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TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA

Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13 i de 16 a 19 h.

_

SERVEIS SANITARIS

CAP Serraparera  93 580 63 63

Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44

CAP Canaletes  93 591 07 40

Cap Fontetes  93 594 44 70

Alcohòlics Anònims  93 317 77 77

Centre Salud Mental  93 580 96 77

Creu Roja  93 691 61 61

Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99

Ass. E. contra el Càncer  93 414 25 25

Hospital Parc Taulí  93 723 10 10

Hospital General de Catalunya  902 533 333

FARMÀCIA

Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13’30 i 16’30-20 hr  
Cap de setmana 11-14 hr

Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT

Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74

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

La Vall  93 580 37 37

El Musical  93 580 42 46

El Club  93 580 25 42

SAF  93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA

Atenció Ciutadana Cerdanyola  010

Ajuntament OAC  93 580 88 88

Ateneu ext  870

Urbanisme  93 591 41 22

Cultura  93 591 41 33

Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00

Emergències  112

Ambulàncies Emergències  061

Bombers  112

Policia Local  092  
 93 691 20 00

Mossos d’esquadra  112  
 93 592 47 00

Policia Nacional  1091  
 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 - Avaries  902 290 280

Fecsa Endesa  800 760 706

Gas Natural  902 199 199

Repsol Butà  901 100 100

Correus UAB  93 581 14 06

Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 9 93 581 33 97

TRANSPORT

Bus Sarbus  93 580 67 00

FFCC  93 205 15 15

Renfe  902 320 320

Taxi Class (Mercedes)  93 307 07 07

Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27

Aeroport Aena  902 404 704

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra             Revista publicada amb paper ecològic  
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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Com a President de Bellaterra, vull aprofitar aquest 
espai per manifestar la satisfacció que sento da-
vant l’unitat i la força que està mostrant el nos-
tre poble, en aquests moments, treballant contra
el projecte de l’abocador de Can Fatjó dels Hurons.

L’unitat manifesta de les quatre Associacions 
de Veïns, la Plataforma i la EMD Bellaterra visualit-
zada el passat 1 de març a la reunió d’oposició  
a l’abocador ha projectat un missatge net i clar 
a la Generalitat i a l’Ajuntament de Cerdanyola 
i ha provocat que algunes veus favorables provi-
nents de Cerdanyola es replantegessin el projecte.

Malgrat que la Generalitat encara no s’ha pronun-
ciat, el missatge del poble Bellaterrenc és alt i clar. 
No consentirem una agressió d’aquesta magni-
tud al nostre poble, no volem l’abocador de Can 
Fatjó dels Hurons. Sense fissures, amb contundèn-
cia i amb unitat.

En moments com aquest és quan es veu la fortalesa 
i l’identitat d’un poble, i Bellaterra ho ha fet visi-
ble per a tothom. Felicitar i agrair la feina de la 
Plataforma i de les quatre Associacions veïnals 
i encoratjar-nos a tots a seguir treballant fins a 
aconseguir el nostre objectiu, esborrar el projecte 
d’aquest abocador al costat de Bellaterra.

Visca Bellaterra!
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Oposició 
directa 
a l’abocador 
de Can Fatjó
_

El President de l’EMD, Ramon Andreu va manifes-
tar el passat 2 de març en roda de premsa la total 
oposició de l’EMD a la construcció d’un abocador 
d’escombreries al costat de Bellaterra, en els te-
rrenys de l’Empresa Ceràmiques Almar.

El President expressava la ferma voluntat del 
govern de portar a terme totes les accions po-
lítiques, socials i legals necessàries per aturar 
aquest projecte.

Anteriorment i davant de les primeres informacions 
aparegudes en premsa, el govern de l’EMD va 
presentar el 9 de gener al Ple de Bellaterra un 
text d’oposició al projecte que va ser aprovat per 
majoria i posteriorment, en veure que els represen-
tants dels partits polítics de Cerdanyola encara eren 
favorables al projecte, el President va convocar la 
roda de premsa esmentada per manifestar públi-
cament la posició contraria de Bellaterra i convi-
dar a l’ajuntament de Sant Cugat a fer el mateix 
i a l’Ajuntament de Cerdanyola a reconsiderar el 
projecte.

