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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

L’origen

Hem d’acceptar les coses tal com són. Hem d’acceptar que Bellaterra està totalment desconnectada 
de Cerdanyola i que té una important connexió social amb Sant Cugat. Aquest fet és innegable. 
Bellaterra és una societat, majoritàriament, de Sant Cugat gestionada per una administració de 
Cerdanyola totalmente aliena. És així, i els motius són molt evidents: l’existència de la UAB que ens 
separa de Cerdanyola i l’existència dels Ferrocarrils de la Generalitat que ens uneixen amb Sant 
Cugat.

Acceptar un problema és el primer pas per a solucionar-lo. Mentre no s’accepta, la desconfiança, 
la confrontació i les culpes corren per tot arreu. La proposta d’annexió a Sant Cugat sorgeix de 
l’acceptació d’aquesta situació. 

Estem abordant realment l’origen de les dificultats administratives que pateix històricament el 
nostre poble al ser administrats per una societat desconnectada de la nostra. Aquest és l’origen. La 
resta són símptomes d’aquesta anomalia territorial.

Ara ens correspon a tots nosaltres manifestar la nostra opinió signant o no signant l’annexió. Ara 
estem just davant de l’origen del nostre problema com a poble i per tant, com a president us dema-
nano força, il·lusió i confiança per signar i per promoure aquesta iniciativa vers els nostres veïns.

Visca Bellaterra!

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
www.emdbellaterra.cat                 Impremta: Gràfiques Mur
info@emdbellaterra.cat

TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13h i dijous 16 a 18h.

_

SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44 
CAP Serraparera  93 580 63 63
CAP Canaletes  93 591 07 40
CAP Fontetes  93 594 44 70
CAP Farigola                                           93 691 95 89
Alcohòlics Anònims  93 317 77 77
Centre Salut Mental  93 580 96 77
Creu Roja  93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99
Ass. Esp. Contra el Càncer  93 414 25 25
Hospital Parc Taulí  93 723 10 10
Hospital General de Catalunya  93 565 60 00
CatSalut Respon (24h) 061
Residència CIM Bellaterra                     93 000 14 01

FARMÀCIES
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13:30h i 16:30-20h  
Cap de setmana 11-14h
Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00 
Escola Ramon Fuster  93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra  93 581 15 83
IES Pere Calders  93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til·ler”  93 592 97 95
Escola La Vall  93 580 37 37
El Musical  93 580 42 46
El Club Bellaterra 93 580 25 42
SAF - UAB                                                93 581 19 34

COSSOS POLICIALS
Mossos d’Esquadra                                   93 592 47 00
Policia Local                                              93 691 20 00

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010
Ajuntament OAC  93 580 88 88
Ateneu (extensió)  870
Urbanisme  93 591 41 22
Cultura  93 591 41 33
Emergències  112
Ambulàncies Emergències  061
Bombers  112
Policia Local  092  
 93 691 20 00
Mossos d’Esquadra  112  
 93 592 47 00
Policía Nacional  091  
 93 594 24 80
Ambulàncies  93 712 03 03
Ambulància Creu Roja  93 580 33 33
Dones en Situació de Violència  900 900 120
Aigües Cassa (Atenció Clients)  900 87 85 83
Fecsa Endesa  800 760 706
Gas Natural (Urgències) 900 750 750
Repsol Butà  901 100 100
Correus UAB  93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00
FGC  93 205 15 15
Renfe  902 320 320
Taxi Class  93 307 07 07
Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27
Excel Taxi Sant Cugat                             93 583 82 01/02
Aeroport Barcelona Aena  902 404 704

ELS PLENS ORDINARIS DE L’EMD DE BELLATERRA SE CELEBREN 
EL SEGON DIJOUS DELS MESOS DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

A LES 20 HORES A L’EDIFICI  DE LA PLAÇA MARAGALL

Revista publicada amb paper ecològic
i 100% reciclable
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_

