
Què és el Pla de Barris de Bellavista?
El Pla de Barris de Bellavista, “Bellavista Sí!” té com a objectiu principal la millora global 
del barri. És un projecte que s’inicia a finals de 2010 i té una previsió de finalització entre 
el 2018-2020, i inclou 22 d’actuacions en diversos àmbits (urbanisme, dinamització 
econòmica, noves tecnologies, convivència i cohesió, rehabilitació dels edificis,...).

El Pla de Barris de Bellavista ha estat elaborat durant l’any 2009 i 2010 per l’Ajunta-
ment de les Franqueses del Vallès, amb el suport d’altres administracions públiques i la 
col·laboració de diversos agents actius del barri.

Per desenvolupar totes les accions previstes al Pla es compta amb el suport del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el qual finança 
el 50% del seu cost total. En aquest sentit, el suport del govern de la Generalitat de 
Catalunya esdevé una oportunitat única per tirar endavant un projecte estratègic de barri 
i de ciutat. El Pla de Barris permet unir esforços entre diverses administracions, veïns/es, 
entitats, i en defi nitiva totes les persones i professionals que intervenen i conviuen en un 
territori, i avançar conjuntament amb l’objectiu de millorar Bellavista.

El pressupost total del Pla de Barris de Bellavista és de 8.784.005 €. El 50% d’aportació 
municipal és compatible amb altres subvencions. La seva gestió es fa directament des de 
l’Ajuntament de les Franqueses. A l’Oficina del Pla de Barris de Bellavista podreu trobar 
més informació sobre les actuacions del projecte i com participar-hi activament.

Sí a l’espai públic 
i a l’accessibilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

“Bellavista Sí! és una invitació a l’optimisme, a la il·lusió 

col·lectiva, a la superació de les dificultats i a la positivització 

del moment, al treball conjunt i a l’esforç compartit d’un 

barri per reconèixer tot el seu potencial, i utilitzar tots els 

recursos per modernitzar-se i estimar-se”

Què és l’espai públic? L’espai públic són els carrers, les places, els parcs, les voreres, 

les escales,… però l’espai públic és molt més que la part física del barri. La configuració 

de l’espai determina els itineraris i les rutines dels veïns i les veïnes, els llocs de pas 

i els llocs trobada, els espais per passejar i els espais per estar, descansar, jugar, enraonar,... 

Un espai públic amable i de qualitat fa que els veïns i veïnes del barri es trobin a gust 

amb l’entorn i facilita la convivència.

L’objectiu del Pla de Barris en aquest àmbit és promoure millores urbanes que 

facilitin que l’espai públic de Bellavista esdevingui un espai per gaudir.

Concretament, les millores en aquest àmbit van encaminades a ordenar la circulació 

de vehicles i persones, i a crear un itinerari amable traçant un eix aglutinador del barri, 

que connecti els diversos equipaments i espais d’ús col·lectiu.

Els eixos d’actuació són:

Espai públic i dotació d’espais verds

Remodelació de la plaça de l’Esbarjo, millora del Passeig d’Andalusia 

i remodelació de la Plaça Espanya.

Noves tecnologies de la informació i la comunicació

Connexió d’alguns equipaments del barri amb internet de qualitat 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Construcció d’una nova passera per a vianants i bicicletes; millora 

de la passera existent a través de dos ascensors exteriors.

Sostenibilitat i medi ambient

Construcció d’un nou col·lector o dipòsit d’aigües pluvials, i d’un 

carril bici que faciliti l’ús dels mitjans de transport sostenibles.

Pla de Barris 
de Bellavista
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Oficina Tècnica del Pla de Barris

Passeig d’Andalusia, 15-17 
(cantonada amb Pl. Major)

Telèfon: 93 861 62 21  www.lesfranqueses.cat

Mail: pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat


