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Confiança i unitat

En aquesta vida, els problemes venen per fer-nos més forts. Si actuem amb confiança i unitat, les 
dificultats ens fan millors. Tots hem afrontat les nostres dificultats en diferents col·lectius, com per 
exemple a la familia, i la recepta per aconseguir superar els obstacles té molt a veure amb la con-
fiança i la unitat. Ambdues capacitats van unides, a major confiança, major unitat i a major unitat, 
major confiança. Aquí radica la força d’un col·lectiu per poder vèncer les seves dificultats. 

Confiança i unitat ha estat el que ens ha permès a totes les formacions polítiques juntes que us 
representen a l’EMD negociar amb coherencia i fortalesa. Aquesta unitat ens ha permès arribar fins 
a l’extrem de proposar a l’Ajuntament que faci lliurement la seva proposta de conveni perquè sigui 
acceptada directament per una consulta al nostre poble. Malauradament la resposta ha estat un 
altre cop no. 

Bé, és millor saber on estàs, que seguir treballant des d’on no estàs. No tenim conveni, però desprès 
d’haver vist la negativa constant de l’ajuntament, ara ja sabem on estem. Hem desenmascarat total-
ment la manca de voluntat de l’ajuntament de proposar cap conveni per al nostre poble. Destapar 
aquesta situació ha estat una feina dura i costosa, ens ha costat temps, reunions, càlculs, propostes... 
però avui ja sabem que no hi ha proposta de Cerdanyola per a Bellaterra. Mai hi ha estat.

En aquest context actual, Bellaterra necessita més que mai d’aquestes dues virtuds, unitat i con-
fiança. Les hem tingudes fins ara i sobretot ara és quan s’han de mantenir. Bellaterra té al davant 
decisions polítiques importants per al seu futur i des d’aquí, com a president, us he de demanar uni-
tat i confiança a tots, als polítics i també a tots els veins, perquè el nostre futur el guanyarem com a 
poble o el perdrem com a veins.

Bellaterra, unitat i confiança.

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
www.emdbellaterra.cat                 Impremta: Gràfiques Mur
info@bellaterra.diba.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 AL CENTRE CÍVIC DE LA PLAÇA MARAGALL

Revista publicada amb paper ecològic
i 100% reciclable
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_

Des que l’estiu del 2016 
es van instal·lar els ponts 
elevats per als esquirols a la 
BV-1414, els atropellaments 
d’aquests animals han deixat 
de produir-se
_

_

Bellaterra ha estat pionera 
a l’Estat en la instal·lació 
d’aquests passos elevats 
per a esquirols
_

Notícies

Actuacions 
al parc dels 
esquirols
_

Els tres punts on hi ha els ponts elevats per als 
esquirols -carretera BV-1414, carrer Can Miró 
i Camí Antic- s’han senyalitzat per donar-los a 
conèixer a la població.  

Des que l’estiu del 2016 es van instal·lar els ponts 
elevats per als esquirols a la carretera BV-1414, els 
atropellaments d’aquests animals emblemàtics de 
Bellaterra han deixat de produir-se. Posteriorment, 
l’EMD de Bellaterra va retirar un d’aquests ponts 
i en va fer dos per a col·locar-los al Camí Antic de 
Sant Cugat i al carrer de Can Miró, al punt d’accés 
al campus de la Universitat Autònoma a través de la 
Facultat de Veterinària.

Aquest repartiment dels ponts fa més segurs els 
desplaçament dels esquirols per a aquests punts 
de Bellaterra amb una alta freqüència de trànsit de 
vehicles. 

Bellaterra ha estat pionera a l’Estat en la 
instal·lació d’aquests passos elevats per a esquirols. 
Aquest projecte, dissenyat pel biòleg Josep Lascura-
in, es complementa amb unes menjadores ubicades 
als extrems dels ponts i unes càmeres de foto-
rampeig que detecten la presència dels esquirols. 
Segons Lascurain, els boscos de Bellaterra tenen 
una presència d’entre 4 i 6 esquirols per quilòmetre 
quadrat.

Millora del 
Camí dels 
Enamorats
_

El Camí dels Enamorats està vivint una autèntica 
transformació. L’EMD de Bellaterra està executant 
unes obres per canviar la fesomia d’aquest espai que 
connecta la plaça del Pi amb el camí de la Font 
de la Bonaigua, a tocar de la línia dels Ferroca-
rrils de la Generalitat.

Amb els pas dels anys, i com a conseqüència de la 
deixadesa per part de l’Ajuntament de Cerdanyola, 
el Camí dels Enamorats s’ha omplert de pintades a 
les parets i el torrent que connecta amb el parc de la 
Font de la Bonaigua s’ha omplert de brutícia.

Dels treballs de neteja que ha fet l’EMD n’han 
sortit fins a 5 sacs plens d’escombraries de 
tota mena que els usuaris d’aquest indret han anat 
llançant davant de la permissivitat sancionadora 
de l’Ajuntament de Cerdanyola. Ara, amb aquests 
treballs, s’han instal·lat dos senyals que alerten de la 
prohibició de llençar-hi escombraries i runes.

L’entrada al camí des de la plaça del Pi té ara les 
parets sense grafitis, incorpora una barana al 
llarg de les escales i el nou paviment elimina el 
desnivell que hi havia fins ara. L’accés des d’aquest 
punt ha guanyat amplada i comoditat.

A l’altre extrem, a tocar del camí de la Font de la 
Bonaigua, s’ha refet el ferm del traçat eliminant els 
solcs provocats per les pluges i se li ha donat una 
nova pendent per a canalitzar l’aigua pels laterals. 

Els treballs també han consistit en sanejar els late-
rals del tram central del Camí dels Enamorats, que 
era el més estret. Després d’aquesta actuació, el pas 
ha guanyat entre 40 i 50 centímetres d’amplada.

El traçat dels 180 metres del camí s’ha anivellat 
amb una capa de sorra de pedra calcària que 
alentirà la seva degradació.

Els últims treballs, que es faran en breu, consistiran 
en la instal·lació d’una barana de fusta al tram cen-
tral del camí, que protegirà els vianants en el punt 
en el que el torrent té el desnivell més pronunciat. 
Les baranes seran com les que hi ha instal·lades al 
Camí Verd.
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Notícies

Millora de 
l’accés a la 
galeria de 
la Font de la 
Bonaigua
_

Els treballs de manteniment que periòdicament es 
fan al parc de la Font de la Bonaigua per part de 
l’EMD han posat al descobert una galeria al costat 
mateix de la font. Al passadís s’hi accedeix des 
del lateral esquerra de la font. Les dimensions 
interiors són d’aproximadament un metre d’amplada 
i uns dos metres d’alçada. 

El seu recorregut s’endinsa per la part posterior de 
la font i pel seu lateral hi transcorre una canalització 
que porta l’aigua a la font. Els operaris de la bri-
gada de l’EMD van desembussar la canalització 
i a la Font de la Bonaigua ha estabilitzat el fill 
d’aigua que hi arriba.

Els últims treballs també han consistit en instal·lar 
un abeurador a la mateixa font perquè el puguin fer 
servir els petits animals que sovintegen la font i en 
la col·locació d’una porta metàl·lica que protegeix 
l’entrada a la galeria.

Adhesiu de 
mobilitat per 
als residents a 
Bellaterra
_

Els residents a Bellaterra ja poden passar per les 
oficines de l’EMD a recollir l’adhesiu distintiu de 
mobilitat. 

L’adhesiu, i el corresponent registre de matrícules, 
permetrà diferenciar el nostre trànsit intern del 
trànsit de vehicles de fora del poble en els estudis 
de l’EMD per a la realització del pla de mobilitat de 
Bellaterra. 

Aquest distintiu, que és gratuït, va ser una de les 
demandes durant la reunió de seguretat que es va 
fer el novembre de l’any passat.

Per a recollir l’adhesiu, cal ser resident empadronat 
a Bellaterra, i omplir un formulari on hi constaran 
les dades personals i la relació de matrícules per les 
quals se sol·licita el distintiu. Els veïns tindran tants 
adhesius com matrícules sol·licitin. 

L’adhesiu s’ha de col·locar a la part interior del 
parabrises i ha d’anar a la part superior del costat de 
l’acompanyant.

El distintiu es pot recollir per les oficines de l’EMD 
tots els matins, de dilluns a divendres, des de les 9 
del matí fins a la una del migdia. I les tardes dels 
dijous, de 4 a 6.

_

El túnel entra per la porta de 
la cova que es veu des de 
la carretera on raja l’aigua, i 
arriba fins a la font, passant 
per sota de la carretera
_
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ESPECIAL: PLA DE MOBILITAT DE BELLATERRA

Bellaterra 
inicia el pla de 
mobilitat
_
Amb l’objectiu d’analitzar amb més detall les proble-
màtiques especifiques de Bellaterra i poder ajustar 
millor les propostes de millora a implantar, l’EMD 
elaborarà el seu propi Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUs) pel període 2019-2023, comple-
mentant, a nivell local de Bellaterra, el que ha dut a 
terme l’Ajuntament de Cerdanyola.

El pla de mobilitat de Bellaterra es farà sota els 
criteris que fixa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
mobilitat i d’acord amb els criteris que estableix 
la Diputació de Barcelona. Segons la mateixa llei, 
els plans de mobilitat han d’establir mesures per: a) 
Configurar un model de transport més eficient, per 
a millorar la competitivitat del sistema productiu; 
b) Augmentar la integració social tot aportant una 
accessibilitat més universal; c) Incrementar la qua-
litat de vida dels ciutadans; d) No comprometre les 
condicions de salut dels ciutadans; i f) Establir unes 
pautes de mobilitat més sostenibles.

L’elaboració del pla de mobilitat de Bellaterra es 
desenvoluparà en un període d’entre sis mesos i un 
any i constarà de 3 grans fases clau: Caracterit-
zació, Diagnosi i Objectius i Propostes. 

En la primesa fase, que ja es troba iniciada, s’està 
realitzant un recull del conjunt de dades disponi-
bles en l’àmbit d’estudi. Es definirà la configuració 
territorial des de totes les vessants que incideixen 
en la mobilitat de les persones: l’estructura socioe-
conòmica, la demografia i la motorització. També 
s’establiran els patrons de mobilitat dels ciutadans 
a partir de les enquestes realitzades pels veïns i 
s’analitzaran i caracteritzaran l’oferta i la demanda 
de les infraestructures i els serveis existents i pre-
vistes per els diferents plantejaments, tant a nivell 
de l’entitat com a escales superior, que incideixen a 
les connexions amb Bellaterra, i s’avaluarà la segu-
retat viaria pels diferents usuaris. Aquesta fase es 
completarà amb un primer procés de participació 
ciutadana per a aconseguir, amb el màxim detall 
possible, una aproximació a la mobilitat real dels 
veïns de Bellaterra.

La segona fase del pla consistirà en fer una diagno-
si de la situació actual detectant mancances, punts a 
millorar i/o els aspectes potencials de la mobilitat a 
l’entitat en els diferents modes. 

En la tercera i darrera fase es definiran els objec-
tius a assolir amb el Pla a partir de les necessitats 
detectades en la fase anterior. També es determina-
ran les actuacions que es proposaran per als dife-
rents àmbits d’actuació: mobilitat a peu, en bicicleta, 
transport públic, vehicle privat, aparcament, segure-
tat viària, i altres àmbits que es considerin oportuns 
i inclourà les propostes de mobilitat. Serà clau en 
aquesta fase la realització d’un segon procés de par-
ticipació publica per consensuar les línies de treball 
i que les propostes s’adeqüin a les necessitats dels 
veïns de Bellaterra.

Les càmeres estadístiques, que incorporen el reco-
neixement de matrícules, permetrà als tècnics de 
l’EMD separar les dades de mobilitat corresponent 
al trànsit intern del nostre poble de les dades del 
trànsit extern de vehicles que creuen Bellaterra o 
visiten el poble puntualment.

_

Les càmeres estadístiques 
permeten separar el trànsit 
intern de Bellaterra del 
trànsit de vehicles de fora
_

_

Els tècnics disposen en 
temps real dades de 
comptatge, mitjanes i 
gràfiques d’aforament de 
trànsit
_

Les dotze càmeres, situades als sis punts d’entrada 
amb vehicles a Bellaterra, faciliten en temps real el 
comptatge, les mitjanes i les gràfiques d’aforament 
de trànsit, d’entrades i sortides de Bellaterra. 
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Important 
reparació de 
l’espai públic
_

Des del mes de juny, la brigada de l’EMD ha dut a 
terme un conjunt d’actuacions per a reparar diversos 
forats que hi ha a la calçada dels carrers de Bellate-
rra.

Els treballs s’han repartit en una vintena d’espais 
de Bellaterra que els serveis tècnics de l’EMD han 
considerat prioritària la seva reparació. En aquest 
sentit, també s’han tingut en compte les peticions 
dels veïns.

C/ Jeroni Martí

C/ Pedregar

C/ Pintor Fortuny

Les obres, en xifres

23 carrers
44 forats reparats

 i 2 trams de voreres

_

Les actuacions s’han fet per 
decisions tècniques i també 
per peticions dels veïns
_

Els carrers on s’han fet intervencions són: Casas 
i Amigó, Roda i Ventura, Dr. Fleming, Pedregar, 
Camí Antic, Pintor Utrillo, Ramon Llull, Pin i So-
ler, Jeroni Martí, Joan Fàbregas, Antoni Gaudí, 
Pintor Fortuny, Talent, Serafí Pitarra, Apel·les 
Mestres, avinguda Bertomeu, Enric Losantos, 
Lleó XIII, passatge de la Santa Creu, Pérez Moya 
i les places del Pi i Joan Maragall.

Els treballs de millora dels carrers i també de les 
voreres de Bellaterra se seguiran fent més endavant, 
quan l’EMD disposi del pressupost necessari per fer 
aquestes intervencions que permetin disposar d’un 
espai públic en un estat òptim.
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_

L’EMD col·labora amb les 
entitats cedint-los espais i 
també infraestructures per a 
les seves activitats
_

L’oferta dels tallers és canviant i s’adapta a les 
necessitats que els bellaterrencs fan arribar a 
l’EMD. L’únic requisit és que els grups tinguin un 
mínim de 8 persones inscrites. Els preus inclouen 
descomptes per a les persones jubilades.

Una de les novetats del 2017 va ser l’organització de 
jornades de portes obertes gratuïtes per poder fer 
un tastet dels diferents tallers que s’organitzen al 
llarg de l’any.

Més enllà de la cessió d’aquests espais, i inde-
pendentment de si les activitats es fan a l’edifici 
de l’EMD o en un altre espai de Bellaterra, l’EMD 
col·labora amb les entitats cedint-los infraes-
tructura si és necessari. Aquest és el cas de les ac-
tivitats promogudes pels Amics de Sant Pau de Riu-
Sec (amb una exposició de maquetes); la parròquia 
de la Santa Creu (amb la cantada de Caramelles i el 
pessebre vivent); El Musical (pels assajos previs de 
concerts); o l’escola Waldorf El Til·ler (per a reu-
nions de mestres, de pares i actuacions escolars). 

Balanç de l’àmbit de Cultura
_

Les instal·lacions de l’edifici de l’EMD de la plaça 
Maragall són una peça important en l’engranatge 
de l’activitat cultural a Bellaterra. Són moltes les 
entitats del poble que utilitzen aquest espai per 
a fer-hi la seva programació estable, o bé per a 
reunions, trobades o activitats de caire puntual. 
Paral·lelament, en aquest espai també s’hi fan els 
tallers que organitza directament l’EMD.

El balanç cultural del 2017 conclou que les diferents 
entitats de Bellaterra han fet ús de les dues sales de 
l’edifici de la plaça Maragall durant 409 hores. Aquí 
hi tenen cabuda, entre altres, les tertúlies del Fòrum 
Bellaterra; les reunions i les xerrades de Bellaterra 
per la Independència; els assajos i els cursets de 
teatre de la Inestable; les xerrades de Física per a no 
físics; i les sessions del Club de lectura. 

_

A l’edifici de l’EMD de la 
plaça Maragall s’hi fan 
activitats culturals d’entitats i 
també tallers que fa l’EMD
_

La cultura del 2017, en xifres

409 hores d’utilització de les sales 
de l’edifici de l’EMD per a activitats 
culturals de les entitats

359 hores d’utilització de les 
sales de l’edifici de l’EMD per 

a la realització de tallers

Els tallers que s’impulsen des de l’EMD, van suposar 
la utilització de les sales durant 359 hores. Els tallers 
s’imparteixen els dies laborables i n’hi ha que es fan 
en horari de matí i d’altres per les tardes. Durant el 
primer trimestre del 2017 l’oferta de tallers la for-
maven l’Espai d’Aprenentatge Escolar, el taller de 
Pintura i les clases d’anglès. Amb l’inici 2017/2018, 
l’oferta es va ampliar amb el taller de Tai-Txí i les 
classes de noves tecnologies i mindfulness. 
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_

Des del 2012 l’EMD 
organitza la Cursa de la 
Diada, la més multitudinària 
de les que es fan l’Onze de 
Setembre a Catalunya
_

_

Les activitats de les entitats 
es difonen a través de 
l’agenda cultural i dels 
tòtems ubicats als carrers
_

Notícies

L’ajut a les entitats també inclou la difusió de les 
seves activitats a l’agenda cultural que cada mes es 
publica al web www.emdbellaterra.cat i amb anuncis 
als tòtems distribuïts pel poble (plaça del Pi, Turó 
de Sant Pau, Pin i Soler, Can Domènec i Terranova).