El Parlament va aprovar 
el 2015 una llei específica 
per convertir Medinyà en 
municipi
_

_

Bellaterra, a l’igual que 
Medinyà, no compleix amb 
la distància entre municipis
_

_

El Tribunal Constitucional 
va anul·lar el municipi de 
Medinyà el 2017
_

PROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGAT

La sentència 
de Medinyà 
aparca la 
independència 
de Bellaterra
_

Medinyà és un poble, que a l’igual que Bellaterra, 
no podia segregar-se de Sant Julià de Ramis per ser 
municipi perquè no complia la distància mínima de 
3 quilòmetres de terreny no urbanitzable que li exi-
gia la llei. Però el juny del 2015, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar una llei específica per a Medinyà, 
valorant altres motius i convertint-lo en municipi tot 
i no complir amb la distància. 

L’existència de la llei de consultes i la via oberta 
per Medinyà al Parlament, van portar Bellaterra a 
organitzar la consulta el setembre del 2015. Amb un 
ampli resultat del 94% a favor de ser municipi, i amb 
una molta alta participació del 53%, Bellaterra tenia 
opcions polítiques per ser municipi com Medinyà. 
El Parlament de Catalunya podia emparar-se a la 
voluntat de Bellaterra per aprovar una llei específica 
com va fer amb Medinyà.

Aquesta vía es va tancar el setembre del 2017 
després de la sentència del Tribunal Constitucional 
(TC) que va invalidar la llei de Medinyà aprovada 
pel Parlament. La sentència del TC va tirar enrere la 
municipalitat de Medinyà i ha tancat la porta, actual-
ment, a Bellaterra per esdevenir un municipi.

Jornada de votació de la consulta sobre la independència de Bellaterra, el 
setetembre del 2015 Seu del Tribunal Constitucional

Vista aèria de Medinyà
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PROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGATPROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGAT

_

A dia d’avui, les dues 
propostes segueixen 
dempeus
_

Bellaterra 
ha tingut 
voluntat de 
pacte
_

Els fets sustenten aquesta afirmació. Més enllà de 
valorar si hi ha hagut voluntat o no dels interlocu-
tors, Bellaterra ha aprovat dues propostes de conve-
ni però Cerdanyola no n’accepta ni en proposa cap.

A l’inici de les reunions per a acordar un nou conve-
ni que millorés l’actual, els representants de Bella-
terra Ramon Andreu, Jordi Macarulla i Quim Oltra 
van proposar el conveni de l’EMD de Valldoreix. 
Aquest text va ser rebutjat frontalment pels repre-
sentants de Cerdanyola. Després de més de dos 
anys de reunions, i veient que era necessari posar 
una oferta sòlida i oficial sobre la taula, Bellaterra 
va aprovar per unanimitat en el ple de l’EMD una 
proposta de conveni de mínims perquè la pogués 
valorar Cerdanyola.

_

Bellaterra aprovarà qualsevol 
proposta de conveni que 
sigui acceptada en una 
consulta pels veïns
_

_

Bellaterra ha aprovat dues 
propostes de conveni però 
Ceranyola ni n’accepta ni 
n’aprova cap
_ La proposta consisteix en incloure els terrenys de 

l’abocador de Can Fatjó; incrementar les respon-
sabilitats de l’EMD traspassant l’enllumenat, la 
neteja viària, les llicències d’obres i les llicències 
d’activitats; i dotar l’EMD del corresponent finança-
ment d’aquestes competències amb un pressupost 
d’1’5 milions euros anuals. Aquesta proposta també 
ha estat rebutjada per l’Ajuntament de Cerdanyola.

Finalment, Bellaterra manifesta la seva màxima 
voluntat de pactar al proposar l’acceptació de qual-
sevol proposta de conveni que realitzi oficialment 
Cerdanyola si aquesta és acceptada pels veïns bella-
terrencs a través d’una consulta. Aquest oferiment 
ha estat també rebutjat per l’Ajuntament. 

