
 

Sí a l’equipament col·lectiu
Els equipaments són un espai imprescindible en la construcció dels pobles i 

ciutats. Permeten el desenvolupament d’activitats i serveis diversos. Esdevenen 

un espai de trobada i fomenten la convivència entre veïns i veïnes. L’existència 

d’equipaments públics facilita l’accés dels ciutadans a la vida esportiva, cultural, 

educativa, cívica,... i és cabdal per tenir un barri socialment viu.

El barri de Bellavista gaudeix en l’actualitat d’una potent xarxa d’equipaments

per a l’ús col·lectiu. L’objectiu del Pla de Barris en aquest àmbit és completar 

aquesta xarxa, potenciar-ne el seu ús, tot apropant els equipaments a la 

ciutadania.

Les actuacions es concreten en la creació d’un espai cívic i social a l’illa 

d’equipaments del carrer Rosselló amb instal·lació i dinamització d’un punt d’accés 

a internet i l’adequació de diversos locals per a ús cívic i social.

El Pla de Barris vol incidir en la millora del parc d’habitatges del barri, especialment en aquells edifi cis amb 

      problemàtiques manifestes pel que fa als elements comuns com façanes, cobertes,  instal·lacions d’ascensors, etc.

La rehabilitació permet millorar les condicions de vida dels afectats i contribueix a crear un 

paisatge urbà més amable. 

La millora de l’estat del parc d’habitatges augmenta el valor del mateix i pot 

contribuir a atraure la inversió privada.

Aquest àmbit inclou dos grans eixos d’actuació:

Programa d’ajuts a la rehabilitació per als elements comuns dels edificis

A través d’aquest programa estan previstos ajuts a la rehabilitació a les comunitats 

de veïns que tinguin interès en rehabilitar algun o diversos elements comuns 

de la seva propietat. 

Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns

Es posarà en marxa un programa per tal d’assessorar i acompanyar les 

comunitats de veïns en els tràmits per a la sol·licitud dels ajuts, així com

la resolució i mediació en els casos que convingui.
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Sí a la cohesió social i la 
dinamització econòmica
Dient Sí a la cohesió social i a la dinamització econòmica de Bellavista s’avança 

cap a la millora del barri, fent atenció a la diversitat de persones que hi viuen, 

amb actuacions per millorar les condicions de vida dels més vulnerables, po-

tenciar la convivència i el bon veïnatge, promoure els programes formatius i 

l’ocupació, i donar valor i suport a tota la riquesa de la xarxa d’entitats i grups 

del barri.

Per aconseguir-ho es preveuen actuacions en quatre grans eixos:

Cohesió social, diversitat i la convivència

Els programes de cohesió i promoció social tenen com a objectiu fomentar la

relació social entre col·lectius, l’acollida de les persones nouvingudes i evitar els

processos d’exclusió, marginació i vulnerabilitat social.

Participació ciutadana i dinamització comunitària

Les actuacions d’aquest àmbit estan encaminades a fomentar les relacions veïnals,

enfortir les entitats i la xarxa associativa i la dinamització dels espais col·lectius.

Dinamització comercial i econòmica

S’inclouen programes per fomentar i activar el teixit comercial del barri i 

per millorar la formació i inserció laboral dels col·lectius més desafavorits.

Esport i Salut

Amb les actuacions del programa esport i salut es vol potenciar 

l’estil de vida i hàbits saludables de tothom del barri.

Sí a la rehabilitació dels edificis


