauguració va
donar visibilitat i protagonisme a
l’Escola d'Adults i APADIS.
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3.3.1 Centre de dia per a Gent Gran
CAMP Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Programa 3.3. Centre de dia

Situació inicial 

Objectius 

Durant l’Avaluació intermèdia i
propostes per a la (re)formulació
del Pla de barris de Bellavista
(2016) es detecta la necessitat
de crear un centre de dia a
Bellavista, ja que actualment no
disposa de cap plaça pública de
centre de dia/residència.

●
●

Millorar i potenciar els equipaments existents.
Dotar el barri de les infraestructures necessàries
per al desenvolupament dels diversos programes i
actuacions previstes.

Concretament:

●

Cobrir la necessitat demogràfica d’envelliment.

Descripció de l’actuació



Inicialment, el PII no va integrar el centre de dia donat que d'acord amb la Llei 2/2004 de
Millora de Barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, no es poden
finançar projectes de residències per a gent gran. Tot i així, posteriorment es va aconseguir
incloure el centre de dia (separat de residencia), aprofitant una iniciativa privada.
Finalment, tot hi haver treballat en la consecució de l’acció no s’ha executat per la
impossibilitat de complir amb el calendari del PII perquè s’ha decidit que l'actuació sigui fruit
de la col·laboració públic-privada, que no requerirà de finançament públic i, per tant, l’acció
deixa de tenir sentit en el PII. Tot i així, des del Pla de barris es finançarà la part de l’avant
projecte. La resta de finançament previst en l’actuació s'ha redirigit, entre d'altres, a
l'actuació de la Implantació d'un itinerari accessible entre el Passeig d'Andalusia i el carrer
de Navarra a Bellavista (acció 1.1.1).

A l’espera d’encetar les obres per part de

Redacció
deen
l’avantprojecte.
L’ajuntament
està
contacte amb empreses candidates a portar la
endavant
el projecte de
constructora.
centre e dia. A més, l’Ajuntament també està en contacte amb la Generalitat per aconseguir
assegurar places concertades que responguin a necessitats socials.

Agents responsables
Àrea d’Urbanisme
Gerència
Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:



Costos



Despesa (IVA inclòs):
42.707,40 €
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

3.3.1

Centre de dia per a Gent Gran

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
• Redacció de l’avantprojecte: sí.
• Renders de l’avantprojecte: sí.
• Estudi de viabilitat econòmica del projecte: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt (a futur)

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’acció cobrirà necessitats demogràfiques
del nucli i superarà les desigualtats
municipals, ja que Bellavista no disposa
d'aquest servei per a la gent gran. A més,
beneficiarà a les famílies dels usuaris i
aturarà el desarrelament de les persones
més grans en situació de dependència.

La gestió de l’obra i del
servei és complexa. I hi
intervenen diversos
actors i administracions.

L’Hospital de Granollers
està molt a prop de la
zona del centre de dia i
pot introduir oportunitats
de millora en el projecte.

Pel que fa l’administració, el centre de dia
pot complementar la política municipal del
municipi en quant a gent gran i donar
oportunitats de col·laboració
interdepartamentals, creant sinèrgies i
projectes de col·laboració entre les
diferents àrees municipals i el centre de
dia.
Per al nucli en general pot produir una
major dinamització de la zona i generar
llocs de treball.
Finalment, cal valorar el centre de dia com
un guany de serveis estructurals per al
municipi que quedarà com a estructura i
que irradiarà la seva influència més enllà
de Bellavista, acostant el nucli a altres
persones de l’entorn.
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Fotografíes del solar on es durà a terme el centre de dia:

Fotografies de l’avantprojecte:
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Camp 4. Incorporació de les tecnologies
de la informació en els edificis

4.1.1

Connexió a internet de qualitat al
Centre Cultural de Bellavista

Agents responsables 

Costos 
Despesa (IVA inclòs):
25.500,00 €

Àrea d'Obres, Serveis i Mobilitat
Serveis informàtics municipals
Àrea del Pla de barris

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Amb la col·laboració de:
• Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Equipaments amb millora de connectivitat: 2.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

Les millores en la fibra òptica i la
connectivitat de diferents equipament
han dotat a Bellavista d'un servei públic
que ha facilitat l'accés al món digital per
part de la ciutadania, tant des dels
equipaments com dels espais públics
del seu voltant.

Els punts de connectivitat
gratuïta han portat a
alguns problemes de
convivència per
l’aglomeració i
“apropiació” dels espais
per part dels i les joves.

Es preveu fer un canvi en
l’accés a la xarxa pública
per a fer-la més segura i
coherent amb la llei de
protecció de dades,
aplicant un cert registre
de dades dels ciutadans
al accedir a la xarxa per
tenir un major control de
l’ús i accés a la xarxa.

A més, la disponibilitat de wifi gratuït al
voltant dels equipaments ha apropat els
joves als edificis de l’administració local.
Un altre dels grups més beneficiats és
la ciutadania amb menys recursos
econòmics. L’impacte és molt alt i es
constata pels col·lapses a la xarxa.
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Imatge del Centre Cultura de Bellavista:

124

4.2.1

Seu electrònica Bellavista Activa

Agents responsables



Costos

Despesa (IVA inclòs):
17.914,38 €

Serveis informàtics municipals.
Àrea del Pla de barris

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Amb la col·laboració de:
• Servei d’Atenció a la Ciutadania
• Arxiu municipal

Calendari d’execució
201
0

2011

2012





2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Número d’ordinadors amb connexió a internet al punt d’accés: 5.
• Sessions de formació i difusió: 2 punts informatius i 10 sessions formatives integrades en
altres cursos.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

La seu electrònica i
l’acompanyament inicial ha
permès capacitar a moltes
entitats i persones que
actualment poden tramitar amb
molta autonomia les
tramitacions electròniques
demandades per
l’administració. Això beneficia
tant a aquestes entitats i
persones com a la pròpia
administració amb l'estalvi de
paper i facilitant la tramitació i
treball intern.

L’administració ha evitat
certa feina a el SAC
(Servei d’Atenció
Ciutadana) i els serveis
que treballen amb la
ciutadania.

En un temps, entrarà en
vigor una llei que obligarà al
funcionariat a treballar amb
registre de tràmits i caldrà
dissenyar un pla de treball
d’adaptació.
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Servei d’Atenció Ciutadana a Bellavista activa:
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Camp 5. Foment de la sostenibilitat i
del desenvolupament urbà
5.1.1 Estudi xarxa clavegueram
CAMP Foment de la sostenibilitat i del desenvolupament urbà
Programa 5.1 Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció
d'aigües pluvials

Situació inicial



Objectius



L’estudi pretén donar solució als problemes
recurrents d'inundació detectats en la zona
de l'aparcament de l'estació de Renfe del
nucli de Bellavista.

●

Donar resposta als problemes en la
xarxa de clavegueram a la
confluència dels carrers Aragó i
Cardedeu.

El punt crític se situa al carrer d'Aragó, a
l'altra banda de l'aparcament on el
col·lector existent entra en càrrega i, en no
haver sortides d'aigua controlades, hi ha
problemes d'inundacions.

●

Donar resposta a la problemàtica
concreta en casos de forta pluja al
desguàs de la xarxa de clavegueram
del barri de Bellavista

Descripció de l’actuació



Desprès de l’elaboració del Pla Director de Sanejament del Municipi, es va decidir fer un
altre estudi amb la Diputació de Barcelona per estudiar amb major deteniment la
problemàtica del clavegueram a Bellavista.
L’estudi realitzat pel Servei d’equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona
determinava que el problema era l’estrenyiment del col·lector en els carrers de Via del
Ferrocarril i Pere el Gran, on es passa d’un calaix d’unes dimensions aproximades de
1800 x 2000mm a una canonada de 1000mm de diàmetre. Aquest estrenyiment fa que
l’aigua no pugui avançar correctament i provoca que el col·lector entri en càrrega fins al
pou de registre del carrer Aragó generant els problemes abans esmentats. L’Estudi va
donar 3 alternatives a la problemàtica:
• Actuació sobre el col·lector de sortida
• Dos opcions alternatives per al dipòsit de laminació.
Per motius econòmics i també administratius (dificultats de gestionar alternatives que
impliquen a altres municipis), l’opció més viable era una de les alternatives per del tanc
de Iaminació, però no s’ha aplicat l’alternativa, sinó que s’ha donat una solució parcial i
temporal.
Pla Director de Sanejament del
Municipi

Estudi xarxa clavegueram

5.1.1

Estudi xarxa clavegueram

Agents responsables



Costos

Despesa (IVA inclòs):
22.346,01 € (tot el camp 5)

Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea del Pla de barris

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (estudi)

Amb la col·laboració de:
• Servei d’equipaments i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona
• Àrea d’Urbanisme

Calendari d’execució
201
0

2011

2012





2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Realització de l'estudi: sí.
• Presa de decisions a partir de l’estudi: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

Des del punt de vista tècnic,
l’estudi es considera positiu
perquè dona alternatives a la
problemàtica de les
inundacions i per tant als
conflictes de seguretat i
salubritat.

Els costos econòmics i
administratius (acords amb
altres municipis) de les
opcions alternatives més
permanents i integrals
compliquen la solució a
curt/mig termini.

Per a poder establir la millora
definitiva del constrenyiment
de les canonades cal establir
aliances amb l’administració
local de Granollers, amb qui
es comparteix la xarxa de
clavegueram.
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Imatges de l’estudi elaborat al 2013-2014.
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5.1.2 Construcció d’un nou col·lector
o dipòsit de tempestes i retenció d’aigües pluvials
CAMP Foment de la sostenibilitat i del desenvolupament urbà
Programa 5.1 Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció
d'aigües pluvials

Situació inicial



Objectius

Degut als problemes en la xarxa de
clavegueram a la confluència dels carrers
Aragó, es van elaborar dos estudis sobre
el clavegueram de Bellavista, per tal de
detectar les seves possibles insuficiències
hidràuliques i proposar les solucions més
adients.

●



Donar resposta als problemes en la
xarxa de clavegueram a la confluència
dels carrers Aragó i Cardedeu.

Descripció de l’actuació



Tot i que l’estudi anterior (5.1.1) animava a treballar en un nou dipòsit de laminació, el
cost i les complicacions de les obres (impliquen a altres municipis) han fet inviable
aquesta solució. Per tal de pal·liar la problemàtica, s’ha realitzat una acció parcial però
efectiva:
• Instal·lació de sobreeixidors del pàrquing d'ADIF que donen una sortida a l’aigua que
vessa en tota la superficie, evitant que col·lapsi la capacitat d'evaquació de les aigües
del col·lector.
A més, aprofitant altres obres, s’han realitzat algunes accions de millora en altres punts
del clavegueram:
• Aprofitant les obres de la plaça de l’Esbarjo es realitzen millores del clavegueram al
seu pas pel carrer Travessia. Aquest tram del clavegueram presentava forces
incidències algunes d’elles de nivell 5 que requereixen d’una actuació urgent..
Millores del
clavegueram pel pas
del c/Travessia

Sobreeixidors al
pàrquing d’ADIF

Obres per al nou
col·lector al c/Aragó

5.1.2

Construcció d’un nou col·lector
o dipòsit de tempestes i retenció d’aigües pluvials

Agents responsables



Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Amb la col·laboració de:
Àrea d’Urbanisme

2010

2011

2012



Despesa (IVA inclòs):
22.346,01 € (tot el camp 5)

Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea del Pla de barris

Calendari d’execució

Costos



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•
•

Canvi del col·lector: no.
Realització del projecte dels sobreeixidors: sí.
Execució d'obres dels sobreeixidors: sí.
Funcionament de la nova instal·lació: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

La vessant tècnica creu que
l’acció, tot i parcial,
comporta la desaparició
dels problemes d’inundació
en els dies de tempesta
amb una acció que té una
relació de costos/beneficis
molt positives.

Els sobreeixidors
solucionen part de la
problemàtica i l’alleugeren,
però son una solució
temporal, que no acaba
d’eliminar els problemes
del seguretat i salubritat al
pàrquing d’ADIF, on els
cotxes no poden aparcar
en dies de pluges.

Tot i que els sobreeixidors han
estat una solució parcial i
temporal a mig termini que ha
funcionat, cal canviar el
col·lector per eliminar la
problemàtica de socarrel,
solucionant el constrenyiment
del col·lector.

A més, segueixen creant
costos addicionals de
manteniment, com la
neteja del pàrquing cada
cop que s’inunda.

Per això, cal treballar amb
l’ajuntament de Granollers
perquè els canvis del col·lector
impliquen el seu territori.
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Inundacions en el Carrer Aragó (cota més baixa del nucli). Abans (2011)
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Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments
6.1.1

Programa de sensibilitzacó en igualtat
de gènere (Mou-te per la igualtat)

CAMP Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
Programa 6.1 Transversalitat de gènere en el disseny, execució i avaluació de les
actuacions contingudes en el PII

Situació inicial



Objectius

Les polítiques de gènere reverteixen en
efectes positius en la convivència entre
col·lectius i, per això, a l’inici del Pla es van
plantejar diferents accions per incorporar la
perspectiva d'igualtat de gènere, en tots els
nivells i en totes les etapes. Entre d’altres
accions, es realitza el programa “Mou-te per
la igualtat”.



●

Incorporar la perspectiva de gènere en tots
els projectes i accions que es desenvolupin
a través del Pla de barris de Bellavista

●

Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés
i control dels recursos i beneficis socials
entre dones i homes.

Descripció de l’actuació



El programa Mou-te per la igualtat està conformat per diverses accions que s’han anat
desenvolupant al llarg dels 4 anys de durada del projecte:
• Celebracions del Dia Internacional de la dona treballadora (8M)
• Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (25N)
• Exposició i presentació del llibre: “Les dones de Bellavista” a la inauguració de Bellavista
Activa.
Durant aquestes diades i els mesos corresponents, s’han anat fent actes i activitats com:
tallers, actes teatrals, conta contes, dinàmiques de sensibilització, exposicions, etc.
Tot i així, en l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla de barris de
Bellavista (2016) del PII de Bellavista queda palès que més enllà d’accions puntuals en dates
senyalades, la perspectiva de gènere ha de ser més una forma de treball transversal que un
seguit d’accions puntuals: la perspectiva de gènere ha de quedar integrada dins de totes les
actuacions del PII des de la seva definició original, és a dir, des del seu disseny.

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Polítiques Socials

Despesa (IVA inclòs):
35.346,40 € (total programa 6.1)

Amb la col·laboració de:
• Diferents equipaments, entitats i serveis
municipals
• Institut Català de les Dones de la
Generalitat.
• Diputació de Barcelona

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (41,4%)
Fons de foment de barris (50%)
l'Intitut Català de les Dones (8,6%)

6.1.1

Programa de sensibilitzacó en igualtat
de gènere (Mou-te per la igualtat)



Calendari d’execució
2010

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•
•

Número d’activitats: 18 activitats (fins el 2015).
Existència de cartellera de cada esdeveniment: sí.
Accions més enllà dels dies commemoratius: sí (llibre, exposició, grup de dones., etc.).
Número de persones assistents a les activitats: com a mínim 60.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

En els tallers, activitats, xerrades,
etc. la participació ha estat molt
bona i diversa a nivell d’edat. En
canvi, l’heterogeneïtat respecte el
sexe i l'origen ha estat menor. En
tots aquests esdeveniments la
satisfacció de la població es valora
com a alta. Fruit d’aquestes
accions es creen dos grups de
dones associades.

L’acció puntual en gènere
a través d’accions que es
duia a terme fins 2015
era el propi punt feble de
l’acció. Tot i així, això se
supera al 2015 amb la
integració transversal de
la perspectiva, tornant-se
un punt fort.

Cal continuar treballant en
la integració de la
perspectiva de gènere en
cada recurs, activitat i
servei de l’Ajuntament a
través del personal tècnic
de la nova regidoria
municipal de les
Franqueses del Vallès.

Tècnicament, el programa “Mou-te
per la igualtat” es valora molt
positivament.
Pel que fa la incorporació de la
perspectiva de gènere en tots els
projectes del Pla de barris, l’acció
ha contribuït a la creació de la
Regidoria de Feminisme i Igualtat
municipal, afectant a Bellavista i al
conjunt del municipi de les
Franqueses, consolidant el
personal i servei dins l’estructura
de l’ajuntament.
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Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Polítiques Socials

Despesa (IVA inclòs):
35.346,40 € (total programa 6.1)

Amb la col·laboració de:
• Institut Català de les Dones de la
Generalitat.

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (41,4%)
Fons de foment de barris (50%)
l'Intitut Català de les Dones (8,6%)

6.1.2

Estudi, exposició i llibre: Les dones de
Bellavista

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•

Realització del treball de camp: sí.
Publicació del llibre: sí.
Acte d’inauguració/presentació: sí, 60 persones assistents.
Difusió de l’estudi: cartells, difusió del llibre a TV, etc.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’estudi i la publicació del llibre
ha estat una gran oportunitat pel
nucli i les seves veïnes,
especialment per les
participants, però, de retruc, ha
impactat en tot el nucli. El llibre
ha ajudat a:
• crear xarxa entre dones al
barri.
• reconèixer les figures de les
dones i la seva diversitat.
• apoderament de les
participants.
A més, aquesta acció ha
contribuït a crear imaginari
històric i cohesió.

Tot i la repercussió del llibre
i de l’estudi de les “Dones
de Bellavista” aquesta es
podria haver optimitzat molt
més, aprofitant totes les
seves possibilitats.

Per a futures accions
semblants cal acabar
d'explotar les possibilitats
de difusió i repercussió
d’aquest tipus
d’estudis/documents de
nucli elaborats amb la
població.

La satisfacció de les dones
participants a l’estudi ha estat
molt alta, igual que la dels
assistents a la presentació.
Una altra mostra positiva de
l’acció és l’esgotament dels
exemplars dels llibres publicats.
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Fotografies del cartell de presentació del llibre i de l’acte de presentació:
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Camp 7. Programes que comportin
millora social, urbanística i económica.
7.1.1 Programa de caminades «Bellavista, pas
a pas»

CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.1 Programa d’esport i salut

Situació inicial



Objectius

Des del PII es vol promocionar la salut i l’esport al nucli.
Des de la visió de l'esport com una activitat positiva a
nivell de salut integral: bons hàbits, cohesió social,
creació de xarxa, etc. Per tant, l'esport és una activitat
que actua com un canal de millora de la situació del
nucli. Per això, des del PII s’impulsa el projecte “Salut i
esport”.
Pel que fa l’acció concreta de les caminades
"Bellavista, Pas a Pas", el programa neix amb la
voluntat de donar resposta a una demanda dels
professionals de la salut efectuada pel coordinador del
programa PAFES i també a partir del diagnòstic dels
tècnics d’esports i de l’Àrea del Pla de barris.

●
●



Afavorir la cohesió social.
Fer partícips veïns/es i entitats
de la transformació del territori.

Concretament:

●

Millorar la salut i benestar dels
veïns/es de Bellavista.

●

Conèixer i visibilitzar el nucli,
augmentant el sentiment de
pertinença.

Descripció de l’actuació



Aquest programa consta de caminades dirigides no competitives i aptes per a totes les edats,
que promouen una activitat saludable, el coneixement de l’entorn i la creació de vincles i xarxa
social. Per a complementar aquesta activitat el programa inclou un cicle de xerrades
relacionades amb algun tema de Salut i Esport. En resum:
• Dos caminades a la setmana amb acompanyament de monitoratge.
• Xerrades de petit format amb periodicitat trimestral.
• Activitats extraordinàries mensuals.
Sent l’inici del pla de Barris, també s’aprofitava l’acció per donar a conèixer el pla i l’Àrea del Pla
de barris.
A l'inici del programa la mitjana d'edat era molt alta, així que es van fer esforços per a cridar a un
perfil de població més jove. Durant el 2011, es va aconseguir engrescar altres perfils de població
a través d'APADIS (entitat que promou la inserció social i laboral de les persones amb
discapacitat i el suport i acompanyament als seus familiars i amb seu a Bellavista). En cada
edició han participat entre 30 i 50 participants en diferents grups.
Disseny del projecte

Inici de les caminades

Reconversió del projecte
amb grups autònoms.

L'any 2015 el programa pateix una reconversió per tal d'abordar nous objectius: desprès de 5
anys, els grups caminen de forma autònoma.

7.1.1

Programa de caminades «Bellavista, pas a pas»

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Patronat Municipal d’Esports

Despesa (IVA inclòs):
38.874,78€ (tot el camp 7.1)

Amb la col·laboració de:
• APADIS

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució
201
0

201
1

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•

Redacció del disseny de l'activitat: sí.
Contractació de monitoratge: sí.
Execució del programa mensual: caminades de dos cops per setmana, xerrades trimestrals
i activitats extraordinàries mensuals.
• Número de participants: de 30 a 50 cada edició.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 
Des de la visió tècnica, les caminades han
estat una acció molt positiva, tot i que hagin
afectat a un Número petit de població. L’acció
ha servit per a:
• afavorir la cohesió social, creant xarxes
estables i vincles.
• fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori, visibilitzant el Pla
de barris.
• augmentar el coneixement el Pla de barris i
de l’oficina.

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes negatius


Propostes de futur


La participació en les
caminades ha estat
poc diversa: la majoria
de participants ha estat
dones de més de 45
anys i els membres
d’APADIS. Els homes
només han estat poc
més del 14% dels
inscrits a l’activitat.

El foment de l’activitat

física accessible, de
tipus social i en
connexió amb l’entorn
és quelcom que cal
promoure en el
conjunt de la ciutat i
des d’una política
integral i equitativa
d’esports.

A més, ha ajudat a connectar les veïnes i
veïns a altres equipaments i serveis.
La satisfacció de les veïnes i veïns ha estat
molt bona, esdevenint grups autònoms que
continuen més enllà del pla. Val a dir que el
monitoratge ha estat un punt clau per al bon
funcionament del programa.
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Fotografies de les caminades i del material infogràfic del projecte:
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7.1.2 Patis oberts
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.1 Programa d’esport i salut

Situació inicial



Objectius

Des del Pla de barris es vol promocionar
la salut i l’esport al nucli. Des de la visió
de l'esport com una activitat positiva a
nivell de salut integral: bons hàbits,
cohesió social, creació de xarxa, etc. Per
tant, l'esport és una activitat que actua
com un canal de millora de la situació del
nucli. Per això, des del pla de Barris
s’impulsa el programa d’esport i salut.
En aquesta fitxa, es presenten les accions
dutes a terme en relació als "Patis oberts”.

●
●



Afavorir la cohesió social.
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Promoure l’activitat física i els hàbits
saludables.

●

Reforçar la cohesió social, el coneixement i
promoció de l’entorn.

Descripció de l’actuació



El projecte "Patis Oberts" posa a disposició dels infants, joves i famílies espais adequats on
poder-se relacionar i fer esport. Es tracta de promocionar l’ús del pati escolar perquè pugui
ser un espai educatiu també els caps de setmana i durant el calendari no lectiu dels centres.
Amb aquest programa s'afavoreix la convivència ciutadana en l’ús dels espais públics, en
reservar les places i parcs per al descans i l’oci de la ciutadania i alhora es fomenta la
pràctica esportiva i els espais de relació d’infants i joves en unes instal·lacions adequades.
En resum, el programa ha comportat:
• Adaptació del pati de l'Escola Colors (infantil i primària) de Bellavista per adequar-lo a
l'obertura en caps de setmana i períodes no lectius.
• Comunicació i difusió del projecte
• Organització d’una jornada d’obertura
Adaptació del pati
a l’obertura al
púbic general.

Comunicació i
difusió del projecte.

Inauguració del
projecte.

Implementació
setmanal de
l’obertura.

L’Escola Colors segueix obrint el pati fins a dia d'avui, encara que a partir del 2016, fent el
projecte vigent més enllà del PII.

Agents responsables



Àrea del Pla de barris
Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
Amb la col·laboració de:
• Escola Colors

Costos



Despesa (IVA inclòs):
38.874,78€ (tot el camp 7.1)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

7.1.2

Patis oberts

Calendari d’execució
201
0

2011

2012


2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Disseny d'un programa per als patis oberts: sí.
• Participació de diferents agents de la comunitat educativa en el disseny? Sí, especialment
per els acords d’ús i normativa.
• Execució dels arranjaments i modificacions necessaris: sí.
• Obertura dels Patis Oberts: 2 centres escolars.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’obertura del pati ha comportat
el guany d’un espai adequat i
especialment dotat per al lleure
actiu dels infants i famílies del
municipi.

L’espai escolar és cuidat i
respectat pel conjunt dels
usuaris del pati, però
ocasionalment, es troben
amb conductes
incíviques/inapropiades.

El projecte continuarà més
enllà del Pla de barris, ja que
s’ha municipalitzat, estenentse a altres zones del
municipi.

A més, l’obertura del pati a tot el
públic ha comportat una
disminució d’actes incívics
durant els caps de setmana.
Els grans beneficiaris de
l'actuació són els infants i les
famílies que disposen d’un nou
espai de joc. Espacialment en
aquelles èpoques on no hi ha
activitat extraescolar: vacances,
caps de setmana, etc. A més,
l'administració també s’hi
beneficia: amortitzant inversió i
oferint nous serveis.

L'ús majoritari d'aquest
nou espai és la pràctica
esportiva, no aconseguint
una diversitat d'activitats
de lleure d'infants i
famílies.

A futur, es podrien crear
activitats dirigides que
permetessin encabir un major
i variat desenvolupament
d’interessos i motivacions
dels infants.
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Fotografies de la inauguració dels Patis Oberts i de l’ús de la del pati
l’Escola Colors:
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7.2.1 Avaluació de necessitats de
rehabilitació d’habitatges
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.2 Programa de Suport i mediació a les comunitats de veïns

Situació inicial



Objectius

Aquesta acció està molt lligada a l’acció
2.1.1, donat que és una passa prèvia.
Abans d’encetar el programa es realitza
aquesta avaluació de necessitats de
rehabilitació i de la capacitat dels veïns i
la seva disponibilitat econòmica, per tal
de poder elaborar un bon programa
d'ajuts.

●



Promoure la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis plurifamiliars, de
planta baixa +2, anteriors al 1980.

Concretament:

●

Conèixer i identificar les necessitats de
rehabilitació d’habitatges.

Descripció de l’actuació



Aquesta acció és un pas previ a l'acció més operativa: el programa d'ajuts a la
rehabilitació d'habitatges (2.1.1). Es tracta de l'elaboració d'un estudi sobre les
necessitats de rehabilitació dels habitatges de Bellavista, així com de les capacitats dels
veïns per a poder abordar-los o no, per tal de donar eines des de l'administració
(econòmiques, logístiques, etc.).
Es van estudiar 55 finques del nucli que combinaven 3 característiques: plurifamiliars,
construïdes abans del 1980 i amb més de 4 plantes. Les dades emprades per a valorar
les actuacions necessàries a cada finca es van recollir en una fitxa tècnica.
Treball de camp
d’anàlisi: enquestes,
etc.

Redacció del document
de l’estudi.

Obtenció de la
priorització de
rehabilitacions

Aquesta acció és indissociable de la 2.1.1: "Programa de rehabilitació d'habitatges". Les
dues són part d'un mateixa línia de treball per a fomentar la rehabilitació dels edificis.

7.2.1

Avaluació de necessitats de rehabilitació
d’habitatges

Agents responsables



Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Àrea d’Urbanisme
• GSHUA de la Diputació de Barcelona

Calendari d’execució
201
0

2011

2012

Costos



Despesa (IVA inclòs):
269.098,12 € (tot el camp 7.2)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)


2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Elaboració de la fase prèvia al treball de camp: sí.
• Elaboració del treball de camp: 55 edificis estudiats.
• Existència del document d'avaluació: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 

Baix

Mig

Aspectes
negatius 

Alt

Molt alt

Propostes de
futur 

L’estudi es valora molt positivament per la seva
robustesa. Aquest document permès:
• visibilitzar les problemàtiques a abordar amb el
programa 2.1.2, prioritzant-les.
• dissenyar i establir els criteris de l'ordenança
d'ajuts a la rehabilitació.
• establir el percentatge subvencionable del
75% del cost de les obres, permetent que
s'hagin rehabilitat finques que altrament no
haurien pogut fer cap actuació de millora i
reparació..
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Fotografies del document final de l’estudi:

152

7.2.2 Diagnosi de l’estat de les
comunitats de veïns de Bellavista
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.2 Programa de Suport i mediació a les comunitats de veïns

Situació inicial



El programa 7.2 "Suport i mediació a
les comunitats de veïns" del PII es
desenvolupa a través de 4 grans
actuacions : elaboració d’un estudi
previ a les comunitats, elaboració de
necessitats de rehabilitació, el propi
Servei i la formació realitzada des del
servei. La Diagnosi parteix de
l'Avaluació de les necessitats de
rehabilitació, capacitat dels veïns i
disponibilitat econòmica" descrit a la
fitxa 7.2.1.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●
●

Conèixer l’estat de les comunitats de veïns
Donar conèixer entre les comunitats el
Servei de suport que tenen a la seva
disposició.

Descripció de l’actuació



En aquesta fitxa, parlem de la primera de les parts del projecte: la diagnosi. Aquest pas
era necessari per al Servei per obtenir informació de partida sobre les comunitats a les
que s’ha d’adreçar: conèixer la situació i problemàtiques a les que ha de donar cobertura
el Servei.
L’estudi es desenvolupa del 2015 a mitjans del 2017 i el treball de camp permet abordar
una altra necessitat: apropar-se a totes les comunitats de veïns de Bellavista, mitjançant
un porta a porta que ha permès explicar la informació directament al seu destinatari.
Aquesta doble finalitat ‘conèixer i donar a conèixer’ amb un mateix treball de camp ha
estat sens dubte una de les principals qualitats de l’estudi realitzat.
Desenvolupament del treball
de camp amb difusió del
servei.

Presentació del
document final.

Extensió de l’estudi a
altres nuclis.

7.2.2

Diagnosi de l’estat de les comunitats de
veïns de Bellavista

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris



Despesa (IVA inclòs):
269.098,12 € (tot el camp 7.2)

Amb la col·laboració de:
• Diputació de Barcelona

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució 
2010

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•

Elaboració de la diagnosi: sí.
Difusió del servei de suport i assessorament: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur


L’estudi va permetre dos impactes
especialment rellevants:
• dotar de coneixement als tècnics de les
problemàtiques de les comunitats de
veïns que va permetre guiar,
posteriorment, l’acció del servei de
mediació.
• difondre, a partir del treball de camp, el
Servei de mediació i repartir la guia per a
comunitats de veïns.
A més, aquest treball de camp, va permetre
que augmentés i es diversifiqués el públic
dirigit al Servei de mediació, augmentant la
seva capacitat de promoure la cohesió
social i millorar la convivència.

Gràcies a l'experiència de
la primera part de la
diagnosi al nucli de
Bellavista, es va poder
redefinir i millorar algunes
de les qüestions
analitzades mitjançant les
entrevistes a peu de
carrer.

Per l’èxit de l’estudi,
durant el 2018 i 2019,
es decideix estendre la
pràctica la la resta del
municipi.

La satisfacció dels tècnics i de la població
amb el servei és molt alta. Això es constata
quan es decideix traslladar l’experiència a
altres nuclis del municipi.

A més, al 2020, la
Diagnosi de l'estat de
les comunitats de veïns
a les Franqueses el
Vallès és reconeguda
com a Pràctica
Significativa per la
Federació de Municipis
de Catalunya i la
Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals.

Els punts forts i facilitadors de l’acció han
estat l’aposta de l’ajuntament pel servei i la
col·laboració entre àrees i amb la població.
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Fotografies de l’estudi de Diagnosi de l'estat de les comunitats de
veïns a les Franqueses el Vallès:
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7.2.3 Servei de Suport i mediació a les
comunitats de veïns
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.2 Programa de Suport i mediació a les comunitats de veïns

Situació inicial



Objectius

El Servei de Suport i mediació a les
comunitats de veïns sorgeix del
programa “Foment a la rehabilitació i
Suport a les Comunitats de veïns en
l’àmbit de Bellavista”
Es detecta l’existència d’una
diversitat de problemàtiques existent
dins de les comunitats de veïns del
nucli de Bellavista que posaven en
risc la convivència en el si de les
comunitats i el posterior
abandonament de les
responsabilitats dels propietaris en
relació a la gestió dels seus
immobles.



●

Contribuir a la cohesió social i a través de l’organització dels
espais comuns i millora de la convivència.

●

Fomentar la convivència oferint suport organitzatiu i tècnic en
temes de veïnatge.

●

Aprofundir en les responsabilitats de convivència i civisme
dels ciutadans .

●

Facilitar la resolució de conflictes existents en temes de
veïnatge.

●

Millorar la qualitat de vida comunitària, capacitant els veïns en
la resolució autònoma de les dificultats i conflictes generats
per la gestió comuna dels afers col·lectius, a través dels
processos d'acompanyament i assessorament adaptats a la
diversitat.

●

Fomentar el diàleg i cohesió social

En aquesta fitxa es descriu el servei
pròpiament.

Descripció de l’actuació



Partint del necessari lideratge de l’Ajuntament en aquesta acció, es plantegen tres moments d’intervenció
del servei:
•
•
•

Fer d’altaveu prèvia a la implementació del Programa d'ajuts a la rehabilitació
Diagnosi de l'estat de les comunitats de veïns a les Franqueses el Vallès (acció 7.2.2)
Implementació del Servei de Suport i mediació a les comunitats de veïns: ja sigui produïts per conflictes
personals, organitzatius, com aquells que venen derivats de les diferències culturals.

A més, el Servei d’assessorament i mediació en temes de veïnatge de les Franqueses del Vallès va editar
dues guies per a la gestió de la comunitat de veïns: convertint-seen una eina bàsica de suport i de treball
per a les comunitats de propietaris i veïns. La distribució de la guia va constar de:
- Bustiada a tots els caps de família amb carta explicativa incloent una butlleta que es podia bescanviar
per un exemplar de la guia.
- Lliurament als entrevistats durant la realització de la Diagnosi de l'estat de les comunitats de veïns a les
Franqueses el Vallès
- Lliurament als usuaris del Servei que així ho requereixin
- Biblioteca Municipal
- Participans de les formacions impartides des del Servei
Actualment es pot sol.licitar un exemplar de la Guia al Servei de Suport i mediació a les comunitats de veïns
i també es pot descarregar en format pdf des de la pàgina web de l'Ajuntament
El servei té 32h setmanals de servei al públic a partir de la contractació d’una empresa i amb l’impuls del
conveni amb la Diputació de Barcelona als serveis de mediació ciutadana.
Al 2019, el servei és reconegut com a Bona Pràctica per la Federació de Municipis de Catalunya i la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

7.2.3

Servei de Suport i mediació a les
comunitats de veïns

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
269.098,12 € (tot el camp 7.2)

Amb la col·laboració de:

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (25%)
Diputació de Barcelona (25%)
Fons de foment de barris (50%)

Diputació de Barcelona

Calendari d’execució
2010

2011

2012




2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•
•

Existència del servei: sí.
Avaluació i reorientació del servei, si s'escau: sí.
Nombre de casos treballats: 288
Número d’expedients tancats: 196.
Número de persones impactades directa o indirectament: 9363

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Aspectes positius 
El Servei ha suposat una millora en la convivència a
Bellavista i ha millorat aspectes com:
• la convivència en les comunitats de veïns i, indirectament,
en l’espai públic per una millor de la gestió de conflictes.
• la rehabilitació d’habitatges i de la cultura del
manteniment.
• l’organització i gestió de les comunitats de veïns.
Aquesta alta valoració es constata amb el reconeixement
com a Bona Pràctica per la Federació de Municipis de
Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals.
A més, indirectament, el servei és un factor de prevenció a
l'existència o agreujament de conflictes en les comunitats de
veïns/es.
Els més beneficiats pel servei son els propis ciutadans:
oferint eines per a l’apoderament (informació, eines, gestió,
etc.). El ciutadà i l’administració són grans beneficiaris del
servei, tant perquè augmenta la relació i la confiança amb les
ciutadans, com perquè l’administració aconsegueix intervenir
en un espai privat: habitatge.

Mig

Aspectes
negatius 

Alt

Molt alt

Propostes de
futur 
Tot i que el programa
parteix de la idea
central d’ajudar en la
rehabilitació de
comunitats, el Servei
de Suport i mediació
a les comunitats de
veïns acaba anant
molt més enllà, fins el
punt de convertir-se
en servei propi del
municipi i estenentse a la resta de nucli.
L’any 2016 el servei
s'estén a tot el
municipi i al 2021,
s'integra dins
l'estructura municipal.
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Fotografies de diferents actuacions del Servei de Suport i mediació a
les comunitats de veïns:
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7.2.4 Formació al Servei de Suport i
mediació a les comunitats de veïns
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.2 Programa de Suport i mediació a les comunitats de veïns

Situació inicial



Objectius

El servei de Suport i
mediació a les comunitats
de veïns ha d’empoderar i
donar eines als veïns i
veïnes i a les comunitats de
veïns contínuament. Per
això, decideix aglutinar tot
aquest coneixement i fer-ne
transferència en formacions
per a la ciutadania.

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del
territori.

Concretament:

●

Facilitar eines i coneixements bàsics sobre la
organització i funcionament de les comunitats, tan en el
que es refereix a la gestió, el manteniment i la bona
convivència.

Descripció de l’actuació



El Servei de Suport i mediació a les comunitats de veïns complementa la seva acció amb una
part formativa i de sensibilització, des del 2014. Les formacions tenen per objectiu donar eines
empoderdores a la ciutadania i sensibilitzar-la en el bon veïnatge (convivència, organització,
etc.)
La línia de treball formativa i sensibilitzadora del Servei de Suport i mediació a les comunitats
de veïns ha anat evolucionant des del 2014. Principalment, hi trobem 2 tipus de línies
formatives:
• Formacions operatives sobre gestió i assessorament legal de comunitats de veïns i sobre
el funcionament dels ajuts a la rehabilitació (acció 2.1.1)
• Formacions i accions col·laboratives per la promoció del civisme i la convivència (mediació,
campanyes de civisme, etc.)
Més enllà de formacions operatives puntuals, en els darrers anys el servei està apostant per
la 2a línia de formacions i sensibilització. Aquesta és una acció que gràcies a la
municipalització del servei es vol consolidar.

Agents responsables
Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Diputació de Barcelona



Costos



Despesa (IVA inclòs):
269.098,12 € (tot el camp 7.2)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

7.2.4

Servei de Suport i mediació a les
comunitats de veïns

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Consecució de formacions/accions formatives (2 anuals per 7 anys): unes 11 totals.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

Les formacions a la ciutadania i
a les comunitats de veïns/es
donen eines per resoldre
conflictes latents.

Baixa participació.

Aquesta és una acció que
gràcies a la municipalització
del servei es vol consolidar i
estendre a tot el municipi.

Tot i un baix número de
participants en les formacions,
tant la valoració tècnica com la
ciutadana és bona.
L'administració es veu
beneficiada indirectament:
1. el servei guanya presencia
als nuclis, perquè arriba a
un major número de
ciutadans/es del municipi.
2. el Servei de Suport i
mediació a les comunitats
de veïns reforça la seva
formació i amortitza el
material creat en les
pròpies formacions.
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Fotografies de diferents formacions:

161

7.3.1 El Mes de la Diversitat
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència

Situació inicial



Objectius

●
●

Aquest programa sorgeix
amb la finalitat de donar
resposta a les necessitats
d’una societat cada cop
més canviant, en relació a
diferents models socials,
familiars, d’identitats i
referents culturals de les
Franqueses.



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del
territori.

Concretament:

●

Donar a conèixer i fomentar el respecte entre els veïns/es
de les diferents realitats socials i culturals que conviuen a
Bellavista, a través de diferents formats i dinàmiques de
participació.

Descripció de l’actuació



Per treballar en la consecució dels objectius del present programa es va impulsar el "Mes de
la Diversitat", que plantejava dos línies de treball:
• Tallers de sensibilització: taller estereotips, tòpics i convivència (dirigit a adults i entitats) i
Vacuna’t contra el rumor (dirigits a alumnat).
• Activitats i esdeveniments: xerrades i festa de tancament del projecte.
A partir de l’Avaluació intermèdia i propostes per a la (re)formulació del Pla de barris de
Bellavista es va decidir elaborar un projecte que tingués continuïtat al llarg de l'any i que fos
transversal, sorgint així al projecte "Vincles“.

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Polítiques Socials

Despesa (IVA inclòs):
255.608,19 € (tot el programa 7.3)

Amb la col·laboració de:
• Centres educatius
• Àrea d’infància i joventut
• Diputació de Barcelona
• Entitats del municipi

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

7.3.1

El Mes de la Diversitat

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Disseny del programa de promoció de la interculturalitat: sí.
• Aplicació del programa d'acollida i promoció de la interculturalitat i diversitat: sí.
• Avaluació i reorientacions: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El Mes de la Diversitat va donar
un espai de protagonisme a les
entitats d’acollida i les va reunir
treballant en comú amb
l'administració, facilitant el vincle
d’aquestes entitats amb altres
entitats del territori per elaborar
actuacions conjuntes. Les
entitats d’acollida es van poder
implicar en altres àmbits i no
quedar-se aïllades en la seva
àrea.

La participació amb les
entitats i la seva
implicació periòdica és
molt complicada. A més,
el moment no va ser fàcil
perquè va coincidir amb la
crisi econòmica i una
davallada progressiva de
la participació en les
entitats, canvis de junta,
etc.

A partir de l'Avaluació
Intermèdia es decideix
reconvetir aquest projecte
amb la finalitat de garantir
una continuïtat de
programació al llarg de l'any i
més transversalitat.

La satisfacció tant d’entitats,
com de participants en les
activitats ha estat molt alta.
Finalment, gràcies al Mes de la
Diversitat es va establir una
relació entre àrea i entitats que
va ajudar a crear la normativa
de subvencions.
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Fotografies del programa «Mes de la Diversitat»:

164

7.3.2 Projecte Vincles
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència

Situació inicial



Objectius

●
●

El projecte Vincles forma
part dels programes per a la
cohesió social, la diversitat i
la convivència del Pla de
barris.



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del territori.

Concretament:

●

Assessorament i acollida a nouvinguts a les escoles d’infantil i
primària de Bellavista (migrats o no).

Descripció de l’actuació



El projecte Vincles (d’acollida i participació als centres educatius) es conforma d’una sèrie de
serveis i activitats amb els centre educatius. 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.
El programa es realitza a partir de la formació de petits grups de famílies al començament de curs,
sobretot derivades de les escoles, que treballen en tres línies:
• sessions grupals amb famílies de cada escola, amb agents traductors d’acollida
• sessions d’acompanyament individual a famílies a les entrevistes escolars o altres sessions,
amb agents traductors d’acollida
• tallers de català estables (fil conductor que serveix per treballar altres aspectes culturals,
educatius, de vinculació amb el centre escolar i amb el territori).
Disseny anual del
programa amb cada
escola.

Implementació del
programa anualment.

Avaluació i reorientació
del programa.

A més, el servei no només s’ofereix a les persones acabades d'empadronar, sinó també a
persones que ja porten més temps al municipi, però volen conèixer millor el municipi.
Les demandes de les escoles han excedit el nucli de Bellavista i per això el projecte s’estén al
municipi, consolidant-se més enllà del PII.

Agents responsables



Àrea de Polítiques Socials
Àrea de Pla de Barris
Amb la col·laboració de:
• Àrea de seguretat ciutadana
• Escola Bellavista Joan Camps i Giró
• Escola Colors
• AFA Escola Colors
• AMPA Bellavista-Joan Camps
• Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
• Diputació de Barcelona

Costos



Despesa (IVA inclòs):
255.608,19 € (tot el
programa 7.3)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les
Franqueses (50%)
Fons de foment de barris
(50%)

7.3.2

Projecte Vincles (dins del servei
d’acollida)

Calendari d’execució
201
0

2011

2012


2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Disseny del programa vincles amb les escoles: sí, cada any és nou.
• Avaluació del programa i reorientacions: sí, anualment i amb avaluació continua.
• Participants al projecte: d’unes 30 a 50 famílies per edició. En total, s’ha intervingut en unes
400 famílies.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Aspectes positius 
El servei ha millorat molt la comunicació entre
escoles-famílies i la relació centres-administració.
Especialment les famílies es beneficien de
l’acompanyament i la facilitació en l’establiment de
vincles amb l’escola i la comunitat, ajudant en la
comprensió del funcionament dels centres i sistema
educatiu, la comunicació intercultural i la traducció,
o la formació lingüística i cultural.

Mig

Aspectes
negatius 

Alt

Molt alt

Propostes de
futur 
Els projecte,
actualment
continuarà més
enllà del Pla de
barris.

La satisfacció tant per les famílies com per a les
escoles és alta. Això es ratifica amb:
• l’augment de demanda del servei, fins i tot
excedint del radi d'actuació de Bellavista.
• la creació de grups socials i relacions fruit del
programa.
• demanda de vàries famílies de repetir en el
programa.
Les agents traductores d’acollida i les AMPA’s són
un aspecte clau del projecte, per a poder establir
relacions de confiança i poder fer plans de treball.
A més, el projecte ha augmentat la diversitat
d’orígens de les famílies que han acudit a activitats
escolars, produint interrelació i coneixement mutu.
Finalment, l’administració també es beneficia de la
millora en la cohesió social del municipi.
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Fotografies de diferents activitats del Programa Vincles:
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7.4.1 Pla de convivència de Bellavista
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



Objectius

Dins dels programes del camp 7 del Pla de barris de
Bellavista, hi trobem els programes per a la cohesió
social, la diversitat i la convivència (7.3); i el programa de
dinamització comunitària, xarxa associativa i participació
ciutadana (7.4). Ambdós programes tenen l’objectiu de
promoure la convivència i el bon veïnatge, donant
resposta a la dificultat dels veïns i veïnes del nucli de
Bellavista en l’acolliment de la població immigrada
extracomunitària i fomentant la sensibilització envers el
civisme i la promoció de les xarxa comunitària. D’altra
banda, cal destacar també el programa (7.2.) de suport i
mediació a les comunitats de veïns, que preveu un treball
amb les comunitats de veïns que acabi facilitant
l’execució del programa d’ajuts a la rehabilitació dels
elements comuns dels edificis (2.1.) i el programa de
l’espai familiar (7.7).
En aquest context es va creure convenient redactar un
Pla de promoció de la convivència i el civisme per definir
les accions a desenvolupar en el transcurs del
desenvolupament PII.

Descripció de l’actuació

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i
entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Conèixer quines són les
fortaleses i necessitats
de Bellavista en relació a
la convivència.

●

Establir les línies
estratègiques a seguir,
així com plantejar
actuacions concretes a
desenvolupar durant
l’execució del PII.



El Pla de convivència ha suposat:
• definir les accions a desenvolupar en aquest marc en el transcurs del desenvolupament
del Pla de barris,
• endreçar tota l’acció en convivència al barri
L'any 2013 es va presentar el Pla per la Convivència a Bellavista amb un pla d'actuació de
5 anys (2013-2018). Partint d'aquesta base, l'any 2018 es redacta un Pla de promocio´de
la Convivència i el Civisme a les Franquese del Vallès en clau de municipi.

Realització del treball
de camp i recol·lecció
d’informació

Redacció del pla

Extensió a tot el municipi,
més enllà de Bellavista

7.4.1

Pla de convivència de B ellavista

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Diputació de Barcelona
• Àrea de Polítiques Socials
• Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut
• Àrea de Seguretat Ciutadana

Calendari d’execució
2010

2011

2012



Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9)%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)


2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•
•

Redacció del Pla: sí.
Aprovació i activació del Pla: sí.
Implementació del pla: 100%

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 
En un inici el pla va permetre:
•

Conèixer de les principals problemàtiques de
convivència de Bellavista (per part dels
professionals i per part de possibles aliats)
• Dissenyar una estratègia integral de línies
d'actuació que creaven un paraigua per a
l’acció en convivència i que permetien la
visibilització de les accions realitzades.
• Posar en marxa noves accions de
convivència per cobrir mancances o
potenciar punts forts.

Baix

Mig

Aspectes negatius

L’acció es valora molt
positivament i no es
detecta cap punt feble
destacable.

Alt

Molt alt

Propostes de futur

Mantenir i renovar
periòdicament el pla
per a adaptar-lo a les
necessitats i context
del moment.
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Fotografies del Pla per a la convivència al nucli de Bellavista:
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7.4.2 Viu Bellavista
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial 

Objectius 

Des del Pla de barris es
pretenia treballar el foment
de les relacions
intergeneracionals i veïnals
per dinamitzar el carrer i
promocionar les relacions
socioculturals.

●
●

Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del
territori.

Concretament:

●

Foment de les relacions intergeneracionals i veïnals a
partir de la vida sociocultural.

Descripció de l’actuació 
El programa Viu Bellavista es centra, especialment, en la visibilització i reivindicació de la
infància.
Viu Bellavista convida als veïns a implicar-se i a participar, a fer poble, a partir d’un ampli
ventall d’activitats que es desenvoluparan des del setembre fins al mes de desembre.
El programa es realitza durant el 4rt trimestre de l’any i es desenvolupa a partir de diferents
activitats i esdeveniments que s’organitzen amb la implicació de les entitats i equipaments del
municipi: tallers en escoles i equipaments, activitats, jocs, actes i esdeveniments a l’espai
públic, etc. Sempre culmina amb la Festa de la Infància al mes de desembre.
Aquesta és una acció que es desenvolupa anualment i que s’ha consolidat i ha anat més enllà
del Pla de barris.

Agents responsables



Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Àrea de Pla de Barris.
Amb la col·laboració de:
• Diferents equipaments i serveis del nucli:
Escoles, Escola de Música la Biblioteca, el
Casal Infantil i Juvenil, l’Associació de
Botiguers, Comerciants, altres entitats i
professionals de les Franqueses del Vallès .

Costos



Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9)%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

7.4.2

Viu Bellavista

Calendari d’execució
201
0

2011

2012


2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Disseny anual de la programació: sí.
• Existència del programa anual: 8 edicions.
• Número de participants al programa: uns 600-800 participants en cada edició.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Aspectes positius 
El programa Viu Bellavista ha afectat positivament al nucli
i, des de la visió técnica, es valora molt positivament.
D’entrada per augmentar l’oferta d’oci i lleure enriquidor,
però també per l’augment
• del treball en xarxa i la implicació amb entitats del
territori.
•

de les relacions intergeneracionals.

•

de la cohesió entre entitats.

Els principals beneficiaris són els infants del territori, les
entitats i les diferents àrees municipals que s’involucren.
La satisfacció ha estat molt elevada per part dels
destinataris i agents implicats. Especialment per la festa,
els tallers i les activitats dinamitzats.

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes
negatius 

Propostes de
futur 

Manca una major
inversió
econòmica i en
recursos humans
per millorar el
programa i la
festivitat.

El programa té
continuïtat més
enllà del Pla de
barris i es vol
traslladar a tot el
municipi, però
sense perdre
l’especificitat
que representa
per a Bellavista.
Actualment, les
entitats de la
resta de zones
del municipi ja hi
participen.

Els punts forts del programa són:
•

el reclam que suposa el protagonisme dels infants en el
programa: mobilitza a perfils de població molt diferents i
tothom s’hi bolca: Obtenint uns resultats de participació
molt elevats.

•

la Festa de la infància, que ha esdevingut un aparador
per les entitats del territori que els permet mostrar-se i
donar conèixer els seus projectes.

El programa, especialment la festa de la infància, ha
esdevingut una data assenyalada en el calendari de la
població del nucli.
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Fotografies de diferents edicions de la festa de la infància (Programa
Viu Bellavista):
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7.4.3 Creació i dinamització de la Taula
d'Entitats
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



Objectius

El Pla de Participació Ciutadana elaborat, i ja inclòs en
la memòria del PII, contemplava la constitució d’una
Taula d'Entitats per a la millora de Bellavista. Fruit del
treball ja desenvolupat amb les entitats de Bellavista en
els darrers anys, es va constatar la necessitat de que la
Taula d’Entitats fos un espai de trobada entre les
entitats del nucli, de manera que promogués la
col·laboració entre elles i impulsés accions per al nucli.
La complicitat inicial estava garantida en la mesura que
la constitució de la mateixa era una demanda explicita
de les entitats.