A dia d’avui, aquestes dues propostes segueixen 
dempeus. És a dir, que si l’Ajuntament de Cerdan-
yola ho desitgés, podria acceptar la proposta de 
mínims que ha fet oficialment el ple de Bellaterra 
o proposar-ne un altre de diferent perquè sigui sot-
mès directament a una consulta vinculant als veïns.

Proposta de conveni 
aprovada per l’EMD

Proposta de consulta a 
qualsevol conveni que 
proposi l’Ajuntament

Conveni

Reunió a la seu del Departament de Governació el 14 de juny del 2016
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PROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGATPROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGAT

L’EMD 
promociona i 
dona suport 
a l’annexió a 
Sant Cugat
_

Aquesta proposta d’annexió a Sant Cugat no és una 
proposta política. No es demana que els estaments 
polítics decideixin el canvi de municipi de Bella-
terra. Aquesta proposta és una via administrativa 
emparada i regulada pel Decret 244/2007, de 6 de 
novembre. Aquest decret posa de manifest el dret, 
com a veïns, a demanar un canvi de municipi si “per 
raons d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o 
administratiu ho fan necessari o aconsellable”.

Membres de la Comissió Promotora 
d’annexió a Sant Cugat

Montse 
Muñoz

Juanjo  
Brugera

Joan R. de 
Clascà

Carmen 
León

Albert 
Pantaleoni

Álex Díaz

Vocals

Carles Pla

Edu CotsJoan 
Borraz

Oriol 
Campmany

Joan       
Garcia-Planas

Francesc 
Pérez

Guillem 
Sallent

Miquel 
Vázquez

President

Chus 
Cornellana

Vicepresidenta

David 
Ponce

Per a iniciar aquesta via administrativa cal crear 
la Comissió Promotora de Veïns que ha de recollir 
més del 50% de signatures de l’últim cens electoral 
de Bellaterra. En aquest sentit, l’EMD ha encarregat 
al gabinet NUCLI la confecció d’un estudi jurídic 
que serà presentat als veïns el proper dissabte dia 15 
de desembre. 

_

La llei permet demanar el 
canvi de municipi per motius 
geogràfics, demogràfics, 
econòmics o administratius
_

Bellaterra està més connectat amb Sant Cugat i 
Sabadell que amb Cerdanyola. Així ho reflexa també 
l’estudi d’hàbits de consum encarregat per l’EMD 
l’any 2012. Aquest estudi vinculava Bellaterra en un 
60% amb Sant Cugat, un 20% amb Sabadell, un 10% 
amb Barcelona i un 9% amb Cerdanyola.

Aquesta situació totalment anòmala s’enten com a 
fruit de la desconnexió física entre Bellaterra i Cer-
danyola que ha provocat la construcció de la UAB i 
de la millor connexió amb Sant Cugat i Sabadell que 
ha provocat l’existència de la línia dels Ferrocarrils 
al facilitar, cada 10 minuts, un tren a Sant Cugat.

Entenent aquesta situació, el govern de l’EMD ha 
iniciat un seguit de reunions que han permès posar 
sobre la taula un via per iniciar els tràmits adminis-
tratius per annexionar Bellaterra a Sant Cugat.

_

Bellaterra està més 
connectat amb Sant 
Cugat i Sabadell que amb 
Cerdanyola
_

Per a apuntar-se com a voluntari per a 
organitzar la recollida de signatures:

Truca al 93 518 18 30 o envia un correu electrònic a info@emdbellaterra.cat     
donant el teu nom i un telèfon mòbil de contacte

Beneta 
Simats

@BellaterraStcug bellaterraessantcugatBellaterra És Sant Cugat
Ajuntament de Cerdanyola. FOTO: CERDANYOLA.INFO Ajuntament de Sant Cugat. FOTO: MANÉ ESPINOSA

Mei Barceló

Anna 
Romero
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PROCÉS D’ANNEXIÓ A SANT CUGAT

Un IBI més 
reduït amb 
l’annexió a 
Sant Cugat
_

L’annexió de Bellaterra a Sant Cugat comportarà, 
automàticament, una rebaixa aproximada del 10% 
en l’Impost de Béns Immobles (IBI) de totes les 
cases de Bellaterra. Aquest fet és conseqüència de 
la diferència entre els coeficients que apliquen els 
ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat per calcu-
lar el valor d’aquest impost.