L’EMD i les entitats culturals de Bellaterra tenen 
com a punt de trobada el Consell de Cultura. 
Aquest és un òrgan consultiu des d’on s’avaluen i es 
coordinen les activitats que es fan a Bellaterra du-
rant tot l’any, posant un accent especial en les acti-
vitats de la Festa Major i les de Nadal i Reis. Formen 
part del Consell de Cultura un membre de l’equip 
de govern de l’EMD (que n’exerceix la presidència), 
un representant de cada entitat bellaterrenca i un 
representant de cada grup polític amb representació 
a l’EMD.

En relació amb l’esport, l’EMD col·labora amb les 
activitats que El Club Bellaterra organitza durant la 
festa major o amb la cessió de material durant l’any. 
A més, des del 2012, l’EMD organitza cada Onze de 
Setembre la Cursa de la Diada, la prova atlètica amb 
més participació de totes les que s’organitzen coin-
cidint amb la Diada Nacional de Catalunya.

Aforament Sala Gran edifici EMD

156 320 190+

TAXES PER AL LLOGUER DE LES SALES
Entitats de Bellaterra registrades
Entitats de fora
Empreses, professionals o 
particulars de Bellaterra
Empreses, professionals o 
particulars de fora

Gratuït
Sala Gran: 100€ Sala Petita: 50€
Sala Gran: 150€                            
Sala Petita: 75€
Sala Gran: 300€                            
Sala Petita: 150€

CESSIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Per a l’organització d’activitats per part de les entitats, les empreses 
i els veïns, l’EMD també posa a la seva disposició la cessió de 

cadires o infraestructures

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
20



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
20

16 17

Notícies
| E

M
D

 IN
FO

R
M

A
 #

20



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
20

18 19

TORNA EL TASTET DELS 
TALLERS DE L’EMD
Dissabte 15 de setembre

ACTIVITATS GRATUÏTES
10h a 11h

TAI-TXÍ

11h a 11:30h

ANGLÈS
(TALLER DE 

PRONUNCIACIÓ 
PER A ADULTS)

11:45h a 12:15h

FES UN VIDEO 
AMB LES FOTOS 

DE LES TEVES 
VACANCES

12:30h a 13h

GESTIÓ DE LES 
EMOCIONS AMB 
MINDFULNESS

ELS TALLERS DEL 
CURS 2018/19 

COMENÇARAN A 
L’OCTUBRE. 

CONSULTA EL WEB

INSCRIPCIONS:
OFICINES DE 

L’EMD 
(Plaça Maragall, 4)

93 518 18 30 / cultura@emdbellaterra.cat
Preus, horaris i tallers curs 2018/2019 a: 

www.emdbellaterra.cat

Les activitats es faran a l’edifici de 
l’EMD de Bellaterra (Plaça Maragall, 4)

DIADA DE CATALUNYA
11 SETEMBRE

9:30h - Plaça del Pi

OFRENA FLORAL
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Bellaterra 
deixa de 
fer servir el 
glifosat
_

Ara fa un any, el ple de l’EMD de Bellaterra va 
aprovar reduir l’ús del glifosat a la mínima expressió 
en els treballs per eradicar les males herbes dels 
espais públics de Bellaterra. El glifosat és el principi 
actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides i s’utilitza 
generalment per contenir el creixement i desenvolu-
pament de la vegetació no desitjada.  

Els partits presents al ple de l’EMD van prendre 
aquesta decisió per donar compliment a la nor-
mativa de la Unió Europea i atenent a un estudi 
de l’Agència Internacional d’Investigació sobre 
el Càncer (IARC), dependent de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), que va concloure que el 
glifosat és un producte “probablement carcinogen 
pels humans”.

Ara, des de l’EMD es fa un pas més i es demana 
als veïns de Bellaterra que en la mesura del pos-
sible també redueixen al màxim l’ús d’herbicides 
que continguin glifosat. L’EMD considera que s’ha 
d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures 
per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de 
les nostres competències.

L’EMD defensa 
les pilones
_

Des del 9 de juny les pilones del Camí Antic tornen 
a estar baixades. En resposta a l’incident de me-
sures cautelars presentat per l’EMD de Bellaterra, 
l’Ajuntament de Cerdanyola va tornar a demanar al 
jutjat que es baixessin de nou les pilones del Camí 
Antic.

De moment, les pilones estaran desactives fins 
que es resolguin els escrits que des de l’EMD 
s’han presentat tant al jutjat contenciós admi-
nistratiu número 14 de Barcelona com al Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya.

Després de dictar-se les mesures cautelars, l’EMD 
va acudir a dos tribunals de manera simultània. 
D’una banda, va presentar al jutjat contenciós un 
incident d’execució de sentència i també una petició 
d’arxivament del cas perquè des de l’EMD ja s’havia 
deixat sense efecte la modificació de l’ordenança del 
2014 denunciada per l’Ajuntament. De l’altra, l’EMD 
va presentar un escrit al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya contra les mesures cautelars.