Notícies

El president de l’EMD, Ramon Andreu a la roda de premsa del dia 2 de març



Notícies

Posteriorment i gràcies, en gran part, a la mobi-
lització social que ha liderat la Plataforma contra 
l’abocador de Can Fatjó, amb la col·laboració de 
l’EMD, gairebé tots els partits polítics de Cerdanyo-
la han manifestat el seu rebuig al abocador. Man-
ca però el posicionament més important, el de la 
Generalitat de Catalunya, doncs aquest projecte 
depèn directament de la Conselleria de Terri-
tori i Mediambient a càrrec del Conseller Lluís 
Recoder Miralles, exalcalde de Sant Cugat.   
És el Conseller qui té la última paraula per aturar  
o executar definitivament l’abocador.

Cal aclarir però un punt molt important: la cons-
trucció de l’Abocador de Can Fatjó és fruit ex-
clusivament d’una voluntat política, mai d’una 
necessitat. 

_

“la construcció de l’Abocador 
de Can Fatjó és fruit exclusi-
vament d’una voluntat política, 
mai d’una necessitat” 
_

Algunes veus de Cerdanyola han intentat justi-
ficar la construcció de l’abocador per el suposat 
problema que genera la existència del forat miner 
d’Almar, fruit de l’extracció d’argiles durant anys, 
però això no és així. L’empresa Almar, com qualse-
vol empresa que demana permís per realitzar una 
activitat minera, va prendre per escrit el compromís 
de restaurar el forat miner i va dipositar en el seu 
moment els avals econòmics pertinents per garan-
tir la seva correcta restauració un cop finalitzada 
la activitat minera. Per tant, el cost de restaurar  
el forat miner existent ha d’assumir-lo única  
i exclusivament la Empresa Ceràmiques Almar 
o la empresa titular dels drets d’explotació 
minera, tal i com consta en el seu permís d’activitat 
minera de la Generalitat i no suposa cap problema 
per l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Per acabar, el govern de l’EMD, portarà al Ple   
de març un text acordat amb la Plataforma  
contra l’abocador de Can Fatjó manifestant   
altre cop la seva oposició i demanant la compa-
reixença del Conseller de Territori i Mediam-
bient Lluís Recoder per manifestar-se públicament 
sobre aquest projecte.

L’impacte de l’abocador 
de Can Fatjó del Hurons
El projecte de l’abocador de Can Fatjó, situat a la 
argilera d’Almar al costat de la Autopista AP7, 
suposaria per Bellaterra un importantíssim 
impacte ambiental. Les molèsties més importants 
serien les fortes pudors provinents de la descom-
posició de les escombraries que alguns dies podrien 
arribar a sentir-se a 2 quilòmetres de distància. 
L’exemple més proper el tenim a l’abocador Elena 
situat a Cerdanyola al darrera del Sincotró Alba i 
que actualment està donant problemes d’olors al 
barri cerdanyolenc de Serraparera situat a més de 
1.5 quilòmetres. Tenint en compte que la capacitat 
de l’argilera de Can Fatjó és tres vegades superior 
l’impacte previst és del tot inacceptable.
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Punts 
informatius
_

L’EMD ha col·locat 8 punts informatius a dife-
rents indrets de Bellaterra dedicats a la comu-
nicació institucional. Donaran informació de les 
promocions institucionals i les activitats culturals  
i esportives de Bellaterra fomentant així la partici-
pació i la cohesió social del nostre poble. 

_

“Donaran informació de  
les promocions institucionals  
i les activitats culturals i espor-
tives”
_

Tots els punts informatius conten amb un espai 
dedicat als possibles patrocinadors de les activi-
tats culturals o esportives. Amb aquesta inversió 
l’EMD vol obrir una via de comunicació efectiva 
i econòmica com a complement eficaç a les vies 
de comunicació actuals.

Notícies

Punt informatiu ubicat a la Ctra. de Sabadell



 Nom Càrrec Dedicació Sou net / mes

 Ramon Andreu President  Exclusiva 1.856 €

 Montse Muñoz Vocal Zones verdes Parcial 24 h/set. 1.123 €

 Marc Capmany Vocal Cultura i Esports Parcial 18 h/set. 842 €

El pressupost 
2011
_

El pressupost de l’EMD per l’any 2011 redueix 
els sous dels càrregs electes en un 16% i dedica 
als sous de personal menys que moltes altres 
administracions. Si comparem els percentatges 
destinats a sous de personal de diferentes adminis-
tracions properes veiem com l’EMD Bellaterra de-
dica al personal tant sola un 26% del seu pressupost 
anual mentre que un ajuntament tant presetigiós 
com Sant Cugat arriba al 30%, l’EMD de Valldoreix 
al 32% i l’ajuntament de Cerdanyola al 40%.