A Cerdanyola, l’IBI és el resultat de multiplicar el 
valor cadastral de la propietat per el coeficient 0,569, 
mentre que a Sant Cugat el mateix impost haurà de 
multiplicar el mateix valor cadastral per un coefi-
cient inferior, del 0,513.

Un procés 
amb totes 
les garantíes 
jurídiques
_

L’informe elaborat per despatx d’advocats NUCLI, 
defineix els diferents passos que es faran des que la 
Comissió Promotora iniciï la recollida de signatures 
per annexionar Bellaterra amb Sant Cugat. Un dels 
primers advertiments del text és que la competència 
per a l’alteració del territori d’un municipi és exclu-
siva de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, els 
ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat donaran 
compte dels seus arguments al llarg de la tramitació. 
L’informe considera molt positiu que la Comissió 
justifiqui que aquest canvi de municipi comportaria 
una millora objectiva en la prestació de serveis a 
Bellaterra.

_

L’IBI es reduirà perquè el 
coeficient de Cerdanyola 
(0,569) és superior al de 
Sant Cugat (0.513)
_

Això suposarà una reducció de la recaptació total 
en els diferents impostos que es genera al poble. 
Bellaterra passarà de generar dels més de 4 mi-
lions anuals d’ara a generar-ne 3,7 milions. Tot i 
això, Bellaterra seguiria sent un aportador nat a 
l’Ajuntament de Sant Cugat degut a que la despesa 
en serveis que reb Bellaterra té un cost inferior als 2 
milions d’euros. 

_

El sí o el no dels ajuntaments 
i de la Generalitat han de 
ser argumentats amb motius 
tècnics i no polítics
_

La tramitació de l’expedient s’iniciarà quan la 
Comissió Promotora lliuri a l’Ajuntament de Cer-
danyola l’expedient. A partir d’aquí, l’expedient ha 
d’estar en informació pública un mínim de 60 dies. 
Tot seguit, i durant dos mesos més, vindrà el torn 
perquè els ajuntaments implicats, l’EMD, la Dipu-
tació, el Consell Comarcal i l’Àrea Metropolitana 
presentin els seus informes. Amb aquests informes 
a la mà, l’Ajuntament de Cerdanyola haurà de votar 
al ple i per majoria absoluta sobre la procedència 
de l’alteració territorial proposada.  L’últim pas és 
enviar l’expedient a la Generalitat de Catalunya 
perquè en el termini de sis mesos prengui la decisió 
final d’acceptar o no l’annexió de Bellaterra a Sant 
Cugat.
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L’EMD vol 
un semàfor 
davant la 
benzinera
_

L’EMD de Bellaterra ha entregat a la Diputació 
de Barcelona un informe de mobilitat i una carta 
on sol·licita que, mentre no es pugui traspassar la 
titularitat de carretera BV-1414 a l’EMD, es prenguin 
mesures per evitar el trànsit de pas i pacificar la 
carretera.

Aquest document es va presentar inicialment a la 
Diputació el passat mes de setembre. D’aquesta 
última col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
n’ha sortit la pròxima instal·lació d’un semàfor da-
vant de l’escola bressol La llar d’en Pitus. Però a més, 
l’EMD proposa la instal·lació d’un altre semàfor a la 
cruïlla de la carretera amb el carrer Jeroni Martí. 