Durant el ple d’octubre del 2016 a l’Ajuntament 
de Cerdanyola, els grups municipals de Com-
promís, Esquerra Republicana i Iniciativa es van 
mostrar contraris a les pilones.

El mes de maig passat, una altra resolució judicial, 
va instar de nou a l’EMD a baixar les pilones, una 
ordre que l’EMD va fer efectiva el 9 de juny. 

Notícies

_

L’EMD va col·locar les 
pilones amb la col·laboració 
de l’anterior govern de 
Cerdanyola
_

La instal·lació de les pilones del Camí Antic es va 
fer el 2011 seguint els procediments establerts, així 
com la seva publicació al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona. 

L’EMD defensa la instal·lació de les pilones per 
tal de pacificar el trànsit pel Camí Antic i que 
aquest carrer de Bellaterra no sigui utilitzat 
com a drecera per enllaçar les autopistes AP-7 i 
C-58.

L’única proposta de l’Ajuntament en relació al Camí 
Antic ha estat instal·lar radars al llarg d’aquest 
carrer per a controlar la velocitat dels vehicles que 
hi circulen. 
_

La denúncia de l’Ajuntament 
no qüestiona que no es 
puguin posar les pilones, 
sinó que argumenta que 
s’han tramitat malament
_

L’EMD, però, recorda que aquests radars només 
afectaran al trànsit de pas que creua Bellaterra. Per 
tant, l’EMD considera que si les pilones estan puja-
des aquests radars no seran efectius perquè no hi 
haurà trànsit de pas. Davant d’això, l’EMD creu que 
el millor és esperar la resolució judicial.
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L’EMD defensa 
les càmeres 
_

L’EMD de Bellaterra va instal·lar les 12 càmeres 
de trànsit amb el coneixement i l’acceptació de 
l’anterior govern de l’Ajuntament de Cerdanyo-
la. Això va permetre que durant la tramitació 
l’Ajuntament rebés tota la informació i no rea-
litzés cap al·legació en contra. 

Posteriorment, l’EMD va tramitar amb les càmeres 
de trànsit a la Comissió de Control dels Dispositius 
de Videoviligància de Catalunya. Amb aquesta 
aprovació de la Generalitat, l’EMD va començar 
el desplegament de les càmeres que tal i com 
indica l’expedient, s’han de posar a disposició de la 
Policia Local. 

-
L’EMD va tramitar amb èxit 
les càmeres de Bellaterra 
a la Comissió de Control 
dels Dispositius de 
Videovigilància de Catalunya
-

-
L’EMD va col·locar les 
12 càmeres amb el 
coneixement i l’acceptació 
de l’anterior govern de 
Cerdanyola
- - 

L’EMD està fent la revisió de 
l’expedient i ha demanat la 
retirada de la denúncia de 
l’Ajuntament
-

Finalitzat el desplegament i en el moment de posar 
les càmeres a disposició de la Policia Local, el nou 
govern de l’Ajuntament va canviar d’opinió i no 
va acceptar l’oferiment.

El ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del mes 
d’octubre del 2016 va aprovar, amb els vots de Com-
promís – la CUP, Esquerra Republicana, el PSC i 
Iniciativa, portar als tribunals les càmeres de control 
estadístic i de trànsit instal·lades per l’EMD de Bella-
terra. Finalment, aquesta denúncia es va presentar 
als jutjats el novembre del 2017, just l’endemà de la 
reunió sobre seguretat amb els veïns de Bellate-
rra i que havia convocat l’Ajuntament.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, va explicar 
que les càmeres tenen l’aprovació del Departament 
d’Interior; i va recordar que l’actual conveni diu que 
l’EMD té la competència d’ordenació i regulació 
del trànsit. Andreu va proposar a l’Ajuntament 
demanar un informe al Departament d’Interior, 
una opció que va ser rebutjada.

- 
El president de l’EMD va 
proposar demanar un 
informe al Departament 
d’Interior sobre la legalitat 
de les càmeres, però 
l’Ajuntament ho va declinar
-

Després de la denúncia presentada a finals del 2017, 
l’Ajuntament va demanar al jutge com a mesura 
cautelar que es desconnectessin totes les càme-
res que l’EMD ha instal·lat a Bellaterra. Davant 
d’aquesta denúncia, l’EMD ha inhabilitat i desactivat 

la funcionalitat de trànsit, i amb el permís del jutge 
manté actives les funcionalitats d’estadística, 
trànsit de vehicles i persones -incloses dins les 
competències de l’EMD de regulació i ordenació 
del trànsit. 

Tot i que la Policia Local no ha fet mai ús de les 
càmeres, abans de la denúncia de l’Ajuntament les 
imatges enregistrades van ser requerides en 
més de 250 ocasions per la Unitat d’Investigació 
territorial dels Mossos d’Esquadra de Cerdanyola; 
per la Unitat Metropolitana Nord d’Investigació 
Criminal dels Mossos; i per la Unitat Central 
d’Investigació Criminal dels Mossos.

- 
Abans de la denúncia, les 
imatges van ser requerides 
en més de 250 ocasions 
per a les investigacions dels 
Mossos d’Esquadra
-
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L’EMD demana 
més seguretat
_

L’EMD fa molt temps que constata que la presència 
policial a Bellaterra és del tot insuficient per la seva 
extensió territorial i els seus quasi 3.000 habitants. 
Per a compensar aquestes mancances, l’EMD ja va 
posar en marxa un sistema de càmeres de trànsit 
que incorporen el reconeixement de les matrícules 
dels vehicles que creuen diàriament Bellaterra. 