Descripció de l’actuació

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i
entitats de la transformació
del territori.

Concretament:

●

Fomentar la participació i
col·laboració entre entitats
de Bellavista.



La Taula d’Entitats es plantejava com un espai mobilitzador de la participació ciutadana,
però també com un espai de dinamització del teixit associatiu del nucli.
Així doncs, a partir de setembre 2012 es va començar a treballar en aquest àmbit, amb
dos grans eixos:
• Constitució d’una Taula d'Entitats per a la millora de Bellavista de Bellavista
• Formació per a les entitats de Bellavista
En el procés de constitució de la taula es va comptar amb el suport d’un equip de
dinamitzadors externs que van treballar en les dues primeres sessions de la taula. Des
llavors, la dinamització ha anat a càrrec de l’Àrea del Pla de barris.
Actualment la Taula porta 7 anys d’activitat i, entre d’altres ha col·laborat i impulsat accions
com: Obrim el Parc del mirador, Documental “Bellavista ple de Vida!”, Procés participatiu
de la Plaça de l’Esbarjo, tria del nom del nou equipament (Bellavista Activa), etc.
Demanda de les
entitats de crear un
espai conjunt

Creació de la taula.

Dinamització de diverses
sessions de la taula i
oferta de formacions.

Tot i el bon funcionament de la taula, en els darrers anys i amb l’aparició de la pandèmia al
2020 les sessions mensuals han parat i la participació en la taula ha anat minvant.

7.4.3

Creació i dinamització de la Taula
d'Entitats

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Entitats del municipi

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0

Avaluació de resultats 
Indicadors de realització
•
•
•
•

Redacció d’un pla de treball de la taula: sí.
Creació de la taula: sí.
Número d’entitats participants a la taula: 15-17 de mitjana.
Número d’accions impulsades per la taula: 6 grans projectes.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius


Propostes de futur


Per als seus participants la taula ha estat un
espai molt beneficiós, donat que ha permès el
coneixement mutu, la possibilitat de de
col·laboració i ajuda entre entitats i ha
augmentat la cohesió al nucli per la diversitat
de procedències, edats i interessos de les
entitats. La satisfacció de les entitats es
mostra amb el seu manteniment de
l’assistència continua a les sessions.

En ocasions, l’espai
ha estat tensionat per
polaritzacions
polítiques i han
afectat el bon
ambient i clima de
l’espai.

Cal prospeccionar si
l’espai de la taula s’ha
de mantenir més enllà
del Pla de barris o ha
de transformar-se en
altres tipus d’espai.

Per al nucli en si mateix, la taula ha comportat:
• Aparició de noves entitats
• Millor programació d'activitats: noves
activitats, no solapaments, etc.
Per últim, per al PII, la taula ha estat un espai
per augmentar el treball en xarxa, no només
entre les entitats i la població, sinó també amb
la pròpia administració.

Tot i que les entitats
creuen que la taula és
un espai
d’oportunitats,
actualment es troben
amb dificultats per a
trobar temps de
participació en aquest
tipus de projectes.
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Fotografies de les sessions de treball de la Taula d'Entitats per
la Millora de Bellavista:
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7.4.4 Bellavista, ple de vida! (Documental)
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



Les entitats que conformen
la Taula d'Entitats per la
Millora de Bellavista
proposen accions per
realitzar de manera
conjunta. Una d'aquestes
accions és la realització
d’un documental històric del
nucli en homenatge al Sr.
Guillot de Bellavista.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del
territori.

Concretament:

●
●

Visibilització i creació de la historia del nucli.
Creació de sentiment d’orgull i pertinença al nucli.

Descripció de l’actuació



“Bellavista, ple de vida!” és un projecte que culmina amb la producció d’un documental del
nucli. El documental, amb una durada de 40 minuts, ha estat una iniciativa de les entitats
que conformen la Taula d’Entitats per a la millora de Bellavista amb el suport del Pla de
barris.
El documental tracta de la crònica de la formació del veïnat de Bellavista, a partir de les
diferents mirades dels seus veïns i veïnes. Centra la línia argumental d’aquest documental
en tres eixos: (1) la configuració urbanística, (2) l’associacionisme i (3) els moviments
migratoris.
El documental, al mateix temps que explica la realitat de Bellavista partint de l’actualitat i
realitzant flaixos històrics, retrata la qualitat humana de les persones que hi viuen i que
han fet possible que Bellavista esdevingui el que és avui dia. El projecte pretén crear un
relat històric sobre el nucli i, per tant, fomentar la cohesió i sensació de pertinença al nucli,
així com visibilitzar referents veïnals.
Un cop el documental va ser finalitzat, es va fer una ampla programació de difusió:
• La presentació institucional amb representants i els membres de la Taula d'Entitats per
a la millora de Bellavista en un nucli diferent del de Bellavista (Can Font, nucli de Corró
d’Avall), ja que un dels objectius que treballa la Taula és trencar amb la barrera que té
Bellavista amb la resta de nuclis del municipi.
• Presentació popular del documental a la plaça Major de Bellavista amb un sopar
popular.
Disseny i realització dl
treball de camp

Edició del documental

Presentació i difusió
del documental

La pel·lícula es pot visionar íntegrament en línia: https://www.youtube.com/watch?v=
GbBMVwgaZe8

7.4.4

B ellavista, ple de vida! (D ocum ental)

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Taula d'Entitats per a la millora de Bellavista

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Persones entrevistades i veïns/es del nucli.
• Biblioteca Municipal

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•
•

Existència del documental: https://www.youtube.com/watch?v=GbBMVwgaZe8
Acte de presentació del documental: institucional i popular.
Número assistents a les presentacions: 80 (institucional) i 400 (a la popular).
Unitats de DVD entregades: 200.
Visualitzacions del documental: 1252, només a Youtube.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de
futur 

El documental ha estat una acció i producte molt
beneficiós per al nucli. Pel que fa als participants
i veïns i veïnes de Bellavista, s’ha aconseguit
promoure el coneixement de la història del nucli i
la construcció d’un relat compartit. Això
augmenta la cohesió, arrelament i identificació
amb el nucli. La migració com a fil conductor del
documental ha ajudat a crear ponts entre la
migració interna i externa que conviu a
Bellavista.

Des de la visió tècnica es
creu que un aspecte
negatiu del documental és
la lentitud pel tipus de
projecte. Tot i així, aquesta
tardança es veu
compensada per una
major capacitat per a
implicar a molta població
en l’elaboració del
documental.

Seguir
aprofitant el
producte del
documental en
altres moments
per amortitzar
l’esforç
contingut en el
DVD. És un
document
històric pel
nucli.

A més, la Taula d’Entitats també ha guanyat
visibilització, reconeixement i cohesió interna.
Pel que fa l’administració, el documental ha
ajudat a donar a conèixer el Pla de barris, a
apropar l’administració al nucli i a crear molta
cohesió i confiança amb la taula.
El documental ha estat reconegut més enllà de
Bellavista amb el ressò a mitjans de comunicació
de TV i altres.
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Fotografies del DVD del documental i de la presentació pública:
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7.4.5 La « Fam no fa vacances »
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



Dins de les diferents accions
impulsades per la Taula
d’Entitats es decideix col·laborar
amb el Banc dels Aliments amb
la campanya: “La fam no fa
vacances”.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació
del territori.

Concretament:

●

Fomentar la participació i col·laboració entre
entitats de Bellavista.

Descripció de l’actuació



Durant el 2013, la Taula d’Entitats de Bellavista entra en contacte amb els Bancs
d’Aliments i es decideix donar-los suport sumant-se ala campanya “La Fam no fa
vacances”: recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades
rebin ajuda alimentària. Realitzant una acció conjunta de totes les entitats, es pretén donar
identitat a la taula.
És en la setena sessió de la Taula d’Entitats on es comença a operativitzar a campanya i
es converteix en una acció anual que té 2 fases principals:
1. L’acte d’inici de la campanya: festa lúdica i solidària per recollir aliments bàsics.
2. Punts de recollida d’aliments en 36 botigues que formen part de les associacions del
nucli.
La festa lúdica d’inici de campanya, pren diferents formes en les dues edicions. En un dels
casos, la festa lúdica es fa coincidir amb la cursa del grup fondista de Bellavista (A.E.
Grup Fondistes Bellavista), donant major repercussió i afluència de gent a l’acte.
Contacte amb el banc
dels aliments

Disseny de la
campanya

Desenvolupament de dues
edicions de la campanya

L’acció finalitza al 2014 per canvis de prioritat en la Taula d’Entitats.

7.4.5

La « Fam no fa vacances »

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Taula d'Entitats per a la millora de Bellavista

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Banc dels aliments
• Comerços del nucli

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•

Redacció d’un document de planificació de la campaña: sí.
Sessions d’organització a la taula: 5 sessions.
Establiments participants en la recollida estesa: 36 comerços.
Kg d’aliments recollits: uns 200kg entre les dues edicions.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

La recollida d’aliments ha estat
una acció positiva en el Pla de
barris, en quant a:
• famílies vulnerables
beneficiàries de les espècies.
• augment de la col·laboració i
coordinació entre entitats.
A més, amb la recollida, la Taula
d'Entitats va enfortir llaços amb
la xarxa de comerços del nucli.

L’acció es valorada amb un
impacte baix perquè és una
campanya molt puntual i que no
ha tingut l’èxit esperat. Els
principals punts febles de l’acció
han estat:
• kg d’aliments recollits
• manca de visibilització de la
taula amb la campanya, donat
que quedava desdibuixada per
la col·laboració amb altres
actes i entitats del nucli.

Pel que fa l'administració, el pla
de Barris va augmentar la xarxa
de relacions a Bellavista.

Alt

Molt alt

Propostes de
futur 

Entre d’altres, per això es va
decidir prioritzar altres accions
dins la Taula d'Entitats.
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Fotografies de la festa d’inauguració de la campanya
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7.4.6 Tria el nom del nou equipament
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



La Taula d'Entitats per la
Millora de Bellavista va ser
l'encarregada de proposar 3
noms pel nou equipament del
carrer Rosselló.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació
del territori.

Concretament:

●

Crear identificació i apropament del nucli amb els
equipaments municipals.

Descripció de l’actuació



Per tal d’abordar aquesta acció es va fer:
• proposta de 3 alternatives per part de la Taula d’Entitats. Les propostes estaven
relacionades amb els temes següents:
− Nom d’alguna persona rellevant per Bellavista
− Nom relacionat amb la funció del nou equipament
− Nom relacionat amb la història de l’equipament
• preparació de materials per a la difusió de la votació i per a l’execució de la votació
(urnes, butlletes, etc.)
• votació final amb urnes repartides per comerços i equipaments
• presentació del nom.
Prospecció de
propostes per
als noms

Elaboració de
materials i campanya
de difusió

Votació
ciutadana

Presentació
del nom

Finalment, de la votació va sorgir el nom del nou equipament: Bellavista Activa, que va ser
descobert el mateix dia de la inauguració de l’equipament.

7.4.6

Tria el nom del nou equipament

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Taula d’Entitats per a la Millora de
Bellavista

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Amb la col·laboració de:
• Comerços del nucli
• Equipaments municipals

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Avaluació de resultats
Indicadors de realització
•
•
•
•

Elaboració de propostes de noms: sí, a través de la Taula d’Entitats.
Elaboració dels materials de difusió i disposició de la votación: sí.
Execució de la votación: sí, 1455 vots.
Presentació del nom: sí, amb 60 assistents.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

La immersió de la ciutadania en
l’equipament a través de la tria del
seu nom ha produït una major
apropiació, identificació i
coneixement de l’equipament i els
seus serveis al nucli.

El procés de participació
va tenir un cronograma
molt curt que no va
permetre obrir les
opcions de nom a tota la
ciutadania.

Per a propers processos
participatius cal assegurar
el temps suficient al
procés per poder obrir en
major mesura el procés en
totes les seves fases.

A més, aquesta implicació
ciutadana en la tria del nom ha
ajudat a la creació de confiança i
relació entre l’administració i els
veïns i veïnes de Bellavista,
facilitant el treball dels tècnics i
tècniques.
Cal destacar la funció de la Taula
d’Entitats com a altaveu del procés
que, segur, va ajudar a aconseguir
els 1.455 vots ciutadans.
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Fotografies dels materials de difusió i del dia de presentació del nom:
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7.4.7 La construcció d’un poble: passat,
present i futur
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



Objectius



● Afavorir la cohesió social
● Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del

Des del Patronat Municipal
de Cultura, Educació,
Infància i Joventut, s’edita la
“Col·lecció les Franqueses”
que té com a objectiu bàsic
constituir un fons bibliogràfic
sobre el municipi que permeti
al ciutadà el descobriment de
la història i la riquesa cultural
del municipi.

territori.

Concretament:

● Crear cohesió i identificació social amb el nucli.
● Donar especial protagonisme a la visió de persones de

diferents perfils que donin el seu testimoni mitjançant
entrevistes i també aportin material documental rellevant.

En l’any 2011, aprofitant
l’oportunitat de la Llei de
Barris a Bellavista es
dissenya un volum destinat a
conèixer al història del nucli i
difondre les activitats
incloses al projecte.

● Visionar el futur de Bellavista a través de la oportunitat que

suposa Llei de Barris i a través de la visió dels infants i joves.

● Promoure el diàleg entre les diferents generacions, la
solidaritat veïnal i l’autoestima de la ciutadania.

Descripció de l’actuació



Per a la redacció del llibre es va comptar amb tres autores directament vinculades a la vida del
nucli (bibliotecàries) i el darrer capítol es va realitzar per part de l’Àrea del Pla de barris. La
redacció i difusió del llibre s’ha composat de:
•

Concreció del guió i de la relació de les persones a entrevistar

•

El treball de recerca documental i de la realització de les entrevistes

•

Redacció final del llibre i selecció del material documental a incloure en la seva publicació.

•

Coordinació i supervisió de la maquetació i del procés d’elaboració.

•

Conferència de presentació.
Disseny del briiefing
i del pla de treball.

Treball de camp: entrevistes,
recol·lecció de documentació, etc.

Redacció del
llibre

Presentació del
llibre difusió.

L’estructura del llibre ha estat: (1) Introducció; (2) Visions de Bellavista: a partir dels 18
entrevistats; (3) Una mirada al futur: dibuixos i missatges de nens i nenes i joves de com els
agradaria que fos Bellavista; i (4) Projectes i expectatives: “Bellavista: un barri amb il·lusió”.
A més el llibre aprofitava per donar especial protagonisme a la visió de persones de diferents
perfils que donin una visió diversa del nucli.

7.4.7

La construcció d’un poble: passat,
present i futur

Agents responsables 

Costos 

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut
Ârea de Pla de Barris

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Amb la col·laboració de:
• Àrea de comunicació.
• Treballadores de la biblioteca (autores).
• Veïns/es del nucli entrevistats.

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•

Existència del llibre: sí.
Participants en el llibre: 53
Acte de presentació del llibre: uns 40 assistents.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Aspectes positius 

El llibre ha obtingut un impacte considerable en el nucli,
especialment en el seus participants. El llibre aconseguia
aglutinar veus molt diverses i ajudava a crear un relat i
imaginari propi del nucli augmentant:
•

la identificació i arrelament de la ciutadania.

•

la cohesió social.

•

il·lusió i emoció per als participants.

Les entitats i empreses del municipi també surten
representades al llibre i els donen visibilitat i entitat en el
territori.

Mig

Aspectes
negatius


Alt

Molt alt

Propostes de futur 

El llibre és un arxiu
documental que pot
recuperar-se i
amortitzar-se a futur. A
més, el projecte
paraigua “Col·lecció
les Franqueses”
segueix vigent i pot
tornar a afectar
especialment al nucli.

D’altra banda, per a l’administració va ser una acció que va
ajudar a guanyar proximitat amb la ciutadania.
A més, Bellavista i, les Franqueses guanya un arxiu
documental que enriqueix el patrimoni local.
Finalment, comptar amb autores que coneixen el territori
(bibliotecàries) va ser un dels punts forts per al resultat del
llibre.
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Fotografies dels llibre i dels actes de presentació:
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7.4.8 Campanyes de civisme
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial 

Objectius 

Des de l’inici del Projecte d’intervenció
integral l’equip ha col·laborat amb les
àrees de Serveis Municipals i Medi
Ambient i l’àrea de Seguretat Ciutadana
per dissenyar diferents accions.

●
●

Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:
Entre d’altres es decideixen realitzar
campanyes anuals entorn al civisme i la
convivència.

●
●

Fomentar la cura pel medi ambient
Fomentar la convivència i l’espai públic

Descripció de l’actuació



Des l’any 2012 i fins el 2018, s’ha realitzat una campanya anual pel civisme. Aquestes
campanyes han estat organitzades en col·laboració amb els Serveis Municipals de Medi
Ambienti Seguretat Ciutadana. Cada any s'ha renovat el lema: "Per una bona convivència
veïnal. Col·leccion moments cívics!", "súper cívics", etc.
Com en el lema, les temàtiques tractades han estat diferents anualment i entre d’altres s’ha
tractat: el civisme, la convivència en l’espai públic, el reciclatge i els residus, etc.
Les campanyes no només han estat basades en la difusió de materials sensibilitzadors sinó
d’activitats complementàries i en col·laboració amb agents del nucli: actes, performances,
activitats, etc. Entre altres, accions a destacar són:
•

detecció de punts negres de civisme

•

elaboració de vídeos dels “súper cívics”

•

elaboració d’un còmic dels “súper cívics” amb l’alumnat de les escoles

•

sensibilització respecte els costos del vandalisme

Les campanyes han passat a ser municipals, excedint el radi de Bellavista.

Agents responsables



Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Àrea d'Obres, Serveis i Mobilitat
• Àrea de Medi Ambient
• Àrea de Seguretat Ciutadana
• Àrea de participació i convivència
• Casals infantils i juvenils del nucli
• Centres educatius del nucli i del conjunt del municipi

Costos



Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses
(48,9)%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

7.4.8

Campanyes de civisme

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•

Campanyes anuals: sí, excepte en l’any 2019 on s'estava actualitzant l’ordenança de civisme.
Per al 2021 s'està planificant una de nova. En total: 7 campanyes.
• Disseny anual de material de difusió: sí (vídeos, cartelleria, còmics etc.).
• Execució d’activitats complementàries a la campanya: sí, en les 7.
• Número de participants: accions difícils de comptabilitzar, però en certes edicions, a través de
les escoles, s’ha arribat al 50% del nucli sent una participació mot heterogènia.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 
L’acció és molt ben valorada per part de la
visió tècnica. Les diferents campanyes de
civisme han tingut molt bona acollida al nucli i
han excedit el radi d’actuació traslladant-se a
tot el municipi, a partir de l’àrea de
convivència. A més, les campanyes han tingut
repercussió a altres municipis que agafen com
a referència la campanya dels Súper Cívics.
Les campanyes han aconseguit sumar
esforços en la millora de la sensibilització per
la conservació i manteniment de l’espai públic
i la gestió dels residus.

Baix

Mig

Aspectes negatius

Una de les edicions de
la campanya va ser la
de detecció dels punts
negres de civisme del
nucli. En aquesta
edició es va donar un
efecte no esperat
negatiu: la visbilització
del vandalisme que va
augmentar la
percepció de
vandalisme i el
sentiment
d’inseguretat.

Alt

Molt alt

Propostes de futur

El projecte continuarà
a través de l’àrea de
convivència i
participació que també
integra a personal del
Pla de barris.

Ha estat especialment positiva la col·laboració
amb les escoles en moltes de les campanyes,
dotació de materials a les escoles per treballar
el civisme. Els centres escolars estan
altament satisfets, demandant la repetició de
col·laboració anualment, augmentant l’aliança
entre administracions i escoles.
Per a l’administració i, especialment, per al
Pla de barris, el projecte ha ajudat a
augmentar i consolidar el treball en xarxa amb
centres educatius, altres serveis i entitats del
municipi.
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Fotografies de diferents activitats en les campanyes de civisme:
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7.4.9 Camins escolars segurs
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial



L’actuació de Camins Escolars Segurs
sorgeix amb l’impuls inicial dels centres
escolars, representats per pares, mares i
personal administratiu, docent i directiu,
de Bellavista. Es reclamava la necessitat
de realitzar millores d’accessibilitat i
convertir l’accés dels nens i nenes a les
escoles en quelcom més segur i
confortable.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Fomentar l'autonomia amb condicions de
seguretat

Descripció de l’actuació



Des de l’Àrea del Pla de barris es va impulsar la realització d’un estudi que permetés
establir i quantificar aquestes necessitats. Aquest procés va constar de:
• Definició dels camins mitjançant participació, enquestes i treball de camp.
• Diagnosi dels problemes. Determinant la situació actual en què es trobaven els camins
o itineraris escolars i l’entorn dels centres escolars.
• Propostes de solucions.
El desembre del 2014 l’equip redactor va exposar les conclusions de l’Estudi, que
físicament va ser entregat a l’Ajuntament el gener del 2015. Durant els mesos de febrer i
març es va fer el retorn de l’Estudi als diferents agents implicats.
Realització del treball de camp a
través d’enquestes i grups
focals.

Redacció del
projecte

Petites adequacions

Tot i així, l’actuació va quedar a mig camí i no s’han realitzat la creació dels camins com a
tal, encara que s’han fet petites adequacions.

7.4.9

Camins escolars segurs

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris
Centres educatius de Bellavista
AMPA’s i AFA’s de Bellavista

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses
(48,9%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

Amb la col·laboració de:
• Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut
• Seguretat Ciutadana
• Àrea d'Obres i Serveis
• Diputació de Barcelona

Calendari d’execució
201
0

2011

2012





2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Elaboració de l'estudi. sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’estudi va ser una molt bona
aproximació i anàlisi a la
realitat que ca ve permetre la
recol·lecció de coneixement
sobre els itineraris escolars i
ha permès realitzar accions
d’adequació puntuals.

Les accions derivades de
l’estudi han estat molt
puntuals i no s’han sabut
integrar en un projecte
aglutinat que permeti
reconèixer uns “camins
escolars segurs”

Els camins escolars segurs
han quedat integrats en el
nou PAM municipal i, per
tant, es podrà recuperar la
informació obtinguda de
l’estudi.
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Fotografies de l’informe de
Diputació de Barcelona sobre els Camins Escolars Segurs:
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7.4.10 Procés participatiu per definir les
obres de la plaça de l’Esbarjo
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i
participació ciutadana

Situació inicial 

Objectius 

La Plaça de l’Esbarjo és la plaça més
central de Bellavista, quant a densitat de
població; i una de les més freqüentades.
Així i tot, degut a la seva topografia
s’optimitzava poc la seva superfície ja que
està subdividida en petits subàmbits i
parterres. A més, la plaça es trobava
desfasada i envellida a molts nivells
(barreres arquitectòniques, mobiliari,
arbrat, enllumenat, senyalització...).

●
●

Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Adequar la plaça de l’Esbarjo a les
necessitats del nucli amb la participació
dels seus destinataris.

Descripció de l’actuació 
Per a reformar-la es va decidir realitzar un procés urbanístic participatiu. Per realitzar
aquesta acció, s’ha fet:
- diagnosi de la plaça.
- difusió del procés i captació de participants.
- sessions de co-disseny, on els veïns i veïnes van proposar i dissenyar, conjuntament amb
els arquitectes i tècnics municipals, cinc propostes de nova plaça.
- fase de votació, on els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès van votar entre les
dues propostes finalistes de nova plaça.
Finalment, es va obtenir un projecte finalista que va redactar-se al 2018. La darrera fase del
procés participatiu contemplava la creació d’una Comissió de Seguiment de les obres de la
plaça de l’Esbarjo.
diagnosi de la
plaça.

Captació de
participants
per al procés.

Procés
participatiu i
votació final.

Redacció de
projecte
finalista.

Creació de la
comissió de
seguiment d’obres.

L’any 2019 es van començar a executar les obres i a inicis del 2020 van acabar.

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Grup motor (membres de la Taula d’Entitats per a la
Millora de Bellavista)

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Taula d'Entitats de Bellavista i entitats del barri
• Comerços de l'entorn de la plaça
• Diputació de Barcelona

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses
(48,9)%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

7.4.10

Procés participatiu per definir les
obres de la plaça de l’Esbarjo

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•
•
•

Elaboració d’un pla de treball: sí.
Sessions de treball dels diferents grups (polític, tècnic, motor, etc.): 17.
Creació de material de difusió per a la captació i informació als veïns: sí.
Redacció dels dos avantprojectes finalistes: sí.
Participants en les diferents fases del procés de co-disseny: 385.
Participants en les votacions: 998.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius


Propostes de futur 

El més positiu de l’acció ha estat la millora
d’un espai del nucli que era envellit i en
desús per a fer-lo millor:
• paisatgísticament
• a nivell d'accessibilitat
• innovador i adequat a les necessitats,
gràcies a la implicació dels veïns, que ha
estat quantiosa i variada. La satisfacció
dels veïns ha estat alta i es demostra amb
la implicació dels veïns en la comissió de
seguiment. Un factor clau del procés és el
grup motor (Taula d'Entitats, entre d’altres)
que ha fet d’altaveu del procés.

El més difícil del
procés, tot i enriquidor,
ha estat l’aterrament
de les demandes
ciutadanes a un
projecte executor.

Per a properes
experiències de
participació cal aprendre
d’aquest procés,
col·laborant més entre
entre l’equip redactor
(arquitectes) i el procés
participatiu per a
assegurar la màxima
coherència i enteniment
entre el projecte de la
ciutadania i les
possibilitats d’execució.

El procés i la comissió de seguiment ha
apropat als veïns i veïnes al coneixement
d’un procés urbanístic i d’obres que ha
creat empatia i una major i millor relació
amb l’administració.

A més, tot i una
participació
heterogènia dels
participants, les
persones migrades o
amb origen migrat no
han estat suficientment
representades.