Les càmeres, 
de nou al servei 
dels cossos 
policials
_

El sistema de càmeres de Bellaterra torna a es-
tar a disposició dels cossos de seguretat. El jutjat 
contenciós-administratiu número 11 de Barcelona ha 
dictat una resolució en la que desestima la petició 
de l’Ajuntament de Cerdanyola de deixar inactives 
cautelarment les càmeres.

Arran d’aquesta resolució, l’EMD de Bellaterra torna 
a posar les càmeres al servei de la Policia Local de 
Cerdanyola i dels Mossos d’Esquadra. Les imatges 
enregistrades per aquestes càmeres han estat reque-
rides durant els anys 2016 i 2017 en més de 250 oca-
sions pels Mossos d’Esquadra en les investigacions 
dels nombrosos robatoris a les cases de Bellaterra. 
Aquesta cooperació es va haver d’aturar el gener 
d’aquest any arran de la denúncia de l’Ajuntament 
de Cerdanyola, per una suposada mala tramitació de 
l’expedient de les càmeres.

Bellaterra té instal·lades 12 càmeres ubicades en els 
diferents punts d’entrada i sortida de poble, i també 
a la plaça del Pi. Aquest sistema de càmeres va ser 
aprovat pel ple de Bellaterra i per la Comissió de 
Control dels Dispositius de Videovigilància de Cata-
lunya de la Generalitat.

_

Mentre no es traspassi la 
carretera, l’EMD demana 
més mesures de pacificació 
a la BV-1414
_

El treball conjunt a la BV-1414 entre la Diputació i 
l’EMD es remunta al 2011, quan es van aplicar les 
primeres mesures per reduir la velocitat dels vehi-
cles. L’acció va consistir en pintar 12 passos de via-
nants, doble ratlla contínua en tot el traçat per dins 
del poble i la instal·lació de 5 illetes per estrènyer els 
carrils de la carretera. El 2013 la Diputació i l’EMD 
van instal·lar el semàfor de la plaça del Pi.

_

La Diputació i l’EMD 
col·laboren en la millora de 
la carretera des del 2011
_

Davant la negativa de l’Ajuntament a traspassar la 
carretera a l’EMD, al·legant un informe contrari de la 
Policia Local, el govern de Bellaterra considera que 
l’actual trànsit a la carretera BV-1414 és insostenible i 
reclama mesures de pacificació de forma imminent. 

L’EMD ja ha manifestat diverses vegades que el 
seu objectiu és convertir la carretera en un carrer 
més del poble. L’informe entregat a la Diputació 
sobre la carretera, evidencia la falta de més passos 
de vianants, la velocitat excessiva dels vehicles, la 
presència de diversos encreuaments de perillositat 
alta i les dificultats per sortir dels guals. 

Mentre es troba la manera de fer efectiu el tras-
pàs de la carretera a l’EMD, des de Bellaterra es 
col·labora amb la Diputació per a consensuar les no-
ves accions de pacificació del trànsit a la carretera.

_

Les 12 càmeres instal·lades 
a Bellaterra han estat 
requerides més de 250 
ocasions pels Mossos entre 
el 2016 i el 2017
_
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Aquest mandat ha estat intens. 
L’hem iniciat amb una consulta 
per ser municipi, hem seguit amb 3 
anys de negociació d’un nou conve-
ni amb l’Ajuntament i ara, després 
de no rebre cap proposta aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament, plantegem i 
recolzem aquest tràmit d’annexió a 
Sant Cugat.

L’annexió de Bellaterra a Sant Cugat 
és sense cap mena de dubte el llegat 
més gran que pot aportar la nostra 
gestió a Bellaterra. Podem afirmar 
que el motiu ulterior de Gent per 
Bellaterra queda totalment assolit 
si es compensa la desafectació i la 
desconnexió que sempre hem patit 
vers el nostre ajuntament cerdan-
yolenc. 