Cerdanyola es 
nega a cedir 
la carretera    
BV-1414
_

L’Ajuntament de Cerdanyola ha denegat a l’EMD 
de Bellaterra tenir la titularitat de la carretera 
BV-1414, que actualment és propietat de la Diputa-
ció de Barcelona i que sí que és partidària de cedir-
la a Bellaterra.

L’EMD fa temps que transmet a la Diputació de 
Barcelona la necessitat de transformar la carre-
tera de Bellaterra en un carrer local. Inicialment, 
es van realitzar diverses actuacions de pacificació 
pactades entre l’EMD i la Diputació. Aquestes 
accions van comportar la instal·lació del semàfor de 
l’estació i dels diferents passos de vianants que eren 
inexistents fins aleshores. 

per escrit el traspàs de la titularitat de la carretera 
BV-1414 de Bellaterra a l’EMD. Aquest tràmit, però, 
requereix de l’acceptació de l’Ajuntament de Cer-
danyola, però aquest s’hi oposa. 

L’EMD va demanar el setembre del 2011 a la 
Diputació tenir la propietat d’aquesta carrete-
ra i l’ens provincial va informar que la petició 
s’havia de fer a l’Ajuntament de Cerdanyola.

Assumint aquesta situació, l’EMD ha realitzat un 
informe sobre les mesures necessàries per a mi-
llorar la seguretat vial de la carretera, que actual-
ment està presentant a la Diputació de Barcelona. 
Paral·lelament, l’EMD ha posat en marxa la redacció 
del Pla de Mobilitat de Bellaterra.

L’EMD creu que és imprescindible aconseguir el 
traspàs de la carretera per convertir-la en un carrer 
local.

- 
L’EMD creu imprescindible 
el traspàs per convertir la 
carretera en un carrer local
-

- 
L’any 2011 l’EMD i la 
Diputació van realitzar 
conjuntament mesures de 
pacificació a la BV-1414
-

- 
La Diputació de Barcelona 
està d’acord a cedir la 
carretera a Bellaterra
-

Tot i que aquestes mesures van millorar la situació, 
actualment han quedat totalment insuficients. El 
coneixement per part de la Diputació i de l’EMD 
d’aquesta situació, ha portat a l’EMD a demanar 

- 
Abans de la denúncia, 
els Mossos van utilitzar el 
sistema de reconeixement 
de matrícules amb èxit 
durant uns mesos
-

- 
Les càmeres estadístiques 
de Bellaterra permeten que 
la policia pugui detectar un 
vehicle sospitós o robat a 
l’instant
-
Aquest sistema, des de fa uns mesos del tot opera-
tiu, permet detectar els vehicles sospitos o robats 
tan bon punt entren al nostre poble. Em de tenir en 
compte que el sistema de reconeixement de matrí-
cules de Bellaterra és, actualment, el millor de Cata-
lunya amb un 98% d’identificacions de matrícules.

Si bé els Mossos han fet ús d’aquest sistema per 
desenvolupar les seves tasques amb eficiència i han 
requerit també més de 250 vegades les imatges en-
registrades, la Policia Local de Cerdanyola ha optat 
per qüestionar la seva validesa i denunciar-lo.

D’altra banda, el president de l’EMD, Ramon An-
dreu, i els portaveus de Convergència, Jordi Ma-
carulla; i d’Esquerra Republicana, Quim Oltra, van 
signar el juliol del 2016 un acord per demanar a 
l’Ajuntament de Cerdanyola que destinés una dota-
ció policial de 12 agents a Bellaterra de forma per-
manent juntament amb un responsable d’aquesta 
plantilla.

- 
L’EMD ha demanat efectius 
de la Policia Local específics 
per a Bellaterra
-
La resposta de l’Ajuntament a aquesta petició va ser 
desestimar la implantació d’un servei deslocalitzat 
de la Policia Local de Cerdanyola a Bellaterra argu-
mentant que la ciutat no disposa de tots els efectius 
policials necessaris i que el servei a Bellaterra es 
reforçava quan era necessari. 

Actualment, l’Ajuntament està treballant en una 
proposta que garanteixi el patrullatge de la Policia 
Local en alguna franja horària a Bellaterra.
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L’Ajuntament 
va dir no a la 
independència 
perquè seria 
el millor 
govern per a 
Bellaterra
_

El setembre del 2015, l’EMD de Bellaterra va or-
ganitzar una consulta per a conèixer l’opinió dels 
bellaterrencs per si Bellaterra hauria d’esdevenir un 
municipi independent. Amb una participació del 
54% del cens, el resultat va ser molt contundent i el 
94% va respondre ‘Sí’.

_

El Parlament va acordar 
crear una taula de 
negociació per a millorar 
l’actual conveni
_

Tot i aquest ‘Sí’ massiu, durant el ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola celebrat l’octubre del 
mateix any, Escolà va dir: “Que respectem la consul-
ta, no vol dir que la fem nostra”. L’alcalde va mostrar  
“respecte a la posició de l’EMD”, però va afegir que 
“això no vol dir que haguem d’assumir aquesta posi-
ció com a pròpia”, i que sota el seu mandat hi hauria 
“el millor govern per a Bellaterra”.

El resultat de la consulta sobre la independència 
va arribar al Parlament de Catalunya. D’aquell 
debat en van sortir dos acords: el primer, no tancar 
la porta a la independència de Bellaterra; i el 
segon, prioritzar una negociació entre la Gene-
ralitat, l’Ajuntament i l’EMD per a la millora del 
conveni que regula el finançament i els serveis 
que són competència de Bellaterra. 

Tres anys després, l’Ajuntament de Cerdanyola en-
cara no ha donat resposta al clar mandat democràtic 
que els veïns de Bellaterra van expressar a les urnes. 