A més, el procés ha creat un precedent que
fa que l’ajuntament cregui més en la
participació ciutadana i hi confiï més.
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Fotografies de les diferents fases del procés participatiu:
Tallers de diagnosi

Material sobre els resultats de la votació

Tallers de co-disseny

Realització de l’enquesta
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7.4.11 Festa de la Primavera
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.4 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Situació inicial



Dins l’entramat urbà del nucli de
Bellavista, trobem un espai obert i ampli,
el Parc del Mirador. És un espai que
disposa de moltes possibilitats a nivell
social, i des de l'ajuntament i el Pla
Barris, en conjunt amb la Taula d’Entitats,
es va dissenyar un projecte “obrim el parc
del mirador” per dinamitzar el parc i
amortitzar-lo donant-li un valor educatiu i
cultural.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Promoure i amortitzar el Parc del Mirador
a través d’activitats educatives i culturals.

Descripció de l’actuació



Les accions en les que el Pla de barris ha col·laborat o liderat en el projecte “Obrim el Parc
del mirador”, son:
- Festa de la Primavera
- Projecte en col·laboració amb el PECE “Activitats educatives al Parc del Mirador”.
Aquesta fitxa d’acció es correspon al a la Festa de la Primavera: festivitat d’obertura de
l’estació per potenciar l’ús del parc, donar-li valor educatiu i cultural i fomentar les relacions
intergeneracionals i veïnals. La festa es converteix en un esdeveniment anual. En les dues
darreres edicions, la festa s’ha centrat en una sola temàtica per a crear un major punt
d’atractivitat: el circ.

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Taula d'Entitats per a la millora de
Bellavista

Despesa (IVA inclòs):
351.527,52 € (tot el camp 7.4)

Amb la col·laboració de:
• Casals infantils i juvenils del nucli

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (48,9)%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (1,1%)

7.4.11

Festa de la Primavera

Calendari d’execució
2010

2011

2012


201
3

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Indicadors de realització
•
•

Realització anual de la festa: sí.
Difusió anual de la festa amb cartelleria: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 

Baix

Mig

Aspectes negatius 

Alt

Molt alt

Propostes de futur 

La festa de la primavera ha contribuït
positivament en:
• amortització del Parc del Mirador:
major coneixement i ús del Parc del
Mirador i diversificació dels perfils que
l’utilitzen. Especialment per a infants i
famílies.
• obertura del nucli a la resta del
municipi i a l’entorn, donat que la
festa ha estat un punt atractor
supramunicipal.
• suma d’una festivitat municipal durant
els anys d’execució.
La festa també ha estat un èxit a nivell
de satisfacció dels implicats: la quantitat
de participació en les festes i la
satisfacció de la taula d’entitats en son
proves. Especialment quan la festa ha
esdevingut temàtica ja que el circ ha
funcionat com a reclam.
Finalment, la taula d’entitats també s’ha
vist beneficiada donat que l’acció anual li
ha donat consistència i continuïtat.
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Fotografies de diferents edicions de la Festa de la Primavera i de la
caretelleria:
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7.5.1 Estudi: Pla de dinamització comercial
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.5 Programa de foment del comerç de proximitat

Situació inicial



Objectius



En el PII es preveia una línia
de treball per a fomentar el
comerç local i de proximitat.

●
●

Per tal d’endreçar i planificar
l’actuació o actuacions
incloses en aquesta línia es
realitza un estudi.

Concretament:

●

Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació
del territori.

Afavorir l’activitat econòmica i promoure la inserció
laboral

Descripció de l’actuació



A l’inici de l’estudi es va enviar un escrit a tots els comerços de Bellavista informant sobre
la realització de la diagnosi. A partir d’aquell moment es van realitzar tres reunions de
seguiment i l’empresa va realitzar l’anàlisi estadístic i el treball de camp per a la redacció
de l’estudi.
Un cop feta aquesta primera part es va realitzar una presentació de l’estudi al personal
tècnic i polític de l’Ajuntament i a l’Associació de Botiguers de les Franqueses del Vallès.
Amb les aportacions fetes a les diferents presentacions, l’empresa, amb el suport de
l’Oficina i l’àrea de Dinamització Econòmica, ha treballat en l’elaboració del document
definitiu. Finalment es va presentar el document definitiu al personal tècnic i polític de
l’Ajuntament.
Realització de grups
focals

Presentació i discussió
d’un 1r esborrany de
l’estudi

Redacció del document
definitiu amb
recomanacions.

Des de l'Ajuntament es van analitzar les propostes d’actuació, però no s’han engegat les
accions derivades donat que es va considerar millor fer acció política municipal i no de
nucli.

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Dinamització Econòmica

Despesa (IVA inclòs):
36.068,10 € (Tot el camp 7.5)

Amb la col·laboració de:
• SOC
• Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses del Vallès

Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (29%)
SOC “Treball als barris” (21%)

7.5.1

Estudi: Pla de dinamització comercial


Calendari d’execució
201
0

2011

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Realització del treball de camp: sí.
• Elaboració de l'estudi: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L’estudi ha servit per a obtenir
coneixement de les principals
problemàtiques i possibles
solucions per a fomentar el
comerç de proximitat, però no
ha acabat produint accions
concretes.

Les diferents accions de
dinamització del comerç local
i de proximitat s’han vehiculat
a través de l’àrea de
dinamització econòmica i no
s’han realitzat accions
concretes al nucli.

Valorar si cal realitzar accions
concretes de nucli en la
promoció del comerç local i
de proximitat.
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Fotografies de l’informe realitzat:
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7.5.2 Estudi per la nova ubicació del
mercat de Bellavista
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.5 Programa de foment del comerç de proximitat

Situació inicial



Objectius

El nucli de Bellavista té un mercat setmanal ambulant que
té lloc els dimecres on diversos comerciants instal·len les
seves parades per oferir els seus productes. El mercat
setmanal esdevé un motor d’economia de proximitat i
alhora un espai de cohesió ciutadana. Aquest mercat
s’ubica al carrer Aragó, carrer paral·lel a la via del tren i en
el tram comprès entre els carrers Cardedeu i Orient,
tallant el seu accés cada dimecres perquè s’hi pugui
desenvolupar aquesta activitat. Per això, els comerciants i
altres veïns i veïnes demanden un canvi d’ubicació del
mercat.

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i
entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Descripció de l’actuació

Afavorir l’activitat
econòmica i promoure la
inserció laboral



Arrel de la demanda de diferents veïns/es de Bellavista i de part del sector comercial del
nucli de modificar l’actual ubicació del mercat, l'Ajuntament va realitzar un estudi per valorar
i validar des d’un punt de vista tècnic diferents alternatives d'ubicació. Per tal d’extreure vies
alternatives, s’aborda:
• un Estudi d’alternatives per a la nova ubicació del mercat setmanal de Bellavista, tenint
en compte variables com la mobilitat, accessibilitat, estacionament, proximitat vinculada
a veïns/es i comerços, centralitat del nucli, afectacions a residents i la pròpia morfologia
del mercat.
• recollida d’opinions de veïns/es, associació de botiguers, comerciant, paradistes i tècnics
de l’ajuntament.
Demanda de
comerciants

Estudi de vies
alternatives d’ubicació
del mercat

Recollida
d’opinions
dels
comerciants

Redacció de
Informe final amb
recomanacions.

Degut a la falta de consens entre paradistes i comerciants del nucli no es va arribar a
realitzar la fase final de votació.

7.5.2

Estudi per la nova ubicació del mercat
de Bellavista



Agents responsables

Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Dinamització Econòmica

Despesa (IVA inclòs):
36.068,10 € (Tot el camp 7.5)

Amb la col·laboració de:
Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea d’Urbanisme

Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (29%)
SOC, a través de “Treball als barris” (21%)

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Elaboració de l'estudi: sí.
• Extracció de vies alternatives d'ubicació del mercat: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius


Propostes de futur


La valoració de procés és
molt positiva, tot i que no es
va realitzar cap canvi
d’ubicació del mercat.

Totes les alternatives extretes
de l’estudi tenien avantatges i
desavantatges, entre d’altres
per la quantitat de desnivells
que té el nucli. Això va portar
a la manca de consens entre
els afectats, no realitzant-se
el procés de votació.

Políticament es considera
necessari el canvi d’ubicació
del mercat, i està previst
que, un cop s’aixequin les
mesures sanitàries, es pugui
tornar a plantejar un canvi
d’ubicació amb la revisió de
les alternatives i la
proposició de noves.

Es valora molt positivament la
participació del teixit
comercial i veïnal en aquest
procés.
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Fotografies del mercat de Bellavista:

Notícia de la fi de l’estudi i de la decisió final de no fer un canvi
d’ubicació:

206

7.6.1 Diagnosi sociolaboral, formativa i
empresarial de Bellavista
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Situació inicial



Com en d’altres línies, un
primer pas per a abordar el
“Programa de formació i
inserció laboral per a
col·lectius vulnerables” és
elaborar una diagnosi per a
endreçar idees i prioritats i ser
més efectius en la
implementació.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Afavorir l’activitat econòmica i promoure la inserció
laboral

Concretament:

●

Planificació de les actuacions incloses a l'actuació
del Programa de formació i inserció laboral per a
col·lectius vulnerables.

Descripció de l’actuació



En aquest cas, s’aprofita la convocatòria de “Treball als Barris” que anualment fa el Servei
d’Ocupació de Catalunya, per sol·licitar la realització de l’estudi “Diagnosi sociolaboral,
formativa i empresarial del nucli de Bellavista” .
L’estudi es duu a terme amb:
• anàlisi de dades fredes
• enquestes
• reunions amb els responsables d’actuacions i serveis en matèria de formació, ocupació
i desenvolupament econòmic del nucli
• sessions participatives amb agents claus del nucli: joves, teixit comercial, teixit
associatiu.
Anàlisi de dades 1àries
2àries.

Enriquiment amb grups
d’interès

Redacció del projecte
final

7.6.1

Diagnosi sociolaboral, formativa i
empresarial de Bellavista

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea de Dinamització Econòmica

Despesa (IVA inclòs):
46.112,26 € (Tot el camp 7.6)

Amb la col·laboració de:
Comerços del barris
Entitats

Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (33,9%)
SOC, a través de“Treball als Barris” (16,1%)

Calendari d’execució
201
0

201
1

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Treball de camp: sí.
• Població participant en l’estudi: 6 joves, 5 comerços i 3 entitats.
• Redacció del document final: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

L’estudi ha servit per :
• Facilitar un mapa
d’accions a realitzar per
enfortir les
• obtenir un full de ruta en
quant a l’actuació en el
foment de la inserció
laboral de col·lectius
vulnerables.

La realització de l’estudi va
coincidir amb la reforma del
SOC i això va crear incertesa
sobre les possibilitats de de
desenvolupar projectes
ocupacionals.

Mig

Alt

Molt alt

Propostes de futur 

La satisfacció de la població i de
les tècniques no ha estat molt
positiva, s’han realitzat algunes
accions, però a nivell
sociolaboral el PII no ha acabat
treballat intensament en accions
relacionades amb la
dinamització sociolaboral,
formativa i empresarial
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Fotografies del document final de diagnosi sociolaboral:
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7.6.2 Projecte educatiu comunitat i escola
(PECE)
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Situació inicial



Aquest projecte neix de la
voluntat de promocionar les
escoles de Bellavista per
garantir que tots els centres
gaudeixen del mateix
prestigi i dels suports i
col·laboracions que es
necessiten. No només en
l’àmbit més acadèmic sinó
també en l’àmbit de la
convivència i de les
relacions socioculturals de
la comunitat de la que
formen part.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació del
territori.

Concretament:

●

Col·laborar en la promoció i integració dels centres
com a ens clau i com a part de la vida social i cultural
del poble.

●

Establir estratègies i accions per a què centres, AMPA
i serveis puguin promocionar el civisme, la convivència,
la promoció socioeducativa i cultural.

Descripció de l’actuació



L’objectiu del PECE de Bellavista és col·laborar en la promoció i integració de les escoles i
instituts com a ens claus en el futur del municipi i com a part de la vida social i cultural del
poble, establint estratègies i accions per a què les escoles i instituts, AMPA’s i serveis
municipals puguin promocionar el civisme, la convivència, la promoció sociocultural i
educativa dels ciutadans.
El paper de l’Àrea del Pla de barris en aquesta primera fase del Projecte Educatiu
Comunitat i Escola de Bellavista és d’impulsor, posteriorment, el projecte prendrà major
independència de l’Oficina. Les accions d’impuls en l’inici han estat:
- Reunions per a la definició del projecte amb totes les escoles Bellavista, el PMCEIJ i
l’Àrea del Pla de barris.
- Activitats i projectes com obres de teatre, escola de pares i mares, dinamització
d’AMPA’s, Concursos de fotografia, etc.
A partir del 2015 el Projecte Educatiu Comunitat i Escola es va obrir a la resta d’escoles
del municipi i l’Àrea del Pla de barris va deixar de ser un agent impulsor del mateix. Tot i
així, ha seguit col·laborant en el projecte.

7.6.2

Projecte educatiu comunitat i escola
(PECE)

Agents responsables



Costos

Àrea del Pla de barris
Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut

Despesa (IVA inclòs):
46.112,26 € (Tot el camp 7.6)
Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (33,9%)
SOC, a través del “Treball als Barris”
(16,1%)

Amb la col·laboració de:
• Centres eductius i AMPA’s

Calendari d’execució
201
0

2011

2012





2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•

Existència d’un pla de treball del PECE: sí
Manteniment de l’assistència i implicació dels agents: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El PECE ha reportat impactes
considerables en la situació
socioeducativa del municipi.
Especialment en:
• millora de la relació i empatia
entre escola-comunitat
• participació i implicació
Això, ha contribuït a la millora de la
cohesió del nucli a través dels
centres educatius i la
infància/adolescència.

La dificultat de crear
sinèrgies i projectes amb
agents molt diversos en
quant a dinàmiques i
tempos, responsabilitats
laborals o no, etc.

El PECE ja està estès a
tot el municipi i excedeix
l’actuació del Pla de
barris, sent un projecte
municipal. Actualment,
s’està valorant la
possibilitat d’actualitzar-lo
a un PEE.

Especialment per les
AMPA’s que són espais de
voluntariat.

La principal beneficiària del projecte
és la comunitat educativa en general:
el benefici sorgeix de la implicació
per objectius comuns.
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Fotografies del programa del PECE a Bellavista:
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7.6.3 Activitats educatives al Parc del
Mirador
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Situació inicial



Dins l’entramat urbà del nucli de
Bellavista, trobem un espai obert i ampli:
el Parc del Mirador. És un espai que
disposa de moltes possibilitats a nivell
social i des de l'ajuntament i el Pla Barris,
en conjunt amb la Taula d’Entitats, es va
dissenyar el projecte “Obrim el Parc del
Mirador” per dinamitzar el parc i
amortitzar-lo donant-li un valor educatiu i
cultural.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Concretament:

●

Promoure i amortitzar el Parc del Mirador
a través d’activitats educatives i culturals.

Descripció de l’actuació



Les accions en les que el Pla de barris ha col·laborat o liderat en el projecte “Obrim el Parc
del mirador”, són:
- 1. Actuacions impulsades per la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista
- 2. Manteniment i millora de l’estat del Parc del Mirador
- 3. Actuacions municipals al Parc del Mirador
Aquesta fitxa d’acció es correspon al projecte amb les escoles: activitats per al
coneixement i amortització de les possibilitats educatives del parc. Aquestes activitats
tenen continuïtat de treball als centres on es realitzen diferents productes. A més, els
productes d’aquests treballs es difonen i presenten en tot el municipi a partir d’una
exposició itinerant.
Disseny del
projecte

Implementació de
les activitats al
barri de Bellavista

Exposició
itinerant dels
treballs.

Trasllat a la
resta de centres
del municipi

Tot i l’impuls del PII, el projecte ha estat municipal (amb totes les escoles i amb un institut,
en una de les seves edicions) des del seu disseny, ja que un dels objectius del propi
projecte és apropar a totes i tots les veïnes/veïns del municipi a un espai de Bellavista, el
Parc del Mirador. Des del PII es van arribar a fer les 2 primeres edicions i donat que els
integrants del PECE han demanat que aquestes activitats tinguin una periodicitat anual, el
projecte s’ha entomat des de l’àrea d’educació amb una menor intensitat.

7.6.3

Activitats educatives al Parc del Mirador

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut

Despesa (IVA inclòs):
46.112,26 € (Tot el camp 7.6)

Amb la col·laboració de:
• Projecte Educatiu Comunitat i Escola
• Centres Educatius d'Infantil i Primària del
municipi
• Institut Lauro

Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (33,9%)
SOC, a través del “Treball als Barris” (16,1%)

Calendari d’execució 
201
0

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•

Activitats per part de tots els centres educatius: centres educatius d’infantil i primària.
Redacció de treballs sobre el Parc del Mirador: sí.
Exposició itinerant sobre els treballs: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 
Les activitats educatives al parc del
mirador han produït 2 impactes positius
principals:

Baix

Mig

Aspectes negatius 

Alt

Molt alt

Propostes de futur 
L’àrea d’educació entoma
el projecte, però amb una
intensitat menor.

•

major coneixement i ús del Parc del
Mirador per part del nucli i d’altres
zones del municipi, diversificant els
seus usos i els perfils de població
que l’usen. Per tant, s’està
amortitzant més l’espai.
• augment de la relació i treball en
xarxa entre centres educatius i
l’administració. Especialment amb
l’Àrea del Pla de barris, però també
entre les pròpies escoles.
A més, l’exposició itinerant ha estat un
punt fort de l’acció, tant per a
augmentar la satisfacció dels
participants com per estendre la
repercussió del projecte, multiplicant els
seus resultats.
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Fotografies del activitats educatives al Parc del Mirador:
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7.6.4 Curs de formació d’auxiliar de cuina
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Situació inicial



Objectius

Dins la línia de promoció de la
inserció i formació laboral per a
col·lectius vulnerables s’estudia
la realització de diferents
accions per a promoure
l’ocupabilitat de persones amb
dificultats d’inserció.

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la transformació
del territori.

Concretament:

●

Afavorir la inserció laboral d’aturats de Bellavista.

Descripció de l’actuació



El 2016 es va iniciar un curs “d’auxiliar de cuina i serveis de restauració” adreçat a
persones aturades de Bellavista.
La formació es va dur a terme a través d’una empresa externa (Aula Culinària del Vallès) i
ha comptat amb 12 assistents (la totalitat de les places ofertades). L’objectiu principal ha
estat millorar les seves possibilitats d’inserció laboral dels assistents.
Abans d’acabar el curs, dues persones ja s’havien inserit en el món laboral..
Contacte amb empresa
externa.

Agents responsables

Captació d’alumnat per
al curs.



Costos

Implementació del curs
d’auxiliars de cuina.



Àrea del Pla de barris
Àrea de Dinamitació económica

Despesa (IVA inclòs):
46.112,26 € (Tot el camp 7.6)

Amb la col·laboració de:

Fonts de finançament:
Fons de foment de barris (50%)
Ajuntament de les Franqueses (33,9%)
SOC, a través del “Treball als Barris” (16,1%)

7.6.4

Curs de formació d’auxiliar de cuina

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Execució del projecte: sí.
• Implementació del curs d’auxiliars de cuina: 12 participants.
• Cobertura de places: 12/12 (100%).

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

La valoració general de l’impacte a nivell
social és molt positiva, tot i afectar a un
grup petit de població. Per dos motius
principals:
• Inserció laboral de 8 casos. 5 dels
quals, mantinguts en el temps.
• Augment d’habilitats i coneixement a
població amb nivells de formació molt
baixos.
La capacitat transformadora pot ser molt
alta a nivell d’adquisició de
competències professionals, tot i que la
inserció depèn molt del moment i la
dinàmica del mercat de treball i el sector
laboral.

La poca capacitat de
places d’aquest tipus de
projecte.

Alt

Molt alt

Propostes de futur 

El programa ha tingut tres punts forts
que expliquen la bona valoració de
tècnics i participants:
• la forma de captació d’usuaris:
considerant l'interès i la disposició
dels veïns a treballar en l'hostaleria.
Això ha assegurat la bona implicació
dels usuaris en el curs.
• el posterior acompanyament i
seguiment de l’alumnat del servei que
els proposava noves formacions o
estratègies per a la inserció laboral.
• la disposició d’una escola de cuina.
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Fotografies del curs de formació d’auxiliar de cuina:
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7.7.1 Espai Familiar
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.7 Programa d'espai familiar

Situació inicial



Objectius

Aquest programa neix amb
l’objectiu de treballar des de la
perspectiva de la prevenció i en
atenció a perfils socials més
vulnerabilitzats, com infants i
famílies, derivades des de Serveis
Socials per a acompanyar-los en la
criança.
Es vol donar resposta i instruments
per tal que aquestes persones amb
més vulnerabilitat trobin els
recursos i suport necessari.

●



Afavorir la cohesió social

Concretament:

●

Visibilitzar la família com element principal en el
desenvolupament personal i social dels ciutadans
del nucli.

●

Promoure els hàbits saludables dins les relacions
familiars, prevenint diferents problemàtiques de risc
social com: violència familiar, desigualtat de gènere,
negligència, inadaptació social i conductes de risc.

Descripció de l’actuació



El projecte s’ha fomentat en dos línies de treball que volen donar resposta a les diferents
necessitats detectades en les famílies del municipi que estan en relació amb Serveis Socials:
-

Treball amb infant de 3 a 12 anys a través del lleure.

-

Treball amb famílies per l’adquisició d’habilitats parentals.

El servei funciona diàriament agrupant famílies en diferents grups que accedeixen al servei 2
cops per setmana. A més, en els darrers anys també ha realitzat xerrades sobre educació i
criança obertes a la comunitat i ha augmentat el servei amb una altra línia de treball:
-

Espai materno-infantil per a famílies de Bellavista un matí a la setmana.

La prestació de l’Espai Familiar es duu a terme a través de la subcontractació.

Implementació de
l’espai familiar

Disseny del projecte

Agents responsables



Reorientació/millora
progressiva del
programa .

Costos



Àrea de Polítiques Socials
Àrea del Pla de barris

Despesa (IVA inclòs):
202.467,40 €

Amb la col·laboració de:
• Serveis Socials Bàsics.
• Comissions Socials dels centres educatius
• Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
• Altres serveis i equipaments (CAP, EAP, etc.).

Fonts de finançament:
Ajuntament de les
Franqueses (50%)
Fons de foment de
barris (50%)

7.7.1

Espai Familiar


Calendari d’execució
201
0

2011

2012

2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Nombre d’edicions realitzades: 10 edicions del programa.
• Número d’usuaris/famílies al projecte: unes 10-12 per edició, el que fan una mitjana de
100-120 famílies que han fet ús del servei.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El programa ha permès realitzar
una atenció de qualitat a famílies
amb necessitats d’acompanyament
en la criança que confien i tenen
l’espai com a referència.

El local, tot i que es va
adequar, segueix tenint
limitacions i problemes de
manteniment que cal
reformar.

El projecte continuarà
més enllà del Pla de
barris i quedarà integrat
en l’estructura municipal.

Les famílies i infants es veuen
beneficiats a través d’un treball
continu i profund guiat pel pla
educatiu individual dels infants i el
desenvolupament de competències
de parentalitat positiva que millora
la seva situació familiar i les vincula
a altres famílies.. La satisfacció de
les participants és molt positiva i
això es mostra amb un feedback
positiu continu.
L'administració es veu beneficiada
perquè l’espai complementa altres
serveis i contribueix a evitar
l’empitjorament de les situacions
familiars.

A futur caldria valorar la
municipalització del
servei per a estendre'l
més enllà de Bellavista,
preveient nou local i
recursos humans.
A més, caldria efectuar
les reformes i
adequacions
necessàries del local o
valorar el canvi d’espai
per a poder millorar el
servei i encabir-hi més
famílies per evitar els
trasllats que es fan
actualment per a fer
certes activitats.

L’espai propi del projecte i el treball
integral amb les famílies son el punt
fort del projecte perquè el
converteixen en un referent per a
les famílies.
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Fotografies de l’activitat dins l’espai familiar:
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7.8.1 Programa de comunicació
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.8 Programa de comunicació

Situació inicial



Objectius

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
disposa d’un departament propi de
Comunicació. Aquest departament
s’encarrega, entre d’altres coses, de la
difusió de les actuacions pròpies de
l’Ajuntament.



●

Visibilitzar el treball dins el Pla de
barris.

●

Crear sentiment de pertinença i
cohesió.

L’actuació 7.8 inclou una sèrie d’actuacions
encaminades a aconseguir comunicar i
explicar el Projecte a la ciutadania.

Descripció de l’actuació



En un inici es comptava amb aquesta dedicació degut al volum de feina inicial per la
creació de la imatge.Això permetia mantenir la línia i l’estratègia de comunicació global a
nivell de municipi i, a més, poder dedicar esforços a establir una “marca” i una
conceptualització del Pla de barris pròpia. En aquesta actuació, s’han desenvolupat
quantitat i diversitat d’accions de comunicació:
• Creació imatge i logo + merchandising
• Apartat propi a la web municipal
• Elaboració i redacció del Pla de Comunicació del Pla de barris i difusió general del PII
de Bellavista
• Presència del PII de Bellavista a mitjans de comunicació comarcals, a mitjans propis, o
creació de nous mitjans ex-profeso: presència a mitjans comarcals, web municipal,
creació de newsletters, creació Butlletes per estar informat sobre el PII de Bellavista.
• Integració en xarxes socials.
• Creació del Butlletí Bellavista Informa – 2016 fins l’actualitat
• Exposició transformacions urbanístiques i vídeo reportatge transformacions
urbanístiques, presentació del documental de “Bellavista, ple de vida”
Més enllà del 2011 és l’Àrea del Pla de barris la que entoma el lideratge de la comunicació
del Pla de barris tot i que en col·laboració constant amb el departament de comunicació.

7.8.1

Programa de comunicació

Agents responsables 

Costos 

Àrea del Pla de barris
Departament de Comunicació

Despesa (IVA inclòs):
106.598,58€ (tot el programa 8.1)

Amb la col·laboració de:

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució 
201
0

201
1

2012

2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•

Dedicació tècnica estable: en l’inici.
Existència d’un pla de comunicació: sí..
Existència de la imatge corporativa: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Tot i les dificultats de l’inici per integrar el Pla
de barris a l’administració i al territori i donar-se
a conèixer globalment, la comunicació del pla
es valora molt positivament, tant pel que fa la
comunicació interna (a l’ajuntament) com
l’externa (a la ciutadania). La comunicació va
començar a ser més efectiva quan el pla va
començar a desenvolupar accions en
infraestructures i espai públic que ajuden a
relacionar el pla amb efectes directes al nucli.