Hem gestionat l’EMD i saben que 
no hi ha color quan ens relacio-
nem amb Sant Cugat. Sabem del 
cert que quan depenguem de Sant 
Cugat, en nostre partit, Gent per Be-
llaterra, perdrà força i sentit, doncs 
la integració amb l’ajuntament 
santcugatenc no tindrà sentiments 
d’exclusió.

La primera relació pública que 
podem comparar entre els dos 
ajuntaments ja la tenim sobre la 
taula. Quan anunciem la recollida 
de signatures, l’alcalde i tots els 
partits de Cerdanyola es posicionen 
en contra de l’annexió, en canvi 
l’alcaldessa i tots els partits polítics 
de Sant Cugat es posicionen a espe-
rar el resultat de la nostra recollida 
de signatures per poder valorar-la. 
Són dos mons diferents.

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

PROJECTE BELLATERRA A SANT CUGAT

D’entrada, aspectes històrics, socials i econò-

mics ho avalen i la legalitat vigent també, 

comptant sempre amb un suport majoritari de 

la població.

El projecte, més o menys complex, és atractiu.

Aconseguir un conveni com el de Valldoreix, 

seria sens dubte una millora substancial per el 

nostre status actual i desenvolupament futur.

Ser una EMD de Sant Cugat seria avantatjós, 

patrimonialment parlant. Etc, etc.

Dubtes raonables del projecte.

Cerdanyola, suposadament, lluitaria amb la 

maquinaria administrativa i argumentacions 

polítiques per evitar-ho i a dia d’avui és molt 

difícil calibrar l’abast d’aquesta presumpció.

Quina seguretat tenim que Sant Cugat 

volgués forjar un enfrontament clar amb Cer-

danyola? Pensem només amb els quilòmetres 

comuns de veïnatge entre les dues ciutats.

Un cop els expedients a la Generalitat, serien 

la interpretació dels dossiers i el factor polític, 

determinants per prendre la decisió en un 

sentit o en un altre.

A dia d’avui i amb l’incert panorama polític 

que hi ha, ningú pot ser capaç de preveure 

quin seria l’enfocament i visió a futur que es 

donaria a un tema com aquest.

Per desgràcia, el nostre camí amb Cerdan-

yola ha estat i és altament complicat però, 

d’altra banda, i per la nostra experiència de 

recolzament del Govern, no sabem com es 

decantaria.

Sent conscients dels beneficis indubtables 

d’anar a Sant Cugat, des del PDeCAT de Be-

llaterra estem absolutament convençuts que 

un altre estil de lideratge polític, podria donar 

moltes mes avantatges a Bellaterra de les que 

obtenim a dia d’avui, que són nul·les.

Els plats de la balança estan en mans de ca-

dascun dels bellaterrencs i sigui quin sigui el 

resultat final, aconseguir una millor Bellaterra 

és per nosaltres, l ’únic objectiu.

Dijous tarda, cafè amb R. Andreu. 
M’explica les seves intencions. Em 
demana unitat d’acció. M’explica 
que és un procés administratiu que 
s’inicia des del veïnatge, que no 
serà liderat pels partits.
Dissabte matí, se’m demana l’article 
pel EMD Informa pel dilluns al 
mati. En el correu s’explica que serà 
un monogràfic sobre el que m’ha 
exposat en Ramon el dijous.
Suposo que com que es un procedi-
ment veïnal, no liderat pels partits, 
l’article se’m demana des de la 
publicació institucional abans que 
el “pla” hagi estat exposat pública-
ment.
Suposo que com que és un proce-
diment veïnal sense participació 
dels partits, l’article i el número 
monogràfic es fan amb els recursos 
destinats a la publicació institucio-
nal de l’EMD.
Suposo que el ple extraordinari que 
ha estat convocat el dilluns 26 a 
mig matí pel divendres 30 al vespre 
donarà la cobertura administrativa i 
estètica a tot plegat.
Suposo que totes les institucions 
juguen amb la informació institu-
cional en benefici propi.
Suposo que és legítim.
Suposo que és tan legítim i norma-
litzat, que no cal ni dissimular.
Suposo que ha començat la tercera 
fase de la campanya electoral a les 
municipals del 2019. 
Em pregunto si hi haurà una quarta 
i fins quan es pot fugir endavant da-
vant de reiterats fracassos polítics i 
de gestió.
Suposo que la resposta és que TOT 
és culpa de Cerdanyola.