Tal com vàrem anunciar l’any 2010, durant l’any 
2011 es mantindràn les quantitats publicades 
anteriorment con a sous dels càrregs electes, però 
reduirem un 16% aquesta despesa al prescindir 
de la remuneració del vocal de mobilitat Miquel 
Vàzquez. Aquesta decisió es fruit de la prudència, 
no de la manca de treball, doncs el Sr. Vàzquez 
segueix treballant. És fruit de la prudència, perque 
l’Ajuntament de Cerdanyola ha retallant de for-
ma unilateral la aportació económica per l’EMD 
i hem retallat totes les partides presupostàries.

_

“l’estat actual de l’espai públic 
i d’infraestructures és inaccep-
table i necessita d’inversions 
per dignificar el nostre poble”
_

D’altra banda cal destacar que l’EMD dedicarà 
recursos económics a realitzar inversions tot i no 
tenir pressupost per fer-ho. Aixó es degut a que 
encara que els diners que reb l’EMD són per 
manteniment, l’estat actual de l’espai públic        
i d’infraestructures és inacceptable i necessita 
d’inversions per dignificar el nostre poble. 

Notícies



Jornada 
de seguretat 

a Bellaterra
_

El proper XXXXX a la sala d’actes del Centre Cí-
vic tindrà lloc una reunió de treball per millorar 
la seguretat de Bellaterra presidida per el Presi-
dent de l’EMD Ramon Andreu on contarem amb 
l’assistència del Cap dels Mossos d’Esquadra i del 
cap de la Policia Local de Cerdanyola. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les 
nostres llars, aquesta trobada servirà per explicar 
les mesures actuals de seguretat realitzades per la 
Policia local i els Mossos d’Esquadra, recollir les 
aportacions dels residents i exposar les possibles 
millores previstes per l’EMD. 

L’EMD 
col·locarà una 
senyera a la 
plaça del Pi
_

L’EMD Bellaterra a l’últim Ple va aprovar per una-
nimitat la col·locació d’una senyera a la plaça del 
Pi per donar compliment a la petició presentada 
a l’EMD per les quatre associacions de veïns 
de Bellaterra. La Unió de Veïns, el Turó de Sant 
Pau, Terranova i Can Domènec. Aquesta inicia-
tiva va ser promoguda per Bellaterra Decideix 
i presentada oficialment a l’EMD per escrit per les 
quatre associacions. 

La senyera es col·locarà el proper diumenge 27 
de març a les 13 h. en un acte institucional presi-
dit per el president de Bellaterra Ramon Andreu 
i comptarà amb l’assistència de representants de 
les formacions polítiques i de les associacions de 
Bellaterra. 
_

“La senyera es col·locarà el 
proper diumenge 27 de març  
a les 13 h. a la pl. del Pi, la  
de l’estació”
_

La ubicació triada per la senyera ha estat la cantona-
da de l’aparcament de la Farmàcia amb la Carretera. 
El màstil tindrà una alçada de 10 metres i la 
senyera farà dos metres i mig.

Notícies

Els quatre logotips de les associacions de veïns   
de Bellaterra que van fer la petició
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L’EMD demana 
a l’Ajuntament 
millorar 
la recullida
d’escombaries
_

L’EMD Bellaterra ha demanat oficialment a l’Ajunta-
ment de Cerdanyola que millori el sistema actual de 
recullida d’escombraries que ha implantat recen-
tment a Bellaterra. El sistema actual està pro-
vocant situacions incómodes a molts veïns/es 
que veuen com el seu carrer s’ha convertit durant 
moltes hores del dia en un cau d’escombreries que 
crida als animals per menjar i que impedeix en mol-
tes ocasions el correcte desplaçament dels veïns/es 
per les ja estretes voreres de Bellaterra.

Concretament el Ple del mes de març aprobava un 
text que deia el seguent:
“Demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
que apliqui a Bellaterra el mateix sistema de reculli-
da que actualment està realitzant a les Cases Sert  
i a la Universitat Autònoma de Bellaterra”

_

“el seu carrer s’ha convertit 
durant moltes hores del dia en 
un cau d’escombreries que 
crida als animals”
_

El sistema demanat, que aplica actualment l’Ajunta-
ment a les cases Sert i a la UAB disposa de punts 
verds amb contenidors per reciclar i alhora 
recullen cada dia a la porta de casa la fracció 
orgànica i el rebuig.