RESULTATS 
CONSULTA 

INDEPENDÈNCIA 
BELLATERRA 

SETEMBRE 2015

SÍ: 1.115 vots (94,04%)

NO: 49 vots (4,13%)

PARTICIPACIÓ: 53,54% del cens

- 
L’EMD va fer la consulta 
el setembre del 2015 amb 
l’acceptació de l’Ajuntament
-- 
L’EMD va proposar la 
segregació assumint tot 
el deute i el traspàs dels 
funcionaris que decidís 
l’Ajuntament
-

L’Ajuntament 
segueix 
incomplint el 
finançament 
de l’EMD
_

De forma reiterada, l’Ajuntament de Cerdanyola ha 
anat incomplint el seu compromís de finançar amb 
500.000 euros anuals l’EMD de Bellaterra per tal 
que pugui exectuar totes les competències i ser-
veis que li pertoquen. A més, ja fa uns anys, dues 
sentències van condemnar l’Ajuntament a pagar 
unes quantitats que es van restar indegudament 
de l’assignació a l’EMD.

Les dues sentències, favorables a Bellaterra, obli-
guen a l’Ajuntament de Cerdanyola a traspassar 
aquest mig milió d’euros anual correctament. Tot 
i això, l’Ajuntament, l’any 2016 va retallar més de 
50.000 euros d’aquesta quantitat a l’inventar-se un 
deute que, després de ser condemnat pel jutjat, ha 
hagut de pagar a l’EMD. 

L’episodi més greu s’ha viscut el 2017, on 
l’Ajuntament descompta de l’aportació anual de 
l’EMD una quantitat de 131.000 euros de deutes 
inexistents, entre els quals torna a aparèixer per 
segona vegada, el mateix deute que ja s’havia cobrat 
l’ajuntament l’any 2016.

- 
L’EMD està al corrent de 
pagament de totes les seves 
despeses i no té deutes
-

_

L’alcalde va afirmar que el 
seu govern seria el millor per 
a Bellaterra
_

- 
L’Ajuntament s’inventa 
deutes per no finançar 
correctament l’EMD de 
Bellaterra
-

Aquesta maniobra jurídica de l’ajuntament retalla 
considerablement la capacitat econòmica de la nos-
tra administració i obliga a l’EMD, constantment, ha 
haver de recórrer als tribunals per a reclamar el petit 
i escàs finançament que li correspon. És per aquest 
motiu que l’EMD ha denunciat aquesta situació al 
Tribunal de Cuentas. 

Malgrat aquestes actuacions per part de 
l’Ajuntament, l’EMD està al corrent de pagament 
de totes les seves despeses i, al mateix temps, no té 
deutes.
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Després 
de 3 anys, 
Cerdanyola 
diu no al 
conveni
_

Davant la negativa de l’Ajuntament de Cerdanyola 
a acceptar el resultat de la consulta favorable a la 
segregació de Bellaterra en un 94% el setembre del 
2015, el Parlament de Catalunya va instar, ara fa 
dos anys, a crear una taula de negociació entre 
la Generalitat, l’Ajuntament i l’EMD per a millo-
rar el conveni actual.

En aquesta taula de negociació, l’Ajuntament de 
Cerdanyola va rebutjar frontalment la proposta ini-
cial de l’EMD d’aplicar a Bellaterra el mateix conve-
ni que Sant Cugat aplica a Valldoreix. Amb aquesta 
proposta Bellaterra disposaria dels 4 milions 
d’euros que genera en impostos per a finançar 
tots els serveis municipals que es presten a 
Bellaterra.

Després de dos anys de negociacions, l’EMD de 
Bellaterra ha aprovat per unanimitat, durant el ple 
del mes de març d’aquest any, una segona proposta 
de conveni molt més rebaixada que inclou bàsica-
ment tres eixos d’acord: les noves competències i el 
seu finançament; la seguretat ciutadana; i la millora 
de l’àmbit territorial de l’EMD incloent l’abocador de 
Can Fatjó.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha tornat a rebu-
tjar la segona proposta de conveni consensuada 
entre tots els partits amb representació a ple 
de l’EMD. L’oposició al conveni s’ha fet enviant una 
carta amb un redactat que inclou unes condicions 
inacceptables i amb inseguretat jurídica. A més, 
el text presentat pel govern de l’Ajuntament de 
Cerdanyola només té el suport de 5 dels 25 regidors 
del ple.

Taula de negociació per a la millora del nou conveni

- 
L’EMD va presentar 
oficialment tenir el mateix 
conveni de Valldoreix que 
permetria a Bellaterra 
disposar de 4 milions 
d’euros que genera
-

- 
L’EMD va oferir a 
l’Ajuntament fer un conveni 
per a Bellaterra lliurement i 
que el sometés una consulta 
amb els veïns
-

- 
L’EMD ha presentat una 
segona proposta de conveni 
molt rebaixada i aprovada 
per unanimitat al ple de 
Bellaterra
-

2015 2016 2017 2018

La regidora de Relacions Institucionals amb 
l’EMD, Laura Benseny, ha expressat als mitjans de 
comunicació que l’Ajuntament rebutja l’oferiment 
de l’EMD de fer una consulta als veïns de Bella-
terra sobre la proposta de conveni que decideixi 
l’Ajuntament.

El passat 12 de juliol el ple de l’EMD, veient que 
l’Ajuntament de Cerdanyola no havia acceptat ni 
la proposta de conveni de Valldoreix ni la propos-
ta de conveni aprovada per unanimitat pel ple de 
Bellaterra, va aprovar també per unanimitat oferir 
a l’Ajuntament que redactés un conveni per 
a Bellaterra lliurament i que el sometés a una 
consulta. Si el resultat és positiu, l’EMD es com-
prometia a assumir el resultat i a tramitar la seva 
aprovació. 