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla

L’agenda d’aquest Nadal
_

DESEMBRE 

Fins el 16

De 17h a 20h “Recollim jogui-
nes i llibres infantils”

Lloc: Parròquia de la Santa 
Creu (Joan Fàbregas, 16)

Organitza: Catequesi i Grup 
de Joves de la Parròquia de la 
Santa Creu

Divendres 14

19h Jam Session

Lloc: El Musical (Ramon Llull, 
16)

Organitza: El Musical

Dissabte 15

De 9h a 14h – Exprés mixte de 
pàdel per a la Marató de TV3

De 9h a 17h – Mercat de Nadal 

Lloc: El Club (Plaça del Pi)

Organitza: Club Bellaterra

De 10:30h a 13:30h “Felicitem el 
Nadal a la gent gran

Lloc: Parròquia de la Santa 
Creu (Joan Fàbregas, 16)

Organitza: Grup de Joves de la 
Parròquia de la Santa Creu

18h Concert de Nadal Coral del 
Turó de Sant Pau

Lloc: Sala d’actes Centre Cívic 
del Turó de Sant Pau

Organitza: Coral Turó de Sant 
Pau

Dijous 20

20h Fòrum Bellaterra: “Motorsport i 
Bellaterra”

Lloc: Edifici EMD (Plaça Maragall, 4)

Organitza: Fòrum Bellaterra

Dissabte 22

17h Quinto de Nadal

Lloc: Bar d’El Club

Organitza: Unió de Veïns de Bellate-
rra 

18h “Els Pastorets” d’El Turó

Lloc: Centre Cívic Turó de Sant Pau

Organitza: Associació de Veïns del 
Turó de Sant Pau

21h Concert de Nadal

Lloc: Parròquia de la Santa Creu (Joan 
Fàbregas, 16)

Organitza: El Musical

Diumenge 23

11h Assaig general de “Les figures del 
pessebre”

Lloc: Parròquia de la Sant Creu

Organitza: Taller de Famílies de la 
Parròquia de la Santa Creu

12h Música en família: “El trencanous”

Lloc: El Musical (Ramon Llull, 16)

Organitza: El Musical

Dilluns 24

17h Missa familiar de Nadal 
i “Les figures del pessebre”, 
d’Ignasi Roda

Lloc: Parròquia de la Santa 
Creu (Joan Fàbregas, 16)

Organitza: Taller de Famílies de 
la Parròquia de la Santa Creu

23h Missa del Gall

Lloc: Parròquia de la Santa 
Creu (Joan Fàbregas, 16)

Organitza: Parròquia de la 
Santa Creu

GENER

Dissabte 5

18h Inici calvalcada de Reis

19h Ofrena a la parròquia de la 
Santa Creu

19:30h Entrega de cartes als 
Reix i xocolatada

Organitzen: Unió de Veïns, La 
Inestable, El Musical, Grup 
Escolta Bellaterra i EMD Bella-
terra
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HORARIS DE RECOLLIDA DE 
SIGNATURES PER A L’ANNEXIÓ 

A SANT CUGAT DAVANT LA 
SECRETÀRIA DE L’EMD

Tots els dies laborables, 
de dimarts a divendres:

De 9h a 13h 
a les oficines de l’EMD, 
a la Plaça Maragall De 19h a 21h 

al costat de l’Estació, 
a la plaça del Pi

Del 18 de desembre 
al 31 de gener (prorrogable) 