Notícies
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_
Marc Campmany    
Vocal de Cultura i Esports
_

Bellaterra torna a sortir 
al carrer amb arribada 
dels Reis Mags 
d’Orient
El passat 5 de gener tots els nens i nenes van 
poder rebre amb il·lusió la cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient. La plaça, el carrer Joan Fàbregues, 
l’Església i la seu de la EMD van omplir-se de famí-
lies per saludar a ses majestats.

A més dels llums de Nadal, les diferents activitats 
van donar color i llum a la nit, fent partícep a 
tot el poble d’una nit màgica i familiar.

Aquest any com a novetat, el tren va venir des de 
Sabadell i els tres reis van aparèixer per les arcades 
de l’edifici de l’estació ; d’aquesta manera, petits 
i grans, van poder gaudir de millor visió i més 
proximitat. La festa va acabar al centre cívic de 
la plaça Maragall, on hi va tenir lloc l’entrega de 
cartes.

--------------------------------------------------------------------------

Inici del nou taller   
de fotografia de viatge
El passat 17 de gener es va iniciar el taller de foto-
grafia al centre cívic de la plaça Maragall. Aquest 
curs està dirigit a totes aquelles persones que 
senten curiositat per la fotografia de viatges 
i volen conèixer els diferents elements que la 
composen. 

Es tracta d’una sèrie de classes orientades a cobrir 
quatre grans aspectes fonamentals de la fotografia 
de viatges: Primer, entendre el funcionament i les 
característiques de la càmera. Segon, comprendre 
les propietats bàsiques de la composició i descobrir 
alguns trucs expressius. Tercer, sortides foto-
gràfiques on aplicaran tot allò après en diferents 
escenaris. I finalment, introduir als participant a les 
bases del tractament digital de les imatges, el retoc 
i l’edició.

Les dues obres teatrals: 
un gran èxit de públic!
El projecte de programació estable de teatre a Bella-
terra comença amb bon peu. Més de 150 persones 
ja han gaudit de dues de les seves propostes.

El mes de desembre inauguràvem la programació 
amb el “Conte de Nadal” de Charles Dickens, un 
musical nadalenc que meravellà a tots els assistents, 
amb les seves veus, decorats i posada en escena per 
part de la companyia Sim Salabim.

La segona obra oferta , va tenir lloc el 29 de gener,  
a càrrec de la companyia Forani Teatre, que va por-
tar el seu espectacle de titelles “PAU, La vida de 
Pau Casals”. Una obra biogràfica del gran músic 
català, que va fer viatjar a tots els nens i nenes a 
través de la seva vida, amb música en directe i amb 
unes titelles impressionants que van provocar un 
gran aplaudiment a la finalització de l’espectacle.

Properament, els dies 5 i 6 de març la programació 
s’omple amb la companyia Inestable amb la repre-
sentació “Sainets de la vida picaresca”. Un espec-
tacle per a tota la família. No us la podeu perdre!

Competències EMD | Cultura

Personatge de l’obra de titelles La vida de Pau Casal
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Agustí Benedito   
inaugura els “Vermuts 
literaris”
El diumenge 20 de febrer Agustí Benedito, veí de 
Bellaterra, presentà el seu nou llibre “Parlem 
clar” a les instal·lacions del bar del Club Bellaterra. 
un llibre directe i sincer on l’autor ens “parla clar” 
sobre la seva experiència com a candidat a la presi-
dència del Barça.

Aquest acte inaugura els “Vermuts literaris”, un 
projecte de la Vocalia de Cultura que gira entorn 
a una sèrie de xerrades/conferències de diferents 
personalitats relacionades amb Bellaterra i rodalies 
que per la seva feina o càrrec, han estat reconeguts 
en l’àmbit literari. L’objectiu és donar cobertura 
als bellaterrencs perquè puguin mostrar la seva 
tasca al poble.
--------------------------------------------------------------------------

Primer concurs   
literari a Bellaterra
En motiu de la celebració de Sant Jordi, Bellate-
rra celebrarà el primer concurs literari de contes i 
poesia. Es tracta de recuperar una antiga tradició 
dels jocs florals i fomentar l’escriptura, la ima-
ginació i la creativitat dels ciutadans i ciutada-
nes.