A l’inici del Pla de barris, el pla
de comunicació va ser titllat
d’instrument de màrqueting
polític per part de certs agents
del municipi. Tot i així, aquesta
perspectiva va canviar i el pla
de comunicació ha funcionat
molt bé.

Alt

Molt alt

Propostes
de futur 

Actualment el Pla de barris és conegut per tota
l’administració i per la gran majoria de la
ciutadania de Bellavista. El butlletí de
Bellavista Informa també ha estat un punt fort
de la comunicació del pla.
A més, tota l’acció comunicativa ha ajudat molt
a créixer l’Àrea del Pla de barris a ser
reconeguda i present al municipi i també a
nivell supralocal. Una mostra d’això són la
quantitat de notícies del Pla de barris en
mitjans supralocals com VOTV i el9no (edició
digital i en paper).

223

224

7.8.2 Butlletí Bellavista Informa
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.8 Programa de comunicació

Situació inicial



Objectius

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa d’un
departament propi de Comunicació. Aquest departament
s’encarrega, entre d’altres coses, de la difusió de les
actuacions pròpies de l’Ajuntament. Dins l’acció 7.8.1
(Programa de comunicació), l’any 2016 es comença a
editar un butlletí trimestral per a informar sobre els
avenços del pla de Barris i l’actualitat del Barri.



●

Visibilitzar el treball dins
el Pla de barris.

●

Crear sentiment de
pertinença i cohesió.

Descripció de l’actuació



El butlletí “Bellavista informa” és una revista del Pla de barris de Bellavista que informa
sobre diferents notícies que afecten els veïns i veïnes d'aquest nucli de les Franqueses.
S’han editat 9 edicions del butlletí.
El Butlletí té una estructura principal de 4 apartats:
- Ara Bellavista: notícies de l'actualitat sobre les accions dutes a terme per Pla de barris
- Som actius: espai destinat a conèixer les entitats que formen part de la Taula d'Entitats
per la Millora de Bellavista.
- Coneguem: espai destinat a donara aconèixer equipaments i serveis ubicats a
Bellavista.
- Opinem sobre: pregunta sobre un tema d'actualitat als veïns/es de Bellavista.
- Concurs Apunts d’història: a partir de la publicació d'una fotografia antiga del nucli, es
llença una pregunta al lector que pot respondre a través d'un correu electrònic o bé
físicament al SAC de Bellavista Activa. la resposta guanyadora obté uns vals per valor
de 60€ bescanviables a les botigues associades a l'ABCP.
Aquest espai informatiu segueix treballant-se en l’actualitat. però finalitzarà amb la fi del
Pla de barris.

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Departament de Comunicació

Despesa (IVA inclòs):
106.598,58€ (tot el programa 8.1)

Amb la col·laboració de:
• Associació de Bo guers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses del Vallès

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

7.8.2

Butlletí Bellavista Informa

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Dedicació tècnica estable; sí, de forma parcial.
• Edicions del butlletí: 9 edicions.
• Existència de la imatge corporativa del butlletí: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

L'edició i bustiada del butlletí en
tot el nucli de Bellavista informa
de forma periòdica, ajudant al
pla de baris a:
• donar entitat i reconeixement
propi al Pla.
• mostrar els resultats del Pla
a la població.
• augmentar el coneixement
dels serveis i equipaments
del nucli.
Això ha servit per augmentar la
transparència i confiança amb la
població i, indirectament ha
augmentat la identificació de la
població amb el nucli.

La publicació del butlletí tant
en català com en castellà ha
portat a queixes de part de
la població que denunciaven
l’estigmatització del nucli,
respecte altres zones del
municipi.

El butlletí finalitza amb la fi
del PII. La darrera edició
del butlletí serà el
tancament del propi PII.

A més, comerços i entitats s’han
beneficiat per les seccions on
són protagonistes.
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Imatge corporativa del Butlletí Bellavista Informa:
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7.9.1 Gestió del PII
CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.9 Gestió del PII

Situació inicial



El Pla d’intervenció integral de
Bellavista és un projecte ambiciós que
necessita d’una gestió i lideratge
intensos.

Objectius

●
●



Impulsar el Pla de barris.
Coordinar i fer més efectiu el treball del
Pla de barris.

Descripció de l’actuació



L’oficina tècnica del Pla de barris, en funcionament des de l’atorgament de la subvenció,
és l’espai de referència del projecte i l’espai de treball de diversos professionals. A més,
és un espai d’apropament del PII al nucli. El nombre i la dedicació de professionals és
variable segons el ritme del projecte i les prioritats que es marquen. Durant el
desenvolupament del projecte, s'ha anat aconseguint més col·laboració i implicació de
diverses àrees i agents del territori que han contribuït a una millor execució del projecte.
També cal tenir en compte que a partir de la subvenció “Treball als Barris” del Servei
d’Ocupació de Catalunya es compta amb suport tècnic per al desenvolupament de
determinats programes vinculats al Pla de barris.
L’Àrea del Pla de barris s’ha dedicat a:
- la gestió global del projecte
- a l’execució directa d’alguns dels programes del projecte, com els programes de les
actuacions del camp social, el programa d’ajuts a la rehabilitació i el seguiment de les
actuacions urbanístiques de Pla.
A més, l’Àrea del Pla de barris també s’ha dedicat a cercar finançament complementari
per tal que l’aportació municipal sigui la mínima.
A més, cal destacar dues accions que s’han impulsat des de l’oficina:
- Jornada d’intercanvi de coneixements: a la recerca d’aliats i d’alternatives de
finançament.
- Avancem cap al futur, sessió informativa sobre actuacions de millora previstes a la
zona.

7.9.1

Gestió del PII

Agents responsables



Àrea del Pla de barris

Costos



Despesa (IVA inclòs):
317.766,53 € (tot el camp 7.9)

Amb la col·laboració de:
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (49%)
Fons de foment de barris (50%)
SOC (1%)

Calendari d’execució
201
0

201
1

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•

Treballadores estables en la gestió del PII: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Aspectes positius 

Baix

Mig

Aspectes negatius


L’Àrea del Pla de barris ha estat una molt
bona oportunitat per a l'administració alhora
de canviar formes i dinàmiques de fer,
promovent una perspectiva integral de territori
i ajudant a promoure la cultura del treball
transversal amb objectius conjunts.

A l’inici, va costar molt
entomar la dinàmica de
treballar amb una
perspectiva territorial
no segmentada per
àmbits.

El format d’oficina exclusiva per al Pla de
barris amb figures referents ha donat impuls i
coherència al l’acció local i s’ha convertit en
un node de connexió entre àrees i amb altres
agents del municipi.

Tot i així, ha estat a la
vegada una oportunitat
i punt fort que,
probablement quedarà
en l’aprenentatge de
les persones que hi
han treballat.

Per a l’administració i el municipi disposar
d’un pla legitimat i robust políticament ha obert
oportunitats en la col·laboració amb altres
administracions: subvencions del SOC, de
diputació, etc.

Alt

Molt alt

Propostes de futur

Cal aprofitar
l’aprenentatge
d’aquests anys a nivell
de treball transversal i
visió estratègica de
municipi. Això ja s’està
donant i es reflexa en
l’elaboració de nous
plans amb perspectiva
integral com:
• Pla estratègic de
ciutat.
• Pla d’Actuació
Municipal.

Finalment, cal tenir en compte que
l’experiència del Pla de barris ha promogut la
creació de noves estructures municipals:
• àrea de convivència i civisme on ara
s’integrarà el personal del PII servei de
mediació
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Imatges de l’edifici i de l’oficina del Pla de barris:
Equipamentt municipal on s’ha ubicat l’oficina del Pla de barris

Interior de l’oficina del Pla de barris
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7.9.2 Jornada d’intercanvi de coneixements: a la
recerca d’aliats i d’alternatives de
finançament.

CAMP Programes que comportin millora social, urbanística i económica.
Programa 7.9 Gestió del PII

Situació inicial



Des de l’Àrea del Pla de barris, i amb dos
any de vida del pla, es decideix aprofitar
una oportunitat del SOC per a donar
projecció al pla i al propi ajuntament i per
a reflexionar sobre els nous reptes dels
ens locals.

Objectius

●
●



Afavorir la cohesió social
Fer partícips veïns/es i entitats de la
transformació del territori.

Descripció de l’actuació



L’Àrea del Pla de barris de Bellavista, amb la col·laboració i finançament del SOC, organitza
una Jornada d’intercanvi de coneixements amb l’objectiu de reflexionar sobre les alternatives
que tenen les administracions locals a l’hora de donar resposta als nous reptes que se li
plantegen. Apareix doncs, la necessitat d’abordar els projectes de caire social i de
desenvolupament local amb la participació de nous actors, establint noves aliances i
relacions, i amb mecanismes diferents per a finançar serveis i projectes.
La jornada va tenir lloc el 10 de desembre de 2013 al Centre Cultural de Bellavista. En la
jornada van participar:
- Ramon Botey, cap de Oficina de Gestió del Programa de Barris, Viles i Àrees Urbanes.
- Joan Subirats Humet, Catedràtic de Ciència Política de l’Administració de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
- Joaquim Solé Vilanova, Catedràtic d’Hisenda Pública i Director del Màster en Hisenda
Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona.
La Jornada va consistir en:
- Reflexió sobre el paper de les administracions locals en un context de recursos escasos.
- Taula rodona d’experiències.
- Presentació de l’experiència “Xile: Un exemple de gestió Públic Privada a Valparaíso en el
marc dels plans de barris”.

7.9.2

Jornada d’intercanvi de coneixements: a la
recerca d’aliats i d’alternatives de
finançament.

Agents responsables



Àrea del Pla de barris
Amb la col·laboració de:
• Oficina de Gestió del Programa de
Barris. Departament de Territori.
Generalitat de Catalunya

Calendari d’execució
201
0

2011

2012

Costos



Despesa (IVA inclòs):
317.766,53 € (tot el camp 7.9)
Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (49%)
Fons de foment de barris (50%)
SOC (1%)



2013

2014

Avaluació de resultats

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
•
•
•
•
•
•

Elaboració d’un document previ de discussió: sí.
Celebració de la Jornada: sí.
Elaboració d’un document de conclusions: sí.
Realització de la jornada: sí.
Número d’inscrits a la jornada: 20.
Número d’assitents a la jornada: 20.

Grau d’impacte 

Aspectes positius 

Molt baix

Baix

Aspectes negatius 

Mig

Alt

Molt alt

Propostes de futur 

La jornada va ser molt positiva
Sobretot, per:
• la compartició d’informació i
experiències entre els
municipis.
• La projecció del Pla de
barris al municipi i amb
altres municipis.
• La projecció del municipi
com a espai organitzador.
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Imatges de la Jornada d’intercanvi de coneixements:
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Camp 8. Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques
8.1.1 Estudi de programació per millorar
la connexió del barri de Bellavista
amb la resta del municipi
CAMP Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Programa 8.1 Pas soterrat per a vianants i bicicletes de doble connexió: als
equipaments esportius i al parc lineal de la via

Situació inicial



Objectius



Bellavista presenta dificultats de connectivitat amb els
territoris limítrofs, ja siguin en altres àrees del propi
municipi o d’altres, donat que està envoltat
d'infraestructures que actuen com a barreres físiques.
La Ronda del Vallès limita les connexions pel nord i
l'oest, les vies del ferrocarril, per l’est.

●

Millorar la connexió de
Bellavista amb la resta
de la ciutat construïda,
produint una
transformació
significativa.

Aquestes barreres es superen en altres punts, però son
punts insuficients.

●

Solucionar la barrera
urbana de la via del
ferrocarril.

Descripció de l’actuació



Per tal de resoldre aquestes barreres es realitza un estudi específic previ per planificar i
poder triar entre les possibilitats del territori.
Es va realitzar un estudi de connectivitat de Bellavista amb el seu entorn: “Estudi de
programació per millorar la connexió del nucli de Bellavista amb la resta del municipi”
que presentava diferents alternatives per superar aquestes barreres que incloïen la seva
valoració econòmica.

Realització de l’anàlisi al territori.

Presentació de l’estudi amb vies
alternatives per superar les barreres
arquitectòniques.

8.1.1

Estudi de programació per millorar la
connexió del barri de Bellavista amb la
resta del municipi

Agents responsables



Costos



Àrea del Pla de barris
Àrea d’Urbanisme

Despesa (IVA inclòs):
1.177.375,15 € (tot el camp 8.1)

Amb la col·laboració de:
• Diputació de Barcelona
• Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
• Àrea de Seguretat Ciutadana
•

Fonts de finançament:
Diputació de Barcelona (100%)

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Existència del document: sí.
• Proposta d’alternatives per superar les barreres del nucli amb l’entorn amb valoració
econòmica: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur


L’estudi va aconseguir proposar
diverses alternatives per a superar
les barreres urbanes de Bellavista
amb l’entorn, especialment amb
Corró d’Avall, per la part sud del
municipi.

No es detecten punts
febles o negatius de l’acció.

El nucli de Bellavista, tot
i les millores, segueix
estant bastant aïllat de
l’entorn. Per tant, aquest
estudi és recuperable
per a poder seguir
treballant en la millora
de la connexió.

Entre les alternatives, l’estudi
proposava: una passera elevada,
un pas soterrat, etc. que van ajudar
a decidir sobre la solució final.
L’impacte de l'estudi es deriva en
altres accions del Pla de barris que
donen solució a l'aïllament del nucli
amb l’entorn (8.1.2.).
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Fotografies sobre l’estudi
de programació per millorar la connexió del nucli:
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8.1.2 Nova passera per a vianants i
bicicletes de doble connexió: als
equipaments esportius i al parc
lineal
CAMP Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Programa 8.1 Pas soterrat per a vianants i bicicletes de doble connexió: als
equipaments esportius i al parc lineal de la via

Situació inicial



Objectius

Aquest projecte és fruit de l’Estudi de
programació per millora la connexió de
Bellavista amb la resta del municipi (8.1.1)
elaborat per la Diputació de Barcelona a
demanda de l’Ajuntament i s'ha realitzat amb
l’objectiu principal d’eliminar barreres físiques
entre el nucli de Bellavista i la resta del
municipi. Sobretot per connectar aquest nucli
amb la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Avall.

●



Millorar la connexió de Bellavista
amb la resta de la ciutat construïda,
produint una transformació
significativa per a superar la via del
ferrocarril.

Concretament:

●

Supressió de barreres
arquitectòniques.

Descripció de l’actuació



El projecte planteja la construcció d’un pas inferior per a vianants i bicicletes sota la via
del tren, arranjar els seus accessos i urbanitzar el seu entorn entre els carrers d’Aragó i
el de Francesc Gimeno, connectant la zona amb la zona esportiva i Corró d’Avall.
Les obres, iniciades al 2019, han consistit en la construcció d’un calaix d’una llargada de
15 metres aproximadament i unes dimensions de 5m d’amplada i 3,10m d’alçada. A
banda i banda del pas s’hi han habilitat rampes i escales per vianants i bicicletes. També
s’ha instal·lat un sistema de drenatge, d’enllumenat, càmeres de seguretat i baranes de
protecció. A més, tal i com estava previst, s'ha aprofitat per realitzar l'asfaltatge dels
voltants del pas i per col·locar murs i elements divisoris amb gabions.
La redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu es van iniciar als voltants del 2017,
les obres es van iniciar al 2019 i el pas es va obrir a principis del 2021.
Redacció
d’avantprojecte.

Realització del projecte
executiu.

Realització d’obres.

8.1.2

Nova passera per a vianants i bicicletes de
doble connexió: als
equipaments esportius i al parc lineal

Agents responsables



Costos



Àrea d’Urbanisme
Àrea de Pla de Barris

Despesa (IVA inclòs):
1.177.375,15 € (tot el camp 8.1)

Amb la col·laboració de:
• Diputació de Barcelona (estudi previ)

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (50%)
Fons de foment de barris (50%)

Calendari d’execució
201
0

2011

2012



2013

Avaluació de resultats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Indicadors de realització
• Execució d’obres:
o Pas soterrat: sí.
o Urbanització de l’entorn: sí.
• m2 urbanitzats i remodelats: 5.650.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

La valoració és molt bona, tant
pel que fa el resultat de les
obres com pel que fa l’ús
social. Especialment, perquè
connecta el nucli amb tota la
zona esportiva, , l'escola
Guerau de Liost i la resta del
municipi.

El projecte aprovat preveia
treure algunes places
d’aparcament i es van
produir queixes veïnals.
Això es va solucionar
modificant el projecte, però
a més, la urbanització de
l’entorn ha permès que
l’accés a la zona
d'aparcament de Can
Mònic de Granollers.

Durant la primavera de 2021
es procedirà a
l'enjardinament dels
accessos de tota la zona
urbanitzada.
Amb el temps es podrà
veure l’ús social i les
necessitats de manteniment
de la zona i quines
possibilitats de millora hi ha:
arbrat, mobiliari urbà, etc.

Les obres es van retardar
molt de temps perquè ADIF
va trigar en realitzar les
autoritzacions pertinents.
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Abans (2018)

Ara (2021)
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8.2.1 Obra d’ascensors, passera i
aparcament ADIF
CAMP Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Programa 8.2 Millora de la passera existent i del seu entorn a l'alçada del passatge
de ponent a través de dos ascensors exteriors

Situació inicial



Objectius

Aquest projecte és fruit de l’Estudi de programació
per millora la connexió de Bellavista amb la resta del
municipi (8.1.1) elaborat per la Diputació de
Barcelona a demanda de l’Ajuntament i s'ha realitzat
amb l’objectiu principal d’eliminar barreres físiques
entre el nucli de Bellavista i la resta del municipi.
Sobretot per connectar aquest nucli amb la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Avall.

●

Descripció de l’actuació



Millorar la connexió de
Bellavista amb la resta de la
ciutat construïda, produint
una transformació
significativa per a superar la
via del ferrocarril.



L’actuació a la passera existent tenia per objectiu garantir i millorar l’accessibilitat de les
escales anteriors, a través de dos elements elevadors a banda i banda de la passera. A
la vegada també es volia aprofitar aquesta millora en l’accessibilitat de la passera per
millorar de l’entorn.
Es va realitzar el projecte executiu, consistent en:
- Millora de l’enllumenat de la passera
- Instal·lació de dos ascensors amb càmeres de seguretat.
Les càmeres es van instal·lar amb la voluntat de reduir els problemes de vandalisme.
A més, aprofitant l’acció es va fer un conveni amb ADIF de cessió de l’aparcament de
l’estació amb la condició que l'ajuntament fes l’arranjament i manteniment, portant a
terme la instal·lació d'enllumenat, pintant les places. A més, es va aprofitar per a fer els
sobreeixidors de l’aparcament (acció 5.1.1), solucionant els problemes d’inundació del
carrer Aragó.
Redacció del projecte.

Adequacions a
l’aparcament d’ADIF.

Arranjament de la passera
i instal·lació d’ascensors.

8.2.1

Obra d’ascensors, passera i
aparcament ADIF

Agents responsables



Costos

Despesa (IVA inclòs):
322.386,04 €

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat
Àrea de Pla de Barris

Fonts de finançament:
Ajuntament de les Franqueses (25%)
Fons de foment de barris (50%)
Diputació de Barcelona (25%)

Amb la col·laboració de:

Calendari d’execució
201
0

2011

2012





2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202
0



Avaluació de resultats
Indicadors de realització
•
•
•
•

Reacció del projecte: sí.
Realització de l’obra d’arranjaments de l’aparcament d’ADIF: sí.
Millores de la passera: sí.
Instal·lació d’ascensors: sí.

Grau d’impacte 

Molt baix

Baix

Mig

Alt

Molt alt

Aspectes positius 

Aspectes negatius 

Propostes de futur 

El canvi ha estat considerable ja
que la passera era un impediment
de mobilitat i accessibilitat per a
molta població, especialment per a
gent gran, cotxets, etc. i persones
de Granollers que van al mercat de
Bellavista.

En la zona d’entrada dels
ascensors s’han instal·lat
els contenidors. Es
valoraria més positiu
urbanitzar la zona amb
mobiliari urbà més
agradable (bancs, etc.)

Millorar la passera i les
escales que han quedat
envellides i son poc
accessibles (graons
massa alts, sensació de
poca seguretat, etc.)

Aquest accés ha augmentat l’ús
social de la zona.
A més, també ha millorat la
seguretat per dos motius: per les
càmeres i per la instal·lació de
l'enllumenat.
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Abans (2011)

Ara (2021)
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BLOC 3.
Assoliment
dels objectius
del PII

244

L’objectiu del PII ha estat millorar la
qualitat de vida de les persones que
viuen a Bellavista, el seu benestar,
convivència i oportunitats de vida.
Per valorar d’una manera determinat si
s’ha acomplert aquest gran objectiu,
s’ha recollit la visió de:
• Ciutadania general (enquesta
ciutadana a 206 persones)
• Entitats i veïns i veïnes especialment
implicats en el PII (grups focals i
entrevistes telefòniques als membres
de la taula d’entitats i als implicats en
el documental “Bellavista ple de
vida”)

En les següents pàgines passem a
detallar:
• resultats de la valoració sobre
l’assoliment d’objectius, segons les
percepcions:
• la ciutadania
• entitats i veïns i veïnes
especialment implicades al PII
• personal tècnic
• els efectes econòmics del PII.

També s’ha extret una valoració dels
objectius del PII a través de la
recopilació d’informacions (punts forts i
febles) de les entrevistes amb els i les
tècniques referents de les accions,
aglutinant la informació de les fitxes
detall de cada acció.

A més, el PII ha suposat una gran
inversió econòmica directa i induïda a
Bellavista, que ha estat possible gràcies
a disposar d’un PII definit.
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Valoració de
l’assolim ent d’objectius
dels agents socials

La visió de la
ciutadania
La pregunta sobre la millora
general de Bellavista pot servir
com a indicador de satisfacció
global.
Les dades mostren que un
69% dels residents de
Bellavista opinen que el nucli
ha millorat. Només un 31%
pensen que el nucli està igual o
que ha empitjorat.
Tots els grups demogràfics
valoren de manera molt
majoritària que el nucli ha
millorat. Tanmateix,
sobresurten especialment per
sobre de la mitjana les
persones més joves (entre 18 i
39 anys) i les persones
nascudes a l’estranger. El perfil
més crític correspon a
persones de mitjana edat (40 a
59 anys) nascuts a Catalunya,
si bé també en aquest perfil la
valoració positiva és
majoritària.

Com diries que ha canviat Bellavista en
termes generals en els últims deu anys,
entre 2010 i 2020 aproximadament?

Ha millorat

69%

Està igual

16%

Ha empitjorat

15%

Com diries que ha canviat Bellavista en termes
generals en els últims deu anys, entre 2010 i
2020 aproximadament?

% que creu
Variables demogràfiques
que ha
millorat
Homes
67%
Dones
71%
18 a 39 anys
80%
40 a 59 anys
62%
60 i més anys
74%
Nascut a Catalunya
63%
Nascut a la resta d'Espanya
69%
Nascut a l'estranger
86%
Total mostra
69%
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L’enquesta ha preguntat més
concretament sobre la millora
d’aspectes que han estat objecte
d’intervenció preferent des del
PII, tals com la millora de parcs i
places, la comoditat per passejar,
l’estat dels edificis, la connexió
amb la resta del municipi i
Granollers, els equipaments, la
convivència i la participació
social. Es tracta d’àmbits sobre
els que s’han fet actuacions. No
s’han valorat dos objectius que
tenen a veure amb la millora del
comerç i de les oportunitats
laborals, dons són dos àmbits en
els que pràcticament no s’ha
arribat a actuar.
Es tracta de dimensions
fonamentals de l’estratègia
integral d’intervenció que ve
marcada per la Llei de Barris i
que han estat treballats des de
Bellavista Sí.
El gràfic de barres mostra les
puntuacions mitjanes assolides
en relació a cada objectiu, segons
l’opinió de la població de
Bellavista.
Pot veure’s com les millores més
valorades s’ubiquen en les places
i parcs, l’estat dels edificis
(renovació de façanes), la
connexió amb Corró d’Avall i
Granollers, i l’estètica del nucli.
Els equipaments també reben
una valoració positiva de millora.

Com diries que ha canviat Bellavista amb
relació als següents aspectes

Valoració mitjana:
0= Ha empitjorat
1= Està igual
2= Ha millorat

La quantitat i qualitat d’espais públics a l’aire
lliure, com places i parcs

1,69

L’estat dels edificis (les façanes, els balcons, les
entrades dels edificis...)

1,60

La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall i
Granollers

1,58

L’estètica general de Bellavista

1,53

Les possibilitats d’accedir a connexió wifi i
ordinadors públics

1,49

La quantitat i qualitat d’equipaments social,
culturals i educatius

1,47

La comoditat per passejar i caminar pels carrers

1,42

La quantitat i qualitat d’equipaments esportius

1,40

La possibilitat de fer activitats culturals, festives i
participatives a Bellavista

1,40

La participació de la gent de Bellavista en
associacions, activitats, festes

1,21

La relació i confiança entre gent de diferents
orígens o cultures

1,01

La convivència i coneixença entre les persones de
Bellavista

0,93

El civisme de les persones que viuen a Bellavista
(respecte entre persones i cura del que és de tots)

0,81

Com a aspectes on no es detecten gaires millores
trobem el civisme, la convivència i la
interculturalitat entre la gent del nucli.
En un punt intermig trobem l’activitat festiva i
participativa al nucli.
En les pàgines següents mostrem el detall de les
valoracions obtingudes per a cada ítem.
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La quantitat i qualitat d’espais públics a l’aire lliure, com
places i parcs

Variables demogràfiques

La quantitat i qualitat d’espais
públics a l’aire lliure, com places i
parcs.
Valoració mitjana (0 a 2)

Homes

1,71

Dones

1,68

18 a 39 anys

1,83

40 a 59 anys

1,70

60 i més anys

1,63

Nascut a Catalunya

1,72

Nascut a la resta d'Espanya

1,51

Nascut a l'estranger

1,85

Total mostra

1,69

Valoració mitjana (0 a 2)
248

L’estat dels edificis (les façanes, els balcons, les entrades
dels edificis...)