Cerdanyola 
rebutja 
l’oferiment 
de fer una 
consulta sobre 
el conveni
_

- 
La regidora Laura Benseny 
anuncia que l’Ajuntament ha 
desestimat aquesta proposta
-

Benseny, després de celebrar una reunió amb els 
diferents grups municipals de l’Ajuntament, va des-
estimar aquesta proposta.

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
20



| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
20

31

Dos no pacten si un no vol, i així 
ens hem trobat. Des de Bellaterra 
hem fet tot el possible per poder 
pactar un conveni. Ningú pot dir 
que el nostre poble no ha volgut 
pactar. La mostra més evident ha 
estat l’ultim oferiment que hem fet 
totes les formacions polítique juntes 
de Bellaterra. L’oferiment de con-
sultar al poble bellaterrenc sobre la 
proposta de conveni que decideixi i 
redacti lliurement l’Ajuntament. 

Com a representants polítics del 
nostre poble, no podem anar més 
lluny. Desestimar aquesta proposta 
indica clarament que no hi ha cap 
proposta per a Bellaterra. No hi és 
i no hi ha estat durant aquests 3 
anys de negociacions. Existeix una 
proposta de conveni escrita pel 
govern actual de Cerdanyola, però 
ni ha estat votada ni aprovada pel 
seu Ple. És, per tant, una de tantes 
declaracions d’intencions que ens 
han mantingut en aquesta negocia-
ció eterna.

És decevedor. L’ajuntament no con-
templa cap proposta per al nostre 
poble, però estic segura que si ens 
mantenim units, a Bellaterra tard o 
d’hora trovarem el nostre camí.

Visca Bellaterra!

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

“S’han de fer gols”
El propietari d’una de les empreses 
on vaig prestar els meus serveis 
professionals, deia amb certa 
freqüència una frase que me la 
vaig fer sempre meva: VULL 
COMERCIALS QUE FACIN GOLS, 
deia referint-se, no a comercials 
que viatgessin molt, que fessin 
moltes visites i que hi dediquessin 
moltes hores sinó a comercials que 
obtinguessin comandes.
Sempre hi ha una bona excusa per 
justificar el perquè s’ha perdut una 
comanda, també deia.
Aquí a Bellaterra ens passa quelcom 
similar. 
Lluitem molt, ens barallem molt i 
posem molt d’esforç i dedicació. Tot 
el que vulgueu, però no fem gols.
Els temes que veiem reflectits en 
aquesta publicació, a excepció 
de petites coses justificatives de 
cara a les noves eleccions com  la 
senyalització del parc dels esquirols, 
la millora del Camí dels Enamorats,  
la galeria de la Font de la Bonaigua 
i alguns altres que si s’han fet, els 
temes que realment importen als 
bellaterrencs, i que fan que les 
nostres vides siguin millors tals 
com seguretat, atenció mèdica (no 
centre mèdic), mobilitat, aparcament 
i mil problemes de la pròpia 
infraestructura, res de res. NO HEM 
FET CAP GOL.
Des d’aquí fem una crida perquè els 
nostres mandataris facin una reflexió 
sobre l’estil de negociació amb 
l’Ajuntament i veure si son capaços 
d’adaptar-ne un altre, malgrat que ens 
ho posin molt difícil, que ens permeti 
assolir millors resultats.

Reiniciem el curs escolar i també 
polític; curs que els taumaturgs 
insignes anuncien com a “calent”. 
I aquest curs polític ve marcat per 
que hi ha revàlida, com a batxillerat!
Les eleccions municipals estan 
presents sobre la taula ja des del 
moment en que els governs de 
l’EMD i l’Ajuntament trenquen les 
negociacions pel nou conveni (si-
tuació que paradoxalment, beneficia 
al dos grups polítics que tant s’han 
enfrontat entre ells); estan presents 
en diversos temes de l’EMD Infor-
ma que teniu a les mans i en les 
actuacions que els diferents partits 
aniran fent en el que resta de 2018 i 
el 2019. Eps, tots eh; ERC Bellaterra 
també, que som bona gent, però no 
tontos!
Mentre escric aquestes línies m’he 
assabentat de rebot que en breu 
es presenta el pla de mobilitat i 
la sala de control de les càmeres 
(que portarà cua de nou, m’hi jugo 
un pèsol... coses de les paradoxes, 
què hi farem). Ja està bé, però, que 
tinguem una proposta de pla de 
mobilitat després de 3 anys de fer 
ballar l’esquirol.
Tot just després ens arriba la festa 
major, que és aquell bonic moment 
on prenem els carrers,  ens saludem, 
gaudim, ballem i mengem. Moltes 
gràcies a tots i totes les que dedi-
queu temps i esforç en preparar 
aquesta celebració. ¡Nos vemos en 
las calles!
I quan encara no t’has refet, la Dia-
da i la cursa...
Bé, no sé pas si serà o no serà “ca-
lent” el curs. Però no podem negar 
que a Bellaterra comencem a tope.

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla

7a SanSi Bellaterra
11 SetemBre a leS 10h

“La cursa de la Diada”
Dues distàncies: 5 i 10 Km 
per la Via Verda del Vallès!

Inscriu-te a:
www.lasansibellaterra.com

www.lasansi.com



Últimes informacions de 
Bellaterra.tv
_

Millora del Camí dels Enamorats

Apunta’t a Bellaterra.tv enviant 
un missatge de Whatsapp amb 
el teu nom, l’adreça i la paraula 

ALTA al 616 83 87 83

L’EMD planteja a Cerdanyola fer una 
proposta de conveni i fer una consulta

L’EMD demana al govern i als partits de 
Cerdanyola un canvi d’actitud vers Bellaterra

La Diputació accepta cedir la carretera BV1414 
però l’Ajuntament de Cerdanyola s’hi oposa