El concurs està obert a tothom, així, des dels més 
menuts al més grans podran participar-hi realitzant 
un dels gèneres literaris proposats (poesia, conte). 
Tres il·lustres Bellaterrencs constituiran el jurat 
que haurà de valorar i lliurar el premi el dia de la 
gala literària.

Tota la informació necessària (bases i terminis)   
la podeu trobar a la pàgina web de la EMD  
www.bellaterra.diba.cat 

Des de la vocalia de cultura us animem a participar 
i a crear una festa literària dins del calendari cultu-
ral de Bellaterra.

 

HATHA
IOGA
--------------------------------------------------------------------------------
Curs per conèixer els principis bàsics del Hatha Ioga. 
La seva pràctica aporta nous hàbits saludables.
--------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIA 
GENERAL II
--------------------------------------------------------------------------------
Curs dirigit a persones amb nocions bàsiques de fo-
tografia. S ’aprofonditzarà dins el llenguatge visual, 
els coneixements tècnics i retocs fotogràfics.
--------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIA    
DE VIATGES
--------------------------------------------------------------------------------
En aquest curs tractarem aspectes tècnics, estètics 
i pràctics sobre la fotografia de viatges. Combina-
rem la part teòrica a l’aula amb una sortida i un treball 
final. 
--------------------------------------------------------------------------------

CORAL
--------------------------------------------------------------------------------
Aquest taller va dirigit a aquells a qui els agrada 
cantar, sigui a la dutxa o amb amics. Us divertireu 
fent música amb la vostra veu, on treballareu els 
conceptes bàsics de la música.
--------------------------------------------------------------------------------

PINTURA
--------------------------------------------------------------------------------
Aquest taller té com a objectiu l’aprenentatge de 
tècniques bàsiques per veure, dibuixar i potenciar  
la part visual i perceptiva; analitzant la composició, 
la llum i el color. 
--------------------------------------------------------------------------------
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Actuacions 
a la Carretera 

de Bellaterra 
per la Diputa-
ció de Barce- 
lona
_
Miquel Vásquez     
Vocal de Mobilitat
_

La primera relació del govern de l’EMD amb la  
Diputació de Barcelona va ser la tramitació urgent 
del tall de trànsit de la Carretera BV-1414 per tras-
lladar els actes de la Festa Major de Bellaterra de 
la Plaça Maragall a la Plaça del Pi aconseguint així 
un espai més adient per les festes. Després de l’èxit 
d’aquesta iniciativa, el president de l’EMD Ramon 
Andreu es va reunir amb la Diputada Anna 
Hernández de la Diputació de Barcelona per 
plantejar la voluntat de Bellaterra de pacificar 
la Carretera BV-1414. La Diputada Anna Hernán-
dez, Presidenta de l’Àrea d’Infrastructures i Habitat-
ge de la Diputació de Barcelona després d’expossar 
la manca de preocupació política per part del nostre 
ajuntament vers aquesta carretera, va ser força 
receptiva a la problemàtica plantejada per l’EMD 
provocada per el pas d’aquesta infrastructura per 
dins del nostre poble.

El President acordava verbalment que inicialment 
es realitzaria un estudi per posar en marxa unes 
primeres mesures urgents de pacificació a càrrec 
de l’EMD i que posteriorment s’estudiaria una 
intervenció més important i general a càrrec 
de la Diputació de Barcelona per els propers 4 
anys.
_

“6 passos peatonals, apar-
cament a l’estació i la imple-
mentació d’un semàfor de 
polsador al pas peatonal de 
l’estació”
_

Fruit d’aquests acord verbal, el govern de l’EMD 
i els tècnics de la Diputació han realitzat un seguit 
de reunions de treball de les quals han transcendit 
unes primeres mesures que s’aplicaran molt 
aviat iniciant així el procés que ens ha de permetre, 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
començar a transformar aquesta infrastructura 
viària en un carrer més del nostre poble. 

La col·locació de 6 passos peatonals a dife-
rents punts de la carretera, la perllongació de 
l’aparcament de l’estació en el tram de carretera 
direcció Sabadell i la implementació d’un se-
màfor de polsador al pas peatonal de l’estació 
seran les primeres mesures que aplicarem per 
iniciar el procés de canvi morfològic de la carretera 
amb l’objectiu a llarg termini, com hem dit abans, 
de transformar-la finalment en un carrer més de 
Bellaterra.