Variables demogràfiques

L’estat dels edificis (les façanes,
els balcons, les entrades dels
edificis...)

Homes

1,57

Dones

1,63

18 a 39 anys

1,57

40 a 59 anys

1,53

60 i més anys

1,75

Nascut a Catalunya

1,55

Nascut a la resta d'Espanya

1,72

Nascut a l'estranger

1,59

Total mostra

1,60

Valoració mitjana (0 a 2)
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La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall i Granollers

Variables demogràfiques

La connexió de Bellavista amb
Corró d'Avall i Granollers

Homes

1,53

Dones

1,63

18 a 39 anys

1,61

40 a 59 anys

1,52

60 i més anys

1,67

Nascut a Catalunya

1,60

Nascut a la resta d'Espanya

1,62

Nascut a l'estranger

1,49

Total mostra

1,58

Valoració mitjana (0 a 2)
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L’estètica general de Bellavista

Variables demogràfiques

L’estètica general de Bellavista

Homes

1,48

Dones

1,58

18 a 39 anys

1,61

40 a 59 anys

1,48

60 i més anys

1,58

Nascut a Catalunya

1,48

Nascut a la resta d'Espanya

1,52

Nascut a l'estranger

1,70

Total mostra

1,53

Valoració mitjana (0 a 2)
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Les possibilitats d’accedir a connexió wifi i ordinadors
públics

Variables demogràfiques

Les possibilitats d’accedir a
connexió wifi i ordinadors públics

Homes

1,42

Dones

1,55

18 a 39 anys

1,57

40 a 59 anys

1,46

60 i més anys

1,44

Nascut a Catalunya

1,43

Nascut a la resta d'Espanya

1,71

Nascut a l'estranger

1,50

Total mostra

1,49

Valoració mitjana (0 a 2)
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La quantitat i qualitat d’equipaments social, culturals i
educatius

Variables demogràfiques

La quantitat i qualitat
d’equipaments social, culturals i
educatius

Homes

1,49

Dones

1,45

18 a 39 anys

1,44

40 a 59 anys

1,42

60 i més anys

1,59

Nascut a Catalunya

1,41

Nascut a la resta d'Espanya

1,62

Nascut a l'estranger

1,47

Total mostra

1,47

Valoració mitjana (0 a 2)
253

La comoditat per passejar i caminar pels carrers

Variables demogràfiques

La comoditat per passejar i
caminar pels carrers

Homes

1,43

Dones

1,40

18 a 39 anys

1,59

40 a 59 anys

1,30

60 i més anys

1,51

Nascut a Catalunya

1,32

Nascut a la resta d'Espanya

1,44

Nascut a l'estranger

1,62

Total mostra

1,42

Valoració mitjana (0 a 2)
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La quantitat i qualitat d’equipaments esportius

Variables demogràfiques

La quantitat i qualitat
d’equipaments esportius

Homes

1,39

Dones

1,42

18 a 39 anys

1,45

40 a 59 anys

1,33

60 i més anys

1,54

Nascut a Catalunya

1,30

Nascut a la resta d'Espanya

1,56

Nascut a l'estranger

1,51

Total mostra

1,40

Valoració mitjana (0 a 2)
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La possibilitat de fer activitats culturals, festives i participatives a Bellavista

Variables demogràfiques

La possibilitat de fer activitats
culturals, festives i participatives
a Bellavista

Homes

1,30

Dones

1,48

18 a 39 anys

1,15

40 a 59 anys

1,37

60 i més anys

1,72

Nascut a Catalunya

1,34

Nascut a la resta d'Espanya

1,67

Nascut a l'estranger

1,26

Total mostra

1,40

Valoració mitjana (0 a 2)
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La participació de la gent de Bellavista en associacions, activitats, festes

Variables demogràfiques

La participació de la gent de
Bellavista en associacions,
activitats, festes

Homes

1,24

Dones

1,18

18 a 39 anys

1,19

40 a 59 anys

1,07

60 i més anys

1,53

Nascut a Catalunya

1,05

Nascut a la resta d'Espanya

1,42

Nascut a l'estranger

1,31

Total mostra

1,21

Valoració mitjana (0 a 2)
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La relació i confiança entre gent de diferents orígens o cultures

Variables demogràfiques

La relació i confiança entre gent
de diferents orígens o cultures

Homes

1,00

Dones

1,01

18 a 39 anys

1,10

40 a 59 anys

0,97

60 i més anys

1,02

Nascut a Catalunya

0,86

Nascut a la resta d'Espanya

1,05

Nascut a l'estranger

1,34

Total mostra

1,01

Valoració mitjana (0 a 2)
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La convivència i coneixença entre les persones de Bellavista

Variables demogràfiques

La convivència i coneixença
entre les persones de Bellavista

Homes

0,98

Dones

0,89

18 a 39 anys

0,95

40 a 59 anys

0,81

60 i més anys

1,14

Nascut a Catalunya

0,71

Nascut a la resta d'Espanya

1,13

Nascut a l'estranger

1,23

Total mostra

0,93

Valoració mitjana (0 a 2)
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El civisme de les persones que viuen a Bellavista (respecte
entre persones i cura del que és de tots)

Variables demogràfiques

El civisme de les persones que
viuen a Bellavista (respecte
entre persones i cura del que és
de tots)

Homes

0,85

Dones

0,78

18 a 39 anys

0,87

40 a 59 anys

0,71

60 i més anys

0,96

Nascut a Catalunya

0,61

Nascut a la resta d'Espanya

0,87

Nascut a l'estranger

1,27

Total mostra

0,81

Valoració mitjana (0 a 2)
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Com ha funcionat la
comunicació del PII? La
població s’ha assanventat
del que és el PII i s’ha sentit
informada?

Sabies el que és el Pla de barris abans d'aquesta
enquesta?
Sí, totalment
15 %
No
39 %

Podem dir que aquest ha
estat un objectiu assolit a
mitges, dons fins a un 39%
de la població no identificava
el projecte i un altre 46%
només en part.
No s’observen diferències
de gènere ni d’edat en
aquest grau de coneixement
però sí d’origen: clarament,
la població nascuda a
Catalunya és la que més ha
conegut el projecte i la
població nascuda a la resta
d’Espanya i sobre tot a
l’estranger, la que menys.
En una escala del 1 al 5, la
població enquestada
manifesta que s’ha sentit
més aviat bastant informada
(3,6) durant aquestes anys
del que es feia a Bellavista.

Sí, en part
46 %

Sabies el que és el Pla de barris abans d'aquesta
enquesta?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sí, totalment
Sí, en part
No

A Catalunya

A la resta
d'Espanya

A l'estranger

T’has sentit informat/da durant els últims anys del
que es fa a Bellavista?

3
2
1

3,6

4
5
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La visió de les entitats i veïns
i veïnes especialment
implicades
Tant en el grup focal de la Taula
d’Entitats com en les diferents
entrevistes realitzades a altres membres
de la taula o a veïns i veïnes
especialment implicades a Bellavista, es
preguntava sobre l’assoliment dels
objectius previstos pel PII.
En aquest apartat presentem el resum
de resultats.
Com es pot veure en el gràfic, hi ha una
total unanimitat en la millora del barri en
els darrers 10 anys, deixant constància
de l’impacte positiu de les actuacions del
PII en el territori.
Per objectius concrets, també queda
palesa la consecució de millores en la
totalitat dels objectius (veure pàgina
següent) on sempre hi ha més opinions
“ha millorat” que “ha empitjorat”
(vermell).
Destaca un grup d’objectius quasi
unànimement aconseguits:
- L'estètica o imatge general de
Bellavista.
- La quantitat i qualitat d’espais públics
a l’aire lliure.
- L’estat dels edificis.
- La quantitat i qualitat d’equipaments
socials, culturals i educatius.
- La comoditat per passejar, caminar,
etc.

Com diries que ha canviat Bellavista en termes
generals en els úl ms deu anys, entre 2010 i 2020
aproximadament?
Ha millorat
Està igual
Ha empitjorat
No ho sé / No
contesta

Font: Consulta a en tats i veïns i veïnes especialment
implicades

Hi ha un altre grup d’objectius on no es
perceben millores substancials:
- El civisme de les persones que viuen
a Bellavista (respecte entre persones
i cura del que és de tots)
- La convivència i coneixença entre les
persones de Bellavista.
- La relació i confiança entre gent de
diferents orígens o cultures.
Un objectiu que destaca pel
desconeixement que en té la ciutadania
i, en canvi, la visió positiva que tenen les
entitats del municipi, és la possibilitat
d’accedir a connexió wifi i ordinadors
públics. Probablement, això s’explica per
l’ús que fan les entitats dels espais amb
millores en la connexió.
Aquests resultats posen de manifest dos
possibles conclusions:
1. La clara millora del barri en els
darrers 10 anys, especialment a
nivell urbanístic.
2. La necessitat de continuar treballant
en els objectius més relacionals:
civisme i convivència en la diversitat.
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Com diries que ha canviat Bellavista en els darrers 10 anys, respecte
els següents elements (objec us inicials del PII)
Ha millorat

Està igual

Ha empitjorat

No ho sé / No contesta

L’estè ca general de Bellavista

La quan tat i qualitat d’espais públics a l’aire lliure, com places i parcs…

L’estat dels ediﬁcis (les façanes, els balcons, les entrades dels ediﬁcis...)

La comoditat per passejar i caminar pel barri...

La quan tat i qualitat d’equipaments social, culturals i educa us

La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall i Granollers

La possibilitat de fer ac vitats culturals, fes ves i par cipa ves a Bellavista (pensa en el que ha estat ﬁns abans de la pandèmia).

La quan tat i qualitat d’equipaments espor us

Les possibilitats d’accedir a connexió wiﬁ i ordinadors públics

La convivència i coneixença entre les persones de Bellavista

La relació i conﬁança entre gent de diferents orígens o cultures.

El civisme de les persones que viuen a Bellavista (respecte entre persones i cura del que és de tots)

La par cipació de la gent de Bellavista en associacions, ac vitats, festes (pensa en el que ha estat ﬁns abans de la pandèmia)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Font: Consulta a en tats i veïns i veïnes especialment implicades
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La visió de les persones
tècniques en la consecució
d’objectius per camps
(Valoracions extretes dels punts forts
i febles atribuïts a les accions,
segons entrevistes al personal tècnic)
A continuació es presenta una valoració
tècnica de l’execució i l’eficàcia dels
diferents camps del PII.

Camp 1. Espai públic i dotació
d’espais verds: 18,7% del pressupost
del PII
Els estudis que han acompanyat el
desenvolupament d’aquest camp han
ajudat a adaptar les actuacions per a
que aquestes siguin més beneficioses i
tinguin més impacte: han contribuït a
una major dotació d'espais de gaudi,
trobada i descans, augmentar
l'accessibilitat, augmentar l'espai públic,
etc.
Com a impactes, es destaca
especialment:
- La major connectivitat i accessibilitat
assolida dins del Bellavista (superant
la morfologia urbana plena de
desnivells) i la major connexió amb
altres nuclis de Bellavista i Granollers.
- La prevenció de conflictes de
convivència en l'espai públic per la
diversificació d'usos i perfils de
població que usen els espais
(re)urbanitzats.
- L'èxit, tot i les reticències inicials, de
la prioritat invertida en favor dels
vianants.

- La dinamització econòmica en un dels
espais (re)urbanitzats (plaça
Espanya).
En canvi, es valora com a punts febles:
- Les accions incíviques que, de
vegades, es produeixen amb el nou
mobiliari urbà.
- La poca anticipació de les necessitats
de manteniment d'alguns projectes
executats, que augmenten els costos
a mig/llarg termini.

Camp 2. Espai públic i accessibilitat:
24,6% del pressupost del PII
Es considera un dels camps més
amortitzats i amb major impacte per al
territori. No només a nivell de seguretat,
accessibilitat, estètica i paisatge sinó
pels impactes de millora derivats de les
actuacions en les comunitats de veïns:
gestions de les comunitats, millora de la
convivència, benestar i identificació amb
el barri i apropament entre administració
i ciutadania.
A més, el programa ha tingut efectes
multiplicadors: major consciència dels
veïns i veïnes i, per tant, implicació en el
manteniment i millora dels seus
habitatges.
Finalment, el Servei de suport i
assessorament i mediació a les
comunitats de veïns i en temes de
veïnatge ha esdevingut un espai de
proximitat i apropament del barri amb
l'administració local que augmenta el nº
de ciutadans que amortitzen les
polítiques públiques locals.
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Camp 3. Provisió d’equipaments per a
l’ús col·lectiu: 17,6% del pressupost
del PII
El camp 3 ha permès l'amortització
d'espais públics, principalment
d'equipaments, però també dels espais
colindants urbanitzats. Això ha suposat
dos grans millores generals:
1. Millora d'espais públics, adequantlos a les necessitats i demandes de
la ciutadania i dels treballadors/es
que donen servei públic.
2. Augment d'espais i serveis públics al
barri. Amb 2 característiques
rellevants a destacar:
-

-

Major proximitat de l'administració
a la població del barri, amb serveis
que s'han tornat espais de
referència per a la ciutadania.
Especialment: famílies en situació
de vulnerabilitat (Espai familiar),
Entitats (Local d'entitats),
Ciutadania en general (Bellavista
Activa).
Distribució més equitativa dels
serveis de l'administració local al
nucli.

Com a aspectes a seguir millorant,
apareixen:
- La necessitat de continuar cercant
espais més adequats per al projecte
d’Espai familiar i Local d’entitats.
- Incorporar, en major mesura, la
previsió del manteniment que
suposaran les diverses actuacions
urbanístiques.
- Seguir impulsant la creació del centre
de dia per a gent gran.

Camp 4. Incorporació de les
tecnologies de la informació en els
edificis: 0,5% del pressupost del PII
El camp 4 és, des l'inici, el camp menys
dotat econòmicament. Ara bé, això no
guarda relació amb l'acompliment dels
seus objectiu. Veiem com l'execució de
les actuacions ha permès l'augment de
cobertura de serveis públics als
equipaments municipals i al seu entorn
més proper. L'augment de cobertura Wifi
i la seu electrònica estan sent
amortitzades per la ciutadania que
s'apropa a:
- La Seu Electrònica per a realitzar
tràmits, accelerant la digitalització
(especialment de les entitats).
- Als voltants dels equipaments per a
accedir a la xarxa.
Tanmateix, els punts wifi han donat
algun problema de convivència sobre el
que s’ha intervingut.

Camp 5. Foment de la sostenibilitat i
del desenvolupament urbà: 0,3% del
pressupost del PII
És un dels camps amb menor
consecució: no es va considerar
apropiat realitzar el carril bici, inicialment
previst, i el col·lector no s’ha arribat a
canviar. El pressupost ha acabat nodrint
altres camps d'actuació. Tot i així, els
sobreeixidors instal·lats (solució parcial i
temporal), han solventat els principals
problemes de salubritat i seguretat. El
nou col·lector resta a l'espera de la
dotació econòmica necessària i de
l’acord necessari amb el municipi veí de
Granollers.
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Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels equipaments: 0,4%
del pressupost del PII
Tot i no haver executat totes les accions
previstes inicialment en el camp i haver
distribuït el pressupost restant a altres
camps, la valoració del camp 6 és molt
bona: les actuacions realitzades i el
canvi de perspectiva en l'Avaluació
intermèdia i (re)formulació del PII (2016)
han contribuït a la nova creació de la
Regidoria de Feminisme i Igualtat
municipal.

Camp 7. Programes que comportin
millora social, urbanística i
econòmica: 19,7% del pressupost del
PII
El camp 7 està compost per gran
varietat d’actuacions tant pel que fa a la
temàtica com pel que fa el format de les
pròpies activitats i serveis implementats.
En general, és un camp molt ben valorat
pels tècnics i les tècniques. Passem a
desglossar els aspectes que més han
reeixit del camp:

- Augment del coneixement de
l'administració local sobre el barri.
Especialment pel que fa la
convivència i el civisme.
- Augment del sentiment de pertinença
i orgull de barri a través de les
produccions de documentals,
exposicions i llibres.
- Dotació de materials i documentació
històrica del nucli (llibre “Dones de
Bellavista”, Llibre “Passat, present i
futur de Bellavista” i Documental
“Bellavista Ple de vida”)
- Creació de xarxa social i comunitària.
Especialment a través de: Taula
d'Entitats per a la millora de
Bellavista, Bellavista "Pas a Pas",
projecte "Vincles“, Espai familiar i
Festa de la Primavera.
- Obertura del barri a altres nuclis de
l'entorn: Festa de la Primavera,
projecte Obrim el Parc del Mirador.
- Augment del treball en xarxa en la
pròpia administració i amb altres
agents clau del territori (entitats,
escoles, etc.)

- Apropament entre administració local
i ciutadania, que permet una major i
millor derivació i repartiment dels
recursos públics: sobretot amb
famílies (Projecte vincles, PECE, Viu
Bellavista, etc.), comunitats de veïns
(Servei de suport i assessorament i
mediació a les comunitats de veïns i
en temes de veïnatge) i famílies amb
situació vulnerables (Espai Familiar).
- Ampliació d'oferta d'oci, social i
cultural a través de la dotació de
contingut als espais i equipaments
públics (patis oberts, Viu Bellavista,
Vincles, etc.)
- Ampliació de serveis per a col·lectius
més vulnerables (Espai familiar,
formació i inserció laboral, vincles,
etc.).
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Durant l’avaluació de tot el projecte, ha
destacat una actuació molt rellevant del
camp 7, que és el “Servei de suport i
assessorament i mediació a les
comunitats de veïns i en temes de
veïnatge”. Aquest servei ha estat una
gran aportació del PII al territori, dotantlo de:

- La monopolització d’usos en l’espai
públic (especialment els patis oberts).

- Coneixement sobre l’estat de les
comunitats de veïns (estat de l’edifici,
administració, etc.).

- El poc treball realitzat en formació i
inserció laboral a Bellavista, si bé
s’han realitzat accions importants a
nivell de municipi.

- Entrada en una esfera que sol ser
privada i que permet treballar
directament en convivència.
- Contenció de problemes latents.
- Espai de gestió de conflictes a través
de la mediació.
Aquesta perspectiva tant positiva del
servei es veu constatada per:
- La contribució del servei a la creació
d’una nova àrea: Àrea de Participació
i Relacions Ciutadanes.
- El reconeixement com a Bona
Pràctica per la Federació de Municipis
de Catalunya i la Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

Com a punts febles del camp 7, es
destaca:
- Dificultats per assolir nivells elevats
de participació ciutadana i diversificar
els públics que participen.

- La manca d’espais adequats per a
realitzar algunes activitats i projectes
(Espai familiar, Local d'entitats)
- El poc treball realitzat en comerç de
proximitat.

Camp 8. Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques: 18,2% del
pressupost del PII
L'execució del camp 8 ha suposat una
millora substancial de la connexió del
nucli amb altres nuclis (Corró d'Avall,
Granollers) i una superació considerable
de barreres arquitectòniques per a la
millora de l'accessibilitat a recursos
(equipaments esportius, escolars, etc..)
que afecten directament als ciutadans i
ciutadanes del nucli i dels entorns.
A més, les actuacions han dotat els
espais de major seguretat (enllumenat,
càmeres, etc.).
Tot i així, cal seguir treballant en la
superació de l'aïllament de Bellavista i
dotant de major seguretat el barri.

- Dificultats per superar els problemes
d’incivisme.
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Valoració general
d’assoliment dels objectius i
dels resultats previstos

De les aportacions tècniques,
de la ciutadania i de les entitats
agregades s’extreuen algunes
conclusions generals sobre
l’assoliment dels objectius i
resultats previstos del PII
inicial, descrivint l’eficiència
dels diferents camps d’actuació
del PII.
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Objectius inicials:

Camp 1. Millora de l'espai
públic i dotació d'espais
verds

•
•
•

Valoració:
Al 2010 el projecte del PII detectava que
Bellavista presentava una urbanització i
voreres en bon estat, però en canvi, hi havia
una preeminent manca en l’espai públic: la
prioritat dels vehicles sobre els vianants, tant
pel que fa la xarxa viària, com pel que fa el
nivell d’ocupació d’espais dels aparcaments.
A mes, la massa d’espai verd al centre del
nucli era molt reduïda. Sobretot per la manca
de places amples i en dotades de vegetació.
El camp 1 del PII ha treballat per a poder
resoldre aquestes mancances del territori
que es concreten en:
-

Treball per la prioritat invertida (vehiclesvianants)

-

Optimitzar la superfície, l’ús,
l’accessibilitat i la seguretat.

Amb la visió retrospectiva dels 10 anys
d’inversió del PII sembla que aquest camp,
amb una dotació econòmica del 18,7% ha
estat un dels camps més reeixits del
projecte. Tot i que l’objectiu inicial de
reurbanitzar el territori creant un eix cívic
central no s’ha assolit, per manca de
consens i canvis de prioritats (veure acció
1.2.1), les millores en diferents places, han
dotat al nucli de:
-

Major accessibilitat per l’eliminació
desnivells, eliminació d’elements
d’aïllament (glorietes), etc.

-

Dotació d’elements verds

-

Augment d’ús dels espais, atesa la seva
modernització i adequació

•

Reconèixer un eix cívic central
Millorar l'accessibilitat
Promoure recorreguts a peu i en
bicicleta
Optimitzar la superfície, l'ús,
l'accessibilitat i la seguretat

Millora de la seguretat per la millor
il·luminació en els espais
-

Augment de la superfície habilitada per a
vianants en detriment de la dels vehicles

A més, la implementació dels ascensors
entre el Passeig Andalusia i el carrer Navarra
ha dotat al nucli de major accessibilitat i ha
eliminat barreres urbanístiques que
dificultaven la connexió entre zones del barri
rellevants: proximitat a equipaments i serveis
essencials del barri.
En resum, el PII ha contribuït a un espai
públic més amable i adaptat al ciutadà: que li
permet desplaçar-se a peu amb major
facilitat, que el dota d’espais (places) de
trobada adequats i atractors per als veïnes i
veïnes, promovent una major relació
comunitària i espais per a la convivència.
En aquest camp, cal destacar 3 actuacions
especialment rellevants al nucli per la seva
capacitat transformadora:
-

Reurbanització de la Plaça Espanya

-

Reurbanització de la Plaça de l’Esbarjo

-

Instal.lació d’ascensors entre el Passeig
Andalusia i el carrer Navarra

Finalment, aquesta eficiència del camp 1 es
veu especialment reconeguda per la població
que destaca constantment les millores en el
planejament urbanístic i l’espai públic.
El camp 1, doncs, és un pilar central en la
reversió de les debilitats detectades pel PII.
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Camp 2. Rehabilitació i
equipament dels elements
comuns dels edificis

Objectius inicials:
•

•

Valoració:
En la diagnosis del PII al 2010 el nucli
presentava deficiències rellevants en les
seves edificacions. Especialment en les
construccions de blocs plurifamiliars dels
anys 60 i 70 que es situaven al centre de
l’àmbit de Bellavsita.
Es tractava d’edificis amb dèficits en les
instal·lacions i els elements comuns, així
com en els seus serveis (per exemple, les
manques d’ascensor).
En aquest sentit, el PII preveia la promoció
de la rehabilitació d’elements comuns en els
edificis plurifamiliars.
Aquests 10 anys d’intervenció amb més de 2
milions d’euros (24,6% del PII) han servit per
a implementar una millora considerable en
l’estat d’edificació del parc d’habitatges de
Bellavista. El programa de rehabilitació
d’habitatges ha aconseguit arribar a unes 40
finques que, actualment, han millorat els seu
estat, afectant a la qualitat de vida dels seus
veïns i veïnes i millorant l’estat general del
barri i el seu paisatge urbà.

Promoure la rehabilitació dels
elements comuns dels edificis
plurifamiliars
Foment de la cultura del
manteniment i la cura de l’habitatge

El camp 2 ha contribuït a la millora d’una
segona dimensió deficitària del nucli del
2010: els habitatges.
En aquest sentit el camp 2 ha tingut un
efecte multiplicador: no només ha intervingut
en la millora dels edificis, sinó que ha
comportat 2 derivades rellevants:
-

Millora de l’organització de les comunitats
de veïns

-

L’apropament de l’administració a un
espai privat on habitualment o hi té ulls i
que li permet una major proximitat amb la
població i una major capacitat de
detecció.

De la mateixa manera que en el camp 1, la
importància del camp 2 del PII es veu
constatada pel reconeixement de la població
en l’enquesta a la població.

La capacitat transformadora del camp ha
estat molt alta. Especialment per l’adaptació
del programa a les necessitats del barri:
canvi d’ordenances per augmentar la part
subvencionable de les rehabilitacions, que ha
permès augmentar l’arribada del programa a
persones i comunitats que d’altra manera no
haguessin pogut millorar l’estat de les
edificacions.
Actualment el barri compta amb un parc
d’habitatges més segur i de major qualitat
gràcies al desenvolupament del PII.
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Camp 3. Provisió
d’equipaments per a l’ús
col·lectiu

Objectius inicials:
•

•

Valoració:
El PII elaborat al 2010 definia Bellavista com
un nucli ben dotat d’equipaments i serveis,
però amb dues mancances principals:

Dotar el nucli de les
infraestructures necessàries per al
desenvolupament dels diversos
programes i actuacions previstes.
Millorar i potenciar els equipaments
existents

Per tant, el camp 3 ha contribuït
substancialment a la millora de Bellavista en
quant a la taxa i qualitat d’equipaments i
serveis per als veïns i les veïnes.

-

Dificultats d’accés produïdes per la
topografia urbana que dificulten la
proximitat amb el ciutadà

A més, aquesta millora en les edificacions o
augment de serveis ha estat palanca per a
altres valors afegits que deixa el PII a
Bellavista:

-

Deteriorament o manca d’equipaments
adequats per a alguns serveis

-

major equitat territorial en dotació
d’equipaments i serveis

-

major proximitat de l’administració i del PII
amb la ciutadania (especialment pel que
fa l’oficina del barri i Bellavista activa)

-

dignificació dels exteriors dels
equipaments (un exemple clar és
Bellavista activa)

En aquest context es preveu el camp 3 del
PII amb l’objectiu de dotar el barri de millors
equipaments, ja sigui creant-ne de nous o
adequant els existents.
EN aquest sentit del desenvolupament del
camp 3 del PII, amb un 17,6% del
pressupost, ha:
-

creat 3 equipaments nous (oficina del
barri, Bellavista Activa –en un mateix
espai- i el local d’entitats al carrer
Rosselló.