Competències EMD | Mobilitat
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El Camí Antic 
no s’obrirà al 
tràfic de pas
_
Miquel Vásquez     
Vocal de Mobilitat
_

El passat 10 de febrer, el president de Bellaterra 
Ramon Andreu va comunicar la decisió de l’EMD 
d’instal·lar unes pilones al Camí Antic per motius 
de seguretat ciutadana i per tallar el tràfic de pas 
d’autopista a autopista. Amb aquesta mesura 
només es permetrà el trànsit d’entrada i sortida 
pel Camí Antic als residents de Bellaterra,   
la resta podran seguir accedint com fins ara.

Aquesta mesura està fonamentada en les con-
clusions de l’Estudi de mobilitat encarregat per 
l’EMD a l’empresa Doymo que ha quantificat les 
previsions de tràfic en 7.000 vehicles diaris si 
s’obrís aquesta connexió directa a l’autopista 
A7/B-30 i al Polígon de Can Sant Joan. I més de 
1000 vehicles a hora punta entre 8 i 9 del matí. 
L’estudi també fa referència a la seguretat ciutadana 
destacant la conveniència d’aquesta mesura si es 
vol evitar obrir una tercera connexió de Bellaterra 
directa a les autopistes que facilitaria encara més 
l’entrada i sortida ràpida de possibles delinqüents.
_

“Les previsions de tràfic són 
7.000 vehicles diaris si s’obrís 
aquesta connexió. I més de 
1000 vehicles a hora punta 
entre 8 i 9 del matí”
_

El pas per aquesta connexió es realitzarà amb 
una targeta personal que podran recollir els 
residents empadronats presentant el DNI i el 
Permís de conduir a les oficines de l’EMD a partir 
del dimarts 14 de març. La targeta es lliurarà de 
forma gratuïta i en cas de pèrdua tindrà un cost de 
15 euros. 

Els residents que no estiguin empadronats podran 
tramitar l’empadronament a l’Ajuntament de Cer-
danyola o temporalment a les oficines de l’EMD del 
14 al 25 de març de 17 a 20 hores. Els casos espe-
cials podran exposar la seva situació a l’EMD 
perquè sigui estudiada individualment. 

Les targetes contenen un xip que al aproximar-se 
al lector fan baixar la pilona i donen llum verda al 
semàfor per permetre el pas del vehicle. La zona 
estarà videovigilada per enregistrar possibles 
accidents, evitar el vandalisme i denunciar el 
pas dels vehicles no autoritzats.

Per evitar accidents, el pas per aquesta zona 
comptarà amb un important sistema de seguretat 
que detectarà la presència del vehicle autoritzat 
durant el seu pas per la zona de la pilona, evitant en 
tot moment que aquesta s’aixequi mentre el vehicle 
està a la zona de pas.

L’empresa de Badalona ADO, encarregada 
d’instal·lar aquest sistema, està reconegu-
da com una de les millors en aquest tipus 
d’instal·lacions perquè són fabricants i tenen una 
amplia i contrastada experiència en aquest sector. 

Competències EMD | Mobilitat

Targeta personal i intransferible
tel. 93 518 18 30

0000

Mostra de la targeta que permet accaedir al Camí Antic
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Aparcament 
de l’Estació
_
Miquel Vásquez     
Vocal de Mobilitat
_

Fruit de l’estudi de la problemàtica de l’aparcament 
de l’estació i de la carretera, el govern de l’EMD va 
proposar a la Diputació de Barcelona una ampliació 
de l’aparcament de l’Estació per el tram de carre-
tera direcció Sabadell més proper a la Plaça del Pi. 
Amb aquesta mesura, podrem ampliar l’oferta de 
places d’aparcament, aconseguint així un aspecte 
més urbà d’aquest tram i reduïm la velocitat dels 
vehicles al reduir l’amplada dels carrils. 

D’altra banda, l’EMD implantarà una zona ver-
da d’aparcament que permetrà als residents de 
Bellaterra seguir aparcant com fins ara amb total 
llibertat sense limitacions horàries ni costos afegits 
però que limitarà l’estacionament dels vehicles dels 
no residents a un màxim de 3 hores, evitant així 
l’estacionament de vehicles forans, generalment 
de Sant Cugat o Sabadell, en (Park and Ride) que a 
primera hora del matí estacionen a la Plaça del Pi 
i es desplacen amb el Ferrocarril a Barcelona per 
tornar a última hora col·lapsant així la zona comer-
cial de l’Estació.
_

“Els residents de Bellaterra 
seguiran aparcant com fins 
ara, amb total llibertat, sense 
limitacions horàries ni costos 
afegits”
_

La identificació dels vehicles dels residents es 
farà mitjançant un adhesiu que es podrà recollir 
a les oficines de l’EMD Bellaterra acreditant-se 
amb el DNI i la targeta del vehicle en propietat.   
Els casos especials s’estudiaran a part.