-

millorat 4 equipaments (locals de l’escola
d’adults i APADIS, espai familiar, vestidors
del camp de futbol)

-

impulsat la creació d’un nou equipament,
especialment rellevant per al nucli: Centre
de dia.

Cal destacar dues actuacions del camp 3
que han estat especialment rellevants per al
barri i per a la pròpia administració: l’oficina
del barri (com espai de proximitat de
l’administració amb el poble) i l’establiment
de Bellavista Activa i la urbanització de
l’entorn que han esdevingut espais nuclears
del territori.
Tot i així, cal destacar que el camp 3 no ha
aconseguit impactar en totes les actuacions
al nivell previst: tant l’espai familiar, com el
local d’entitats son espais que necessiten de
millores. Especialment perquè els serveis
necessiten d’un major espai. A més, tot i que
el PII ha estat un actor necessari per a la
creació d’un centre de dia al nucli, no ha
aconseguit reeixir-lo en el temps previst.
Per tant, el camp 3, tot i un impacte urbà i
social molt rellevant, no hauria aconseguit
assolir, amb el 100% de satisfacció, els seus
objectius inicials, però hauria contribuït a la
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millora del territori en altres aspectes no
previstos.

Camp 4.
Incorporació de les
tecnologies de la
informació en els
edificis

Objectius inicials:
•
•

•

Dotar d’alt valor tecnològic els edificis públics del
nucli i introduir un element atractor als espais.
Facilitar la incorporació a les noves tecnologies
de tots es veïnes/ns, posant atenció als
col·lectius amb risc d’exclusió social.
Potenciar les noves tecnologies com a eina per a
la formació, la inserció, la comunicació i la
participació.

Valoració:
En la diagnosis del PII de Bellavista és
detectaven dues febleses del territori que
expliquen el camp 4:
-

manca d'instal·lacions TIC al barri i de
bona connexió a internet en els
equipaments públics

-

manca d’accessibilitat o habilitats dels
ciutadans de Bellavista per a fer ús de les
noves tecnologies, amb dos col·lectius
especialment afectats: persones grans i
població econòmicament vulnerable

En un context de digitalització tan avançat es
veia necessari entomar accions per tal de
dotar de valor tecnològic els edificis públics,
fent-los atractius per a la població, així com
dotar dels suposats materials i humans
necessaris per a facilitar la navegació als
ciutadans i ciutadanes.
En aquest sentit el camp 4, amb un 0,5% del
pressupost, ha permés dotar el territori de
dos punts adequats per a la connexió a
internet i per a la tramitació i gestions
digitals:
-

Connexió de qualitat al Centre Cultural de
Bellavista, permetent l’accés de qualitat a
internet

-

Seu electrònica a Bellavista Activa que ha
permès la tramitació digital amb suport
especialitzat.

A més, la dotació de xarxa wifi pública de
qualitat en equipaments ha estat un punt
atractor de població que aprofita i amortitza
el servei.
Per altra banda, l’objectiu de “Potenciar les
noves tecnologies com a eina per a la
formació, la inserció, la comunicació i la
participació“ no ha estat un aspecte gaire
treballat directament.
Tot i així, les dades de l’enquesta ciutadana a
la població ens diuen que aquesta millora no
ha estat percebuda per tothom i que el gruix
de persones que han percebut un canvi a
millor és modest: 27% de la població.
En aquest sentit, tot i que el pressupost
d’aquest camp ha estat ´prou modest des de
l’inici, podem concloure que tot i la millora el
territori, a nivell ciutadà, no ha percebut
grans canvis i, per tant, potser no s’ha
amortitzat l’esforç cal destacar, però, que, en
general, els i les ciutadanes tendeixen a
valorar més tot allò que comporta un canvi
visible (actuacions urbanístiques). A més,
aquest camp no comporta accions que
directament afectin a tota la població. Per lo
qual, és prou normal, que la valoració no
sigui tant positiva com en d’altres camps.
Finalment, sembla evident que cal seguir
treballant per a millorar l’accessibilitat digital i
per amortitzar aquestes eines en l’àmbit de la
inserció i dinamització laboral.
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Camp 5. Foment de
la sostenibilitat i del
desenvolupament
urbà

Objectius inicials:
•

•

Aconseguir una mobilitat més sostenible
que prioritzi les persones i connecti el
nucli de Bellavista amb la resta del
municipi.
Donar resposta als problemes en la
xarxa de clavegueram a la confluència
dels C/Aragó i Cardedeu.

Valoració:
En el PII de Bellavista sorgien dos
problemàtiques del territori que expliquen la
raó de ser del camp 5:
-

la manca de possibilitats de mobilitat
alternatives al cotxe més enllà dels
vehicles tradicionals

-

Problemes de salubritat i seguretat del
punts del clavegueram del territori

Aquestes problemàtiques sumades al
context de promoció de la sostenibilitat i de
canvi de paradigma en relació amb el medi
ambient van fer sorgir la voluntat, d’una
banda, de dotar el municipi d’alternatives
sostenibles de mobilitat i, de l’altre, de
millorar la xarxa de clavegueram de
Bellavista.
En aquest sentit el camp 5 ha quedat
desenvolupat a mig camí, sense aconseguir
reeixir els objectius inicials del PII. Això ve
explicat per dos motius:

-

Primer, la construcció d'un carril bici que,
a més, millorés la connectivitat de l’àmbit
amb la resta del municipi es desestima
perquè la topografia del municipi
impossibilita construir un carril bici que
sigui realment amortitzat per la ciutadania.

-

Segon, tot i que s’ha posat solució als
problemes del clavegueram, la instal·lació
de sobreeixidors és una mesura parcial i
temporal del problema.

Finalment, el camp 5 del PII ha suposat un
0,3 del pressupost total del PII.
Val a dir que l’eficiència de col·locar uns
sobreeixidors a curt/mig termini és
considerable: amb poc cost soluciones els
principals problemes, però la xarxa
necessitarà de majors adequacions que es
realitzaran quan hi hagi disponibilitat
econòmica.
Per concloure, el camp 5 que havia de
contribuir a la promoció d’una mobilitat més
sostenible i al desenvolupament urbà ha
estat un camp poc reeixit en el conjunt del
PII..
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Camp 6. Equitat de
gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels
equipaments

Objectius inicials:
•

•

Valoració:
El PII de Bellavista preveia la inversió de
recursos en la promoció de la igualtat de
gènere al territori. Concretament es pretenia:
•

Garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés i control dels recursos i beneficis
socials entre dones i homes.

•

Incorporar la perspectiva de gènere en
tots els projectes i accions que es
desenvolupin.

En aquest sentit el PII ha treballat en accions
com l’estudi de les dones de Bellavista que
ha permès, d’una banda, la visibilització del
paper de la dona en la societat i, en concret,
a Bellavista i, de l’altre, la sensibilització
sobre la diversitat de trajectòries vitals de les
dones del territori.

Garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés i control dels recursos i beneficis
socials entre dones i homes.
Incorporar la perspectiva de gènere en
tots els projectes i accions que es
desenvolupin

A més, el PII ha contribuït al
desenvolupament de diversitat de festivitats i
actes en reivindicació i sensibilització de la
igualtat de gènere.
Tot i la bona valoració de les actuacions
concretes i una major incorporació de la
dona en l’ús de l’espai i equipaments públics
a través d’aquestes accions, en una 2a etapa
del PII, el camp 6 fa un gir de 180º: es
decideix canviar la perspectiva amb la que
es treballa l’equitat de gènere per a passar
de realitzar activitats concretes i puntuals per
a establir la perspectiva de gènere
transversalment. És a dir, des del disseny
dels projectes, serveis i actuacions.
El desenvolupament del camp 6 del PII i
aquest canvi de perspectiva a la
transversalitat ha contribuït a la creació de la
nova regidoria en gènere de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Per tant, el camp 6, amb una dotació
econòmica que representa el 0,4% del
pressupost del PII ha aconseguit ser impuls,
“taca d’oli”, per a la millora de la igualtat,
excedint el radi d’actuació del propi pla.
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Camp 7. Programes
que comportin
millora social,
urbanística i
econòmica

Objectius inicials:
• Afavorir l’ac vitat econòmica i promoure la
inserció laboral
• Afavorir la cohesió social
• Fer par ceps veïns/es i en tats de la
transformació del territori

Valoració:

-

festivitats, etc.)

Al 2010 el nucli de Bellavista es presentava
com un territori socialment complex: alt nivell
de població d’orígens extracomunitaris,
considerable precarietat laboral (atur, treballs
precaris), baixa capacitat adquisitiva i xarxa
d’activitat econòmica més aviat baixa.

-

10 estudis i projectes que donen suport i
contribueixen al desenvolupaments del
propi PII i, a més, doten de coneixement i
habilitats a l’administració (estudis, gestió,
etc.)

-

3 espais/experiències de participació i
treball en xarxa (Procés participatiu per la
definició de la plaça de l’Esbarjo, Taula
d'Entitats, etc.)

-

3 nous arxius de documentació del barri
que promouen la identificació i cohesió
del l’àmbit.

A més, aquesta complexitat es redueix a un
àmbit que està urbanística i socialment aïllat,
segregat, de la resta del municipi. Fet que
pot augmentar la tensió i malestar social de
la ciutadania.
Això feia preveure un camp d’acció en el PII
que es dediqués al treball per a la millora
social, urbanística i econòmica que ajudés a
contenir i revertir els efectes de la crisi
econòmica i social del 2008.
En aquets 10 anys de treball, amb un
pressupost del 19,7% del projecte, el camp 7
del PII ha contribuït a aquesta millora social
amb:
-

-

-

4 serveis (servei de suport i
assessorament a les comunitats de veïns,
espai familiar, etc.)
6 projectes i activitats que treballen
àmbits temàtics (campanyes, activitats del
PECE, etc.)
4 activitats de dinamització comunitària i
creació de vincles (Viu Bellavista,

A més, aquest desenvolupament d’activitats,
projectes i serveis no han estat finalistes,
sinó que la majoria d’ells tenen continuïtat a
Bellavista o a tot el territori en diferents
versions: continuïtat dels serveis, recopilació
de coneixement i experiència en els 10 anys,
mantenint i estenent activitats i projectes al
territori, mantenint el personal del PII en
l'estructura municipal, contribuint a la creació
de noves estructures en l’administració, etc.
Entre d’altres cal destacar:
-

La inclusió del personal del PII a
l’estructura municipal

-

La creació d’una nova àrea municipal:
Àrea de Participació i Relacions
Ciutadanes.
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-

-

El seguiment del Servei de suport i
assessorament i mediació a les
comunitats de veïns i en temes de
veïnatge
La continuïtat de diverses festivitats que,
en alguns casos, han esdevingut
municipals.

A més, més enllà de l’expansió de serveis,
cal destacar que el camp 7 ha permès a
l’administració local:
-

Apropament a la ciutadania

-

Visió territorial i integral de les polítiques
públiques

Així com noves experiències i habilitats que
pot capitalitzar, com la participació en
urbanisme.
Tot i el prolífic que ha estat el camp 7
contribuït a la consecució dels objectius
inicials (afavorir la cohesió social, fer
partícips als ciutadans de la transformació
del territori), un dels objectius inicials no ha
estat suficientment treballat:

-

Afavorir l'activitat econòmica i promoure la
inserció laboral.

En aquest sentit, tot i accions puntuals, no
s’ha teixit una estratègia global que ajudés a
treballar en la dinamització econòmica. Això
queda palès en les sessions de treball amb
la ciutadania i entitats on els comerciants i
altres ciutadans demanden de dinamització
econòmica al municipi.
En general, comparant amb altres camps
(urbanístic, etc.) la població no ha valorat
amb tanta positivitat les millores socials que
hauria de comportar el camp 7. Tot i així, cal
tenir en compte que, com a mínim, part
d’aquesta menor valoració es deu a 2
motius:
-

la complexitat d’impactar en la dimensió
social del territori que depèn
constantment dels factors contextuals.

-

la menor visibillització de les
transformacions socials, comparadament
amb les actuacions urbanístiques.

En definitiva, el camp 7 ha contribuït a
afrontar un dels aspectes centrals dels
reptes que detectava el PII: minvar
desigualtats socials i promoure la cohesió i
convivència a Bellavista.
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Camp 8. Accessibilitat
i supressió de barreres
arquitectòniques

Objectius inicials:
•

Valoració:
La bona situació geogràfica de Bellavista en
relació a les infraestructures (RENFE, C352) és, a la vegada, un punt feble del nucli:
Bellavista queda aïllat i segregat de la resta
dels municipi per les pròpies fronteres
urbanes.
Això aguditza les desigualtats entre aquest i
la resta de nuclis i no afavoreix la mixitat i
obertura de Bellavista a l’accessibilitat
universal. Per això, des del disseny del PII,
es preveu la consecució d’actuacions que
ajudin a millorar la connexió entre el nucli i la
resta de les Franqueses del Vallès, superant
la via del ferrocarril: camp 8.
En aquest sentit s’han realitzat 2 actuacions
especialment rellevants:
-

Superació del ferrocarril a través de la
passera per a connectar el nucli amb
Corró d’Avall.

-

Millora de l’accessibilitat a la passera del
ferrocarril amb la instal·lació d’ascensors.

Millorar la connexió de Bellavista amb la
resta de la ciutat construïda, produint
una transformació significativa per a
superar la via del ferrocarril.

Aquestes actuacions urbanístiques, amb un
18,2% del pressupost, faciliten i canvien de
forma molt rellevant l’aïllament del barri amb
Corró d’Avall, contribuint a afrontar un dels
reptes més rellevants del PII. Aquesta
eficiència del camp 8 es veu constatada per
l’opinió de la ciutadania que deixa clar que
veu millores en la connexió del barri amb el
seu entorn.
A més, de les accions s’han derivat altres
beneficis:
-

Dignificació dels entorns a les actuacions.

-

Major seguretat per la instal·lació de
càmeres de seguretat en els ascensors.

Tot i així, queda palès que el municipi encara
compta amb fronteres urbanes molt
consolidades que cal seguir superant per a
millorar la situació del barri.

277

E fectes econòm ics del
Pla d’Intervenció
Integral
Inversió complementària i
induïda
El PII ha comportat una inversió
econòmica directe total de 8.225.927,29€
a Bellavista.
A més a més, eL PII de Bellavista ha
produït un efecte multiplicador pel que fa
a la inversió.

Per una banda, s’ha assolit finançament
complementari per executar les accions,
reduint així la necessitat de finançament
propi de l’Ajuntament. Aquesta reducció
s’ha pogut destinar a altres actuacions
del PII o del municipi.
Aquesta aportació complementària a
través de fonts de finançament
suplementària per a les accions arriba a
660.462,18 €. Es mostra el detall en la
següent taula:
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Accions realitzades
1.1 Urbanització i millora diverses places de
Bellavista

Generalitat

Ajuntament

Altres

Totals

405.220,44 €

405.220,44 €

0,00 €

810.440,87 €

4.602,00 €

0,00 €

4.602,00 € (SOC)

9.204,00 €

354.822,99 €

68.126,81 €

292.832,18 €
(PUOSC)

709.645,97 €

1.012.181,72 €

1.012.181,72 €

0,00 €

2.024.363,44 €

3.1. Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del
carrer Rosselló

527.964,01 €

313.964,01 €

214.000,0€ (Diba)

1.055.928,01 €

3.2 Adequació de diversos locals de bellavista per
a ús cívic i social

174.324,07 €

174.324,07 €

0,00 €

348.648,14 €

3.3. Centre de dia per a gent gran a Bellavista

21.353,70 €

21.353,70 €

0,00 €

42.707,40 €

4.1 Connexió d'alguns equipaments del barri amb
internet de qualitat

12.750,00 €

12.750,00 €

0,00 €

25.500,00 €

4.2 Instal·lació i dinamització d’un punt d’accés a
Internet al nou Espai Cívic

8.957,19 €

8.957,19 €

0,00 €

17.914,38 €

5.1.Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de
tempesta i retenció d'aigües pluvials

11.173,01 €

11.173,00 €

0,00 €

22.346,01 €

6.1 Transversalitat de gènere en el disseny,
execució i avaluació de les actuacions
contingudes en el PII

17.673,20 €

14.644,20 €

3.029,0€ (Institut
Català de les
Dones)

35.346,40 €

7.1 Programes d’esports i salut

19.437,39 €

19.437,39 €

0,00 €

38.874,78 €

7.2 Servei de suport i assessorament a les
comunitats de veïns

134.549,06 €

91.799,06 €

42.750,00 € (Diba)

269.098,12 €

7.3. Programes cohesió, diversitat i convivència:
acollida i foment i diversitat de les relacions
interculturals

127.804,10 €

127.304,10 €

500,00 €

255.608,19 €

7.4 Programes de dinamització comunitària,
promoció xarxa associativa i participació
ciutadana

175.763,76 €

171.986,76 €

3.777,0 € (Diba)

351.527,52 €

7.5 Programa foment del comerç de proximitat

18.034,05 €

9.774,05 €

8.260,0 € (SOC)

36.068,10 €

7.6 Programa de formació i inserció laboral per a
col.lectius vulnerables

23.056,13 €

15.622,13 €

7.434,0 € (SOC)

46.112,26 €

101.233,70 €

101.233,70 €

0,00 €

202.467,40 €

53.299,29 €

53.299,29 €

0,00 €

106.598,58 €

7.9. Gestió del projecte d'intervenció integral

158.883,27 €

155.665,27 €

3.218,0 € (SOC)

317.766,53 €

8.1. Nova passera per a vianants i bicicletes per a
creuar la via del ferrocarril, connexió amb els
equipaments esportius municipals

588.687,58 €

588.687,58 €

0,00 €

1.177.375,15 €

8.2 Millora de la passera existent i del seu entorn
a l’alçada del passatge de Ponent a tavés de dos
ascensors exteriors

161.193,02 €

81.133,02 €

80.060,00 € (Diba)

322.386,04 €

4.112.963,65 €

3.452.501,47 €

660.462,18 €

8.225.927,29 €

50%

41,97%

8,03%

100%

1.2. Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de
l'eix cívic central de Bellavista
1.3. Urbanització de la plaça Espanya
2.1 Programa d’ajuts a la rehabilitación

7.7 Espai familiar
7.8. Programa de comunicació

Total accions
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D’altra banda, tenir un PII aprovat i en
execució ha permès atraure finançament
addicional per al barri.
És a dir, el PII ha tingut un efecte
arrossegament de majors inversions en el
territori, sobre tot fruit d’aportacions
públiques però també privades.
Tot que és difícil calcular totes les
activitats econòmiques generades a partir
de la implantació del PII, podem calcular,
un mínim d’inversió de més 2Milions
d'euros.

Any convocatòria*

En aquesta xifra, hi ha comptabilitzats,
especialment, els plans d’ocupació
realitzats a través del SOC, (“Treball als
barri”), i que han suposat una inversió de
2.001.330,53 €
Es tracta per tant d’una inversió induïda i
complementària d’un total de
2.702.606,32€ euros obtinguda gràcies al
PII, que ha revertit en Bellavista.
A més a més, cal contemplar les
inversions econòmiques privades,
especialment, a partir del % de
finançament privat que han aportat les
comunitats de veïns en el programa de
rehabilitació dels elements col·lectius.
S’han rehabilitat 40 finques en total,
comptant totes elles amb aportacions
privades del veïnatge.

Plans d’ocupació

Import total subvenció

2010

0

8.260,00 €

2011

8

107.773,72 €

2012

23

191.762,66 €

2013

24

188.337,84 €

2014

24

188.337,84 €

2015

24

188.337,84 €

2016

28

232.588,80 €

2017

24

237.110,40 €

2018

22

230.681,24 €

2019

21

213.555,14 €

2020

21

214.585,05 €

TOTAL

219

2.001.330,53 €
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L’avaluació del PII ha tingut en compte la
visió de diversos agents que formen part
del propi pla: ciutadania, perfils tècnics i
entitats i veïns especialment implicats en
el PII. Amb aquesta triangulació i
explotació de dades s'extrauen les
accions més valorades del PII.
En els diferents grups focals, entrevistes
i enquestes s’han elaborat preguntes per
tal d'extreure aquelles accions que han
estat més valorades per la població:
- Ciutadania (enquesta): quina ha estat
per a tu la millora més important que
s'ha produït a Bellavista en els darrers
deu anys?

Passem a presentar aquelles accions
que han estat més valorades pels
principals agents implicats en el PII de
Bellavista:
• Ciutadania
• Entitats i veïns i veïnes implicades en
les accions
• Personal tècnic
En les següents pàgines trobem la
informació extreta de les entrevistes,
grups focals i enquesta ciutadana.
Finalment, presentem un resum globals
amb la informació global agregada

- Entitats i veïns implicats (sessió focal):
quines de les accions consideres que
han funcionat millor i han sigut més
positives per a Bellavista?
- Tècnics i tècniques (entrevista): Quina
valoración fas de la capacitat
transformadora de l’acció? (Molt
Baixa, Baixa, Regular, Alta, Molt Alta)
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Amb relació a la pregunta “Quina ha
estat per a tu la millora més important
que s'ha produït a Bellavista en els
darrers deu anys?” trobem per part de la
població una preferència clara per les
accions de millora de les places,
seguides de les millores en les
connexions amb Corró d’Avall i
Granollers, la rehabilitació de façanes i
la millora d’alguns carrers, com per
exemple els que s’han peatonalitzat.
A certa distància, es fa menció de
l’ascensor per connectar amb els
equipaments de Bellavista i la
(re)urbanització de l’illa del C/Rosselló.
En darrer lloc es fa menció de les
accions de dinamització sociocultural.

Ha estat habitual en l’enquesta que
s’hagin mencionat actuacions que no
s’han fet en el marc del PII, com
equipaments (centre cívic, noves
escoles, etc.) que van ser prèvies al PII
o simultànies però dins del marc d’altres
polítiques.
La Taula d’Entitats de Bellavista també
ha participat en l’avaluació del PII i
coincideix amb la població general en
destacar les places, la rehabilitació
d’edificis i les connexions com les
accions més significatives.

Accions més valorades per la ciutadania

Millora de parcs i
places (especialment
Plaça d'Espanya i Plaça
de l’Esbarjo
Connexió del nucli
(especialment ascensor
per creuar la via i pas
soterrat a Corró d’Avall)

2

Rehabilitació de
façanes i
Condicionament de
carrers

1

3
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Accions més valorades per membre d’entitats i veïns i veïnes implicats
en el PII
En el cas de les entitats i els veïns i
veïnes implicats en accions del PII, a
més de les accions ja mencionades per
la ciutadania, es destaquen algunes
accions socioculturals com l’elaboració
del documental “Bellavista ple de vida”,
la celebració de festes i projectes a l’aire
lliure (Festa de la Primavera i Obrim el
Parc del Mirador) i l’Espai Familiar. A
més, hi ha unanimitat en valorar
l’experiència de la Taula d’Entitats
(sobretot, en la dinàmica dels primers
anys).

Connexió del
nucli
(especialment
ascensor per
creuar la via i pas
soterrat a Corró
d’Avall)

Millora de parcs i
places
(especialment
Plaça d'Espanya i
Plaça de l’Esbarjo i
la Creació de la
Taula d’Entitats Rehabilitació de
façanes i
condicionament
de carrers

2

1

Des d’un punt de vista tècnic,
l’avaluació dels impactes és força
coherent amb la que fa la ciutadania,
atribuint un alt impacte a les millores
urbanístiques d’espai públic, connexions
i millora dels edificis. Tanmateix, igual
que les entitats, es valoren altament
algunes accions socials que han quedat
menys visibles però que han estat
importants, com:
• Totes les accions de diagnosi i
acompanyament que han preparat el
terreny i fet possible la rehabilitació
dels edificis de comunitats de veïns

3

Accions
socioculturals
destacades:
Espai familiar,
festes i projectes a
l’espai públic i
elaboració del
documental

4

• La sensibilització sobre igualtat de
gènere
• Esdeveniments culturals i festius que
‘fan barri’ (documental, PECE, Viu
Bellavista, Festa de la Primavera,
procés participatiu de la Plaça de
l’Esbarjo, i tot el pla de comunicació
que ha acompanyat el PII.
A continuació es mostra una taula del
detall de valoracions dels i les tècniques.

• L’Espai familiar
• Les campanyes de civisme
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Accions més valorades (per impacte) des de la perspectiva tècnica:
Camps

Accions

Impacte atribuït

Camp 1. Espai públic i 1.1.1
Millora de mobilitat
la plaça dels
països
1.1.0 Estudi
de l'eix
cíviccatalans i insta l·lació d’ascensor
accessibilitat
1.1.1 Millora de la
dels
catalans
insta l·lació
d’ascensor
1.1.2
lesplaça
places
de:països
Provença,
Cani Patirem,
Plaça
Major, Plaça Catalunya

Molt
Migalt

1.1.2 Millora
de les places de: Provença, Can Patirem, Plaça Major, Plaça Catalunya
1.1.3
Plaça Esbarjo

Migalt
Molt

1.1.3
1.1.0
EstudiEsbarjo
de mobilitat de l'eix cívic
2.0 Plaça
1.2.1 Urbanització Pg. d'Andalusia i definició de l'eix cívic central de Bellavista
1.3.1 Urbanització de la plaça Espanya
Camp 2. Rehabilitació i
equipament dels
2.1.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació
elements col·lectius
dels
edificis
Camp
3. Provisió
3.1.1 Adequació edifici (anteriors escoles) - Fase 1
d’equipaments per a
3.1.2 Urbanització plaça i c/Rosselló - Fase 2 i 3
l’ús col·lectiu
3.2.1 Adequació de l’Oficina de Gestió del Pla de Barris
3.2.2 Adequació de l'Espai Familiar al C/Cardedeu
3.2.3 Nous mòduls de vestidors al camp de futbol-7
3.2.4. Reforma del local del c/ Barcelona, 33, (local d'entitats)
3.2.5 Projecte de reforma del local del c/ Empordà núm 1
3.6.6. Adequació exterior de l'edifici del C/ Rosello
3.3.1. Centre de dia

Molt
Migalt
Molt
Migalt
No executat
Molt alt
Molt alt
Alt
Alt
Mig
Molt alt
Alt
Baix
No executat
Mig
Alt

Camp 4. Incorporació
de les tecnologies de la
informació en els
edificis
Camp 5. Foment de la
sostenibilitat i del
desenvolupament urbà

4.1 Instal·lació d'una xarxa d'Internet de qualitat en punts estratègics de l'espai públic

Camp 6. Equitat de
gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels
equipaments

6.1.1 Programa de sensibilització envers la igualtat de gènere: Mou-te per la Igualtat

Molt alt

6.1.2 Estudi i exposició Les Dones de Bellavista

Molt alt

Camp 7. Programes
que comportin millora
social, urbanística i
econòmica

7.1.1 Programa de caminades «Bellavista, pas a pas»

Mig

7.1.2 Patis Oberts

Mig

4.2 Seu electrònica Bellavista Activa
5.1.0 Estudi xarxa clavegueram
5.1.1 Construcció d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció d’aigües pluvials

Molt alt
Alt
Baix
Alt

7.2.1 Avaluació de necessitats de rehabilitació d’habitatges

Molt alt

7.2.2 Diagnosis comunitat de veïns

Molt alt

7.2.3 Servei de suport i assessorament a les comunitats de veïns

Molt alt

7.2.4 Formació del Servei de Suport, Assessorament i Mediació

Alt

7.3.1. El Mes de la Diversitat

Mig

7.3.2. Projecte Vincles (dins del servei d’acollida)

Alt

7.4.1 Pla de convivència de Bellavista

Molt alt

7.4.2 Viu Bellavista

Molt alt

7.4.3. Creació i dinamització de la Taula d'entitats per a la millora de Bellavista
7.4.4. Bellavista, ple de vida! (Documental)
7.4.5. La « Fam no fa vacances »
7.4.6. Tria el nom del nou equipament

Alt
Molt alt
Baix
Mig

7.4.7 La construcció d’un poble: passat, present i futur

Molt alt

7.4.8 Campanya de Civisme

Molt alt

7.4.9 Camins escolars segurs
7.4.10 Procés participatiu per definir les obres de la plaça de l’Esbarjo
7.4.11. Festa de la Primavera
7.5.1 Estudi: Pla de dinamització comercial

Baix
Molt alt
Alt
Molt baix

7.5.2 Estudi per la nova ubicació del mercat de Bellavista

Alt

7.6.1 Diagnosi sociolaboral, formativa i empresarial del barri de Bellavista

Mig

7.6.2 Projecte educatiu comunitat i escola (PECE)

Molt alt

7.6.3. Activitats educatives al Parc del Mirador (PECE)

Molt alt

7.6.4. Curs de formació d’auxiliar de cuina
7.7.1 Espai familiar
7.8.1 Programa de comunicació

Alt
Molt alt
Alt

7.8.2 Butlletí Bellavista Informa

Alt

7.9.1 Gestió del projecte d'intervenció integral

Alt

7.9.2 Jornada d’intercanvi de coneixements: a la recerca d’aliats i finançament.
Camp 8. Accessibilitat i 8.1.1. Estudi de programació per millorar la connexió
supressió de barreres 8.1.2. Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: pas soterrat
arquitectòniques
8.2.1. Obres ascensors, passera i aparcament ADIF

Alt
Mig
Molt alt
Alt
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Les visions de ciutadania, perfils tècnics
i entitats i altres veïns/es implicats en el
PII tenen punts en comú, però també
divergències.
Aquestes diferències són normals, cada
agent té una perspectiva diferent del
territori que determina les seves
valoracions:
- La ciutadania té una visió general del
territori i no coneix en profunditat tots
els canvis i actuacions que s'impulsen
des de l’administració
- Els i les tècniques tenen una visió en
profunditat del territori i més
especialment dels seus àmbits de
treball

Com hem vist en les darreres pàgines, hi
ha molt consens en la valoració positiva
de grans accions urbanístiques:
- Places: especialment plaça espanya i
de l’esbarjo
- Connexió del barri amb l’entorn
- Rehabilitació de façanes
En canvi, tant les entitats com els i les
tècniques diversifiquen és les seves
valoracions a les accions. Agafen
protagonisme les actuacions
relacionades amb projectes d’intervenció
social, les actuacions en col·laboració
amb altres agents del nucli de Bellavista
(entitats, escoles, etc.) i projectes
participatius.

- Les entitats i els veïns i veïnes
implicades en el PII tenen una visió a
mig camí: tenen més informació que
-

els ciutadans i les ciutadanes, però
menor que als membres de
l’administració.
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En aquest apartat volem resumir la petjada
del PII al municipi de les Franqueses.
En aquest sentit, ens referim a aquelles
actuacions que queden desprès dels 10
anys d’execució, ja sigui perquè són
actuacions urbanístiques o ja sigui perquè
les activitats, projectes i serveis
implementats que tenen continuïtat al barri
o, fins i tot, al municipi, més enllà del PII:
Millores i canvis urbanístics i en
equipaments:
1. 6 espais reurbanitzats a l’aire lliure (5
places i l’illa de carrer Rosselló)
2. 3 grans millores en accessibilitat i
connexió amb l’entorn del nucli:
ascensors de la plaça dels Països
Catalans, ascensors d’ADIF i passera
de l’estació de tren. A més, també es
millora l’accessibilitat en la urbanització
d'espais públics amb les reformes a
plataforma única.

Projectes i serveis (del PII o en els que el
PII ha contribuït) que esdevenen
estructura de l’administració local:
1. Noves àrees o regidories del municipi:
Àrea de Participació i Convivència, i
Regidoria de Feminisme i Igualtat.
2. 3 documents d'interès cultural i històric:
documental “Bellavista ple de Vida”,
llibre “Les Dones de Bellavista” i llibre
“Bellavista: passat, present i futur”.
3. Diversos projectes que estan
consolidats i continuen:
• Patis oberts (esdevé municipal)
• Servei de suport i assessorament i
mediació a les comunitats de veïns i en
temes de veïnatge (esdevé municipal)
• Programa Vincles (continua després
del PII)
• Viu Bellavista (continua després del PII)

3. Millora paisatgística i de seguretat en
les edificacions del barri.

• Campanyes de civisme (continua
després del PII)

4. Adequació de 6 locals del nucli

• PECE (esdevé municipal)

5. Millora de la connexió a internet al barri

• Activitats educatives al Parc del
mirador (continua després del PII)

6. Millora de la salubritat i seguretat amb el
clavegueram.

• Espai familiar (continua després del PII)
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De la recol·lecció d’informació sobre
possibles línies de futur que sorgeix de
l’agrupació de les entrevistes a personal
tècnic i les enquestes a la ciutadania,
entitats i veïns i veïnes implicades al
PII, sorgeix un llistat de línies de
continuïtat que passem a detallar.

PRIORITATS PER CONTINUAR MILLORANT BELLAVISTA, PER CAMPS
D’ACTUACIÓ:

CAMP 1 I 8:
• Millorar el manteniment i la neteja: neteja de parcs, contenidors, etc.
S’esmenta de manera especial la ‘deixadesa’ del Parc del Mirador.
• Ampliar voreres i fer-les més transitables: Hi ha encara moltes voreres
estretes al nucli.
• Augmentar el verd al nucli: més verd i més natura al nucli, millor
condicionament del Parc del Mirador.
Propostes concretes sobre les actuacions del PII:
- Reforçar el Passeig d'Andalusia com a part d’un eix cívic peatonalitzat,
connectant amb zones que sí han estat peatonalitzades.
- Seguir millorant les places. Especialment la part inferior de Plaça major.
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.A plaça Espanya:
- simplificar i senyalitzar el recorregut al bus i evitar que coincideixi la
parada de bus amb la zona de càrrega i descàrrega de vehicles.
- donar més empenta al projecte social de quiosc (Felicitàrium).
- mantenir iniciatives que dinamitzen la plaça (com mercats de segona
mà, etc.).
- Seguir treballant per la connexió del nucli amb el seu entorn.
CAMP 2:
• Seguir amb les subvencions a la rehabilitació per poder abordar el màxim
del parc d’habitatges que ho necessiti.
CAMP 3:
- Continuar amb la detecció de mancances i possibles millores en quant a
locals i equipaments municipals. Es fa esment, especialment, als
equipaments esportius.
Propostes concretes sobre les actuacions del PII:
- Crear un espais social per facilitar l’activitat i interrelació de les entitats.
Tot i que s’ha creat ja un espai, aquest no acaba d’acomplir les funcions
previstes. D’altra banda, les entitats han quedat molt afeblides arrel de la
pandèmia i caldria recolzar-les per poder recuperar la seva capacitat d’acció.
- Millora dels locals de l’illa del carrer Rosselló (actualment l’Escola d’adults i
APADIS).
- Cerca d’un nou espai (més gran) per al projecte de l’Espai familiar.
CAMP 5:
- Regulació del trànsit: Hi ha una demanda d’optimitzar millor els circuits del
trànsit, limitar més la velocitat, tenir més espais de pàrquing.
- Millorar la seguretat i salubritat del barri en quant al seu clavegueram.
Propostes concretes sobre les actuacions del PII:
- Implementar el canvi del col·lector.
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CAMP 7
• Fomentar el civisme i la seguretat: aconseguir reduir les caques de gos,
papers, gent que es reuneix a les places i fa soroll, tenir més presència
policial, etc.
• Més dinamització d’activitats i de la participació: Més activitats per a
infants, adolescents i gent gran, així com equipaments, especialment
d’activitat física. A més s’esmenta la importància d’insistir en la diversitat de
perfils participants.
• Més suport socioeconòmic i d’habitatge: Habitatge per a joves i amb preu
accessible de lloguer, ajuts socials i acompanyament laboral per a les
persones més necessitades. Es fa esment al sensellarisme com un problema
greu a abordar.
• Suport social i econòmic a les persones grans. Especialment en la seva
soledat i en les seves dificultats d’accessibilitat.
Propostes concretes sobre les actuacions del PII:
- Promocionar activitats que continguin la filosofia del Bellavista “Pas a
pas”: esport accessible i en relació amb l’entorn que promou la creació de
vincles.
- Diversificació d'usos en els espais (especialment en els Patis Oberts).
- Millor aprofitament del Parc del Mirador.
- Promoció del petit comerç del nucli: es tracta d’un objectiu que ha quedat
pendent de desenvolupar i és més necessari que mai recolzar-lo, doncs ha
estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. Es mencionen algunes
accions concretes: dinamització de locals buits, peatonalització, estimulació
d’eixos comercials, millora de la il·luminació, etc.
- Major esforç en la formació i inserció laboral a Bellavista. Establir
sinèrgies amb les àrees pertinents per a poder realitzar projectes que
augmentin les oportunitats laborals del veïnat del nucli.
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Descripció de l’actuació:
El Pla d’intervenció integral de
Bellavista és un projecte ambiciós que
necessita d’una gestió, lideratge i
seguiment intensos.
Per això, des de l’inici, es va preveure
habilitar una oficina pròpia i diferenciada
que aglutinés tota la gestió i seguiment
del projecte, buscant impulsar totes les
actuacions, coordinar-les i cercar les
aliances necessàries per al seu
desenvolupament.

Aquesta oficina està formada per 4
figures professionals:
• Coordinació general (1 directora)
• Coordinació en les accions
urbanístiques i de rehabilitació (1
tècnica)
• Coordinació en les accions socials,
que inclouen l’àmbit de participació
(1 tècnica)
• Mediadora responsable del Servei
d'Assessorament i Mediació en
termes de veïnatge (1 tècnica)
L’equip depèn orgànicament d’una
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Les funcions principals de gestió,
lideratge i seguiment han estat:
- garantir la visió integral i centralitat
del Pla,
- afavorir la coordinació entre els
agents implicats,
- promoure el treball en xarxa i la
transversalitat en l'execució dels
programes i actuacions,
- realitzar una gestió eficient i un
seguiment continu dels programes i
actuacions,
- assegurar la correcta i continua
comunicació i difusió dels programes
i actuacions,
- determinar les desviacions
detectades respecte a la planificació
dissenyada.
A més, l’Àrea del Pla de barris també
s’ha dedicat a cercar finançament
complementari i col·laboracions amb
altres administracions.
En aquest sentit, cal destacar
l’aportació del SOC a la gestió del PII
que s’ha fet a través de la subvenció
“Treball als Barris”. Amb aquestes
subvencions el PII ha optat a diferents
suports tècnics per al desenvolupament
de
determinats programes vinculats al Pla
de Barris.

A més, també s’ha comptat amb
col·laboracions amb altres
administracions (Diputació de
Barcelona, Generalitat, PUOSC, etc.)
Des de la visió tècnica l’Oficina del Pla
de Barris i el seu funcionament intern
(oficina exclusiva amb referents) es
valora molt positivament aquesta forma
de gestió, donat que ha donat impuls i
coherència al l’acció local i s’ha
convertit en un node entre àrees i amb
altres agents del municipi.
En el desenvolupament del pla hi ha un
moment crucial per a l’oficina i la gestió
del PII: el canvi d’ubicació. Quan
l’oficina passa a ubicar-se a Bellavista
Activa, el PII es torna un projecte més
visible en un espai que facilita les
col·laboracions i sinèrgies amb altres
serveis municipals. Això facilita:
- una major connexió amb altres àrees
- un bon flux d’afluència de veïns i
veïnes del barri.
L’experiència de gestió del PII comporta
una visió integral del municipi i ha estat
una oportunitat per a l'administració per
canviar formes i dinàmiques de fer,
promovent una perspectiva transversal
de territori, ajudant a promoure la
cultura del treball en xarxa envers
objectius comuns.
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Cal destacar la inclusió de mecanismes
de participació i rendiment de comptes
de l’administració local amb la
ciutadania. Això es materialitza,
sobretot, en la Taula d’Entitats per a la
millora de Bellavista, on hi ha un
feedback constant del desenvolupament
del PII i amb altres entitats de
seguiment creades ad hoc d’algunes
actuacions, com, per exemple, la
comissió de seguiment de les obres de
la Plaça de l’Esbarjo.

Aquesta acumulació de pràctica i
coneixements interdepartamental ja
s’està capitalitzant a tot el municipi. Així,
la persona que ha liderat la coordinació
del PII lidera ara la coordinació d’altres
plans de ciutat.
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capitalització de l’experiència
El PII de Bellavista ha estat un projecte
de llarg recorregut amb una inversió
directe final de més de 8 milions d’euros
+ quasi 3 d’inversió induïda. Ha
significat també una nova forma de
treballar des de l’administració local:
territorial i transversal, en contraposició
a formes de treballar segmentades
temàticament i per departaments.
El PII ha modificat substancialment el
territori en quant a:
- Millores en l’accessibilitat i connexió
del barri amb els nuclis de l’entorn.
- Millores urbanístiques en molts punts
clau del territori.
- Adquisició i adequació de locals i
equipaments al territori.
- Millora substancial en els edificis i
comunitats de veïns.
- Millora de les connexions i el suport
TIC a la ciutadania.

- Augment de la implementació de la
perspectiva de gènere. Contribuint a
la creació de la nova Regidoria de
Feminisme i Igualtat.
- Augment de l’oferta de serveis,
activitats i projectes socials al
municipi
A més de les actuacions executades i
d’aquelles que continuen més enllà de
la fi del PII, el projecte ha suposat un
aprenentatge que es concentra en els
agents promotors de les actuacions.
Aquests aprenentatges són útils d’ara
en endavant per al conjunt del municipi i
per a qualsevol altra administració local
que vulgui fer projectes territorials des
d’una visió integral.
Sintetitzem aquests aprenentatges en
14 punts:
1. El treball transversal entorn a una
estratègia integral aporta més
impacte al territori. La
transversalitat requereix molta
dedicació i lideratge fins que els
diferents departaments
aconsegueixen treballar amb un
llenguatge i objectius comuns. Un
cop assolit això, es fa més fàcil
entomar altres projectes integrals i
transversals. És rellevant com les
persones que han liderat el PII ara
lideren altres projectes estratègics i
transversals com el pla de mandat o 293
els plans de recuperació de la
Covid-19.

2. Les planificacions han de ser
flexibles per adaptar-se als
canvis: és imprescindible
l’adaptació al context i flexibilitat del
pla per a adequar-lo als diferents
moments de desenvolupament. En
aquest sentit, l’Avaluació intermèdia
i propostes per a la (re)formulació
del Pla de barris de Bellavista
(2016) és un moment de
reformulació especialment
important, però l'adaptació ha estat
continua.
3. Un projecte transversal ha de
tenir un espai neuràlgic visible: la
ubicació de l’òrgan gestori del PII en
un local visible i representatiu ha
facilitat:
• la difusió del projecte
• el coneixement de les
necessitats reals del nucli
• la creació de referents
• la implicació ciutadana
4. Són necessaris espais de trobada
per donar transparència i
participació: La creació d’espais
estables de col.laboració (taula
d'entitats, comissions de seguiment,
etc.) amb els veïns i veïnes
permeten el rendiment de comptes,
la transparència i l’empatia entre
l’administració i la ciutadania,
prevenint malentesos i conflictes.
5. La captació de fonts de
finançament addicionals permeten
ampliar l’acció pública de
l'administració local.
6. La participació ciutadana en els
projectes urbanístics facilita la
identificació de la ciutadania amb
el barri: el PII ha permès posar en
pràctica la participació ciutadana en
l’urbanisme amb èxit i aporta
experiència per a futures pràctiques.

7. Cal anticipar els costos de
manteniment de les accions: les
propostes tècniques i ciutadanes
sobre projectes urbanístics han de
considerar quin serà el cost de
manteniment, per evitar:
augment de costos a mig i
llarg termini
Insatisfacció futura de la
ciutadania.
8.Les reticències envers la
peatonalització se superen un cop
es posa en pràctica: s’ha demostrat
que és viable i beneficiosa la
peatonalització de carrers. Ara
s’està en bones condicions per
continuar impulsant aquest tipus
d’urbanisme a la resta de la ciutat.
Aquesta major seguretat actual
permetrà completar en el futur
objectius de peatonalització de
Bellavista que no s’han pogut
materialitzar durant el PII per les
resistències inicials (i.e. creació d’un
eix cívic al Passeig d’Andalusia).
9. Cal treballar la convivència des de les
comunitats de veïns. És una manera
efectiva de treballar la convivència
doncs es treballa des de la màxima
proximitat al ciutadà i des de la unitat
nuclear de la ciutat.
10.Cal evitar que les campanyes de
civisme augmentin la sensació
d’incivisme: la visibilització de
pràctiques que es volen erradicar (per
exemple el vandalisme) ha produït un
augment de la percepció d’aquests
fenòmens, augmentant en certa mesura
una autopercepció negativa.
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11. L’adequació preventiva d’espais
infrautilitzats o en mal estat és
una estratègia per evitar conflictes i
usos indeguts.
12. Cal incloure una mirada d’equitat
en el disseny de les actuacions,
per tal que siguin un mecanisme de
compensació de desigualtats
socials.

11. La dinamització i el factor humà
són peces claus del bon
funcionament dels projectes de
participació. Cal cercar líders i
referents que connectin amb la
ciutadania i destinar figures per fer
una dinamització continuada.
12. La infància és un bon reclam de
participació diversa, especialment,
a nivell d’origen i cultura.
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ANNEXOS.
- Guió entrevistes als
referents tècnics
- Guió enquesta a entitats i
veïnat especialment
implicat
- Qüestionari de l’enquesta
a la ciutadania
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1.

Revisió conjunta de la informació de la fitxa

• Validació de la descripció de l’actuació:

D e s c r ip c ió d e l’a c tu a c ió
Descripció

• Aclariments i correccions:

2. Contrast i valoració d’objectius.Dels objectius inicialment previstos en
l’acció, quins diries que han estat els més treballats amb l’acció?

3. Agents implicats en l’acció
• El següent diagrama mostra la relació d’agents implicats en l’acció. Manca
algun dels agents implicats? Revisa, afegeix o modifica tora la informació que
vulguis.

Col·laboradors...

x

Agent de
lideratgeBibl

x

ioteca

x
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4. Quines han estat les diferents fonts de finançament que ha rebut l’acció?
Quin ha estat el seu cost final total?
5. Valoració qualitativa dels impactes de l’acció
•

Compara vament (abans i desprès de l’acció) quins efectes ha ngut l’actuació?
o Directes:
o Indirectes:

•

Quins han estat els principals beneﬁciaris de l’actuació i com s’han beneﬁciat?
o Població:
o En tats, empreses...:
o Administració:
o Altres:

•

L'acció ha ngut efectes/impactes no esperats? És a dir, ha produït millores o perjudicis que
no havíeu previst?

•

Quins diries que han estat els punts febles/diﬁcultats de l’acció? Si es tornés a executar, què
canviaries?

•

Quins han estat els principals punts forts/facilitadors de l’acció?

•

Quina valoración fas de la capacitat transformadora de l’acció? (Molt Baixa, Baixa, Regular,
Alta, Molt Alta)

•

L’actuació ha contribuït al desenvolupament/millora del vostre departament en algun sen t
o a potenciar el vostre treball en xarxa amb altres agents (de dins o fora de l’ajuntament)?

6. Indicadors
de resultatResultats
i impacte
Indicadors
de factuals
Sí/No/
resultat (resultats
altres
d’impacte
materials de l’acció)
...

...

...

...

...

...

...

...

Tenim alguna dada o
evidència? quina?

*Dades, documents, fotos, referències,
etc. que provin un impacte.

7. Projecció de l’acció? L’acció té o està previst que tingui:
• Con nuïtat temporal més enllà del pla de barris:
• Ampliació del radi d'actuació més enllà de Bellavista:
• Consolidació del personal/servei dins de l’organigrama estructural de l’ajuntament:
• Difusió o reconeixement més enllà del municipi?
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1.

Breu repàs per les accions realitzades. Expliquem un diagrama amb les accions i
fem un repàs molt breu sobre elles (adjunt en la darrera pàgina).

2.

Quines de les accions consideres que han funcionat millor i han sigut més
positives per a Bellavista?

3.

En canvi, hi ha alguna actuació que creus que no ha funcionat bé o que no ha
donat els resultats esperats?

4.

Enquesta “in situ” sobre assoliment d’objectius del Pla de Barris:
• Com diries que ha canviat Bellavista en termes generals en els últims deu
anys, entre 2010 i 2020 aproximadament?
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La comoditat per passejar i caminar pel barri...
 Ha millorat:
 Està igual:
 Ha empitjorat
• La quantitat i qualitat d’espais públics a l’aire lliure, com places i parcs...
 Ha millorat.
 Està igual
 Ha empitjorat
• L’estètica general de Bellavista
 Ha millorat:
 Està igual
 Ha empitjorat
• L’estat dels edificis (les façanes, els balcons, les entrades dels edificis...)
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La quantitat i qualitat d’equipaments social, culturals i educatius
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
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• La quantitat i qualitat d’equipaments esportius
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall i Granollers
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• Les possibilitats d’accedir a connexió wifi i ordinadors públics
- Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La possibilitat de fer activitats culturals, festives i participatives a Bellavista
(pensa en el que ha estat fins abans de la pandèmia).
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La participació de la gent de Bellavista en associacions, activitats, festes
(pensa en el que ha estat fins abans de la pandèmia)
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La convivència i coneixença entre les persones de Bellavista
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• El civisme de les persones que viuen a Bellavista (respecte entre persones i
cura del que és de tots) - desconec
 Ha millorat
 Està igual
 Ha empitjorat
• La relació i confiança entre gent de diferents orígens o cultures.
 Ha millorat.
 Està igual
 Ha empitjorat
“Has destacat que el que més ha millorat al barri és...” Què creus que ha fet
possible l’assoliment d’aquestes millores?. “En canvi, destaqueu que ha
empitjorat .....”. Per què creus que ha empitjorat?
5.

D’aquí en endavant, i ja fora del pla de barris, quines polítiques creus que cal
continuar impulsant en el barri i en quins objectius de millora us voleu implicar
especialment com a entitats?
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1.

Sabies què és el Pla de Barris abans d'aquesta enquesta?
•
Sí, totalment
•
Sí, en part
•
No
•
No sé / No contesto

2.

Com diries que ha canviat Bellavista en termes generals en els últims deu anys,
entre 2010 i 2020 aproximadament?
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto

3.

I més concretament, com diries que ha canviat Bellavista amb relació als següents
aspectes:
•
La comoditat per passejar i caminar pels carrers
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
•
La quantitat i qualitat d’espais públics a l’aire lliure, com places i parcs
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
•
L’estètica general de Bellavista
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
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•

•

•

•

•

•

•

•

L’estat dels edificis (les façanes, els balcons, les entrades dels edificis...)
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La quantitat i qualitat d’equipaments social, culturals i educatius
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La quantitat i qualitat d’equipaments esportius
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La connexió de Bellavista amb Corró d'Avall i Granollers
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
Les possibilitats d’accedir a connexió wifi i ordinadors públics
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La possibilitat de fer activitats culturals, festives i participatives a Bellavista
(pensa en el que ha estat fins abans de la pandèmia).
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La participació de la gent de Bellavista en associacions, activitats, festes
(pensa en el que ha estat fins abans de la pandèmia)
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
La convivència i coneixença entre les persones de Bellavista
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
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4.

• El civisme de les persones que viuen a Bellavista (respecte entre persones i
cura del que és de tots) - desconec
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
• La relació i confiança entre gent de diferents orígens o cultures.
•
Ha millorat
•
Està igual
•
Ha empitjorat
•
No sé / No contesto
Quina ha estat per a tu la millora més important que s'ha produït a Bellavista en els
darrers deu anys?

5.

De cara al futur, què creus que seria prioritari de millorar a Bellavista?

6.

T'has sentit informat/da durant els darrers anys del que es feia a Bellavista?

7.

Estàs content/a de viure a Bellavista?

8.

Ets....

9.

Quina edat tens?

10.

On has nascut?

11.

Vius a Bellavista?
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