Competències EMD | Mobilitat
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Competències EMD | Espai Públic

Acondicionament sala 
d’actes c. c. Maragall
Desde la inauguració de la EMD, s’estan duen a 
terme petites reformes a la sala d’actes del centre 
cívic plaça Maragall. L’objectiu d’aquest treball és 
condicionar la sala per tal d’oferir un espai poliva-
lent, confortable i obert a tothom.

Per tal de donar vida a la sala se l’ha dotat d’una 
tarima, un truss per penjar focus, una càmera 
negre i un equip de megafonia per a xerrades, 
conferències, etc.

Volem fer una sala on poder realitzar qualsevol 
tipus d’activitat i on les associacions i entitats s’hi 
sentin còmodes per fer les seves activitats i perquè 
tot Bellaterra pugui tenir un espai de trobada 
cultural dins del poble.
--------------------------------------------------------------------------

Acondicionament de la 
Via Verda del Vallès, el 
Camí Verd
L’EMD Bellaterra ha realitzat les tasques desbroça-
ment i anivellament del primer tram del Camí 
Verd del Vallès. Aquesta actuació necessària per 
l’estat de degradació d’aquest tram de via del ferro-
carril desafectada 

Acondicionament  
del c. c. del Turó de 
Sant Pau
La brigada de Bellaterra durant el mes de febrer ha 
pintat les parets i les finestres, ha instal·lat un qua-
dre elèctric especial per a la sala de baix, diferenciat 
del restaurant. A més a més s’han comprat noves ca-
dires i s’han col·locat programadors pels calefactors. 
Està projectat construir un acces al centre per a 
discapacitats, i aplanar el terra del bosc próxim al 
centre cívic.
--------------------------------------------------------------------------

Papereres pels excre-
ments dels gossos
L’EMD ha col·locat 6 papereres per la recollida dels 
excrements dels gossos a diferents punts de Bella-
terra.

           

Tram del Camí Verd
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PARTICIPA! 

www.bellaterra.diba.cat

29 i 30 d’abril 
i 1 de maig 
en breu més informació!

ES CULL L'ELEMENT
QUE VO LS PEL
NO STRE ES CU T

CURSOS
SUBVENCIONATS
PER L’EMD
FINS EL MES DE JUNY
Cal estar empadronat a Bellaterra. Places limitades 
Tota la informació al 93 518 18 30 
www.bellaterra.diba.cat

DESDE10€
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EMPADRONA’T
A BELLATERRA
ARA POTS!
............................................................................................................ 

DEL 14 AL 25 DE MARÇ, DE LES 17 A 
LES 20 H. A LES OFICINES DE L’EMD
............................................................................................................

L’empadronament és una competència que no ha estat 
traspassada, per tant tots els residents a Bellaterra hem 
de tramitar l’empadronament a les oficines de l’Ajunta-
ment de Cerdanyola. 

Tot i això, del 14 al 25 de març, els tràmits d’empa-
dronament es podran realitzar a les oficines de 
l’EMD de Bellaterra. 
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20/03
.............................................................

Vermut literari
.............................................................

12h. Cafeteria Club
.............................................................

PRESENTACIO
I XERRADA
DEL LLIBRE 
METODO
AIDA
“PARA ESTAR 
EN TU PESO”
.............................................................

DRA. ROSA 
PEREZ-BIBIAN
VEÏNA DE BELLATERRA
.............................................................
El Programa més sencill i eficaç per perdre 
pes, mantenir-se bé i eliminar la celulitis.



LES ELECIONS DE 
L’EMD BELLATERRA
El sistema electoral concedeix dues urnes  
a l’EMD Bellaterra. Una per triar directa- 
ment el president o presidenta i l’altra per 
triar els seus Vocals o Govern de Bellaterra.

INSCRIUT-TE
AL NEWSLETTER
DE L’EMD
------------------------------------- 
Si vols estar informat envia’ns 
un correu electrònic amb el teu 
nom i cognom a comunicacio@
bellaterra.diba.cat


