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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Decisió real i vinculant

En aquest número trobareu un ampli reportatge sobre el projecte Bellaterra Participa. Tots els temes 
tècnics per apuntar-se, els requisits, el reglament, la forma de sol·licitar una enquesta o consulta 
com a veí resident a Bellaterra, etc...

Bellaterra Participa serà una bona eina democràtica per al nostre poble i el convertirà en el primer 
poble català amb una administració que permet el dret a decidir de veritat. 

Crec que serem els primers, però no els únics. Són pocs els que argumenten dificultats per deixar 
decidir al poble, però ho fan perquè no confien en la gent. Potser haurem de dedicar més temps 
a estar informats, potser haurem d’admetre opinions dels nostres veïns que no ens agraden, però 
segur que estarem fent el que vol la majoria de la gent, i això és sempre millor que fer el que vol una 
minoria.

Convençut que el nostre poble avança cap a una democràcia més oberta, finalitzo aquest escrit 
desitjant-vos a tots un Bon Nadal i un Feliç 2017.

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                 Impremta: Gràfiques Mur       i 100% reciclable 
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
Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74
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
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ESPECIAL: DECIDIM LA BANDERA DE BELLATERRAESPECIAL: DECIDIM LA BANDERA DE BELLATERRA

Bellaterra 
obre camí en 
la participació 
ciutadana
_

El ple de l’EMD de Bellaterra ha aprovat el regla-
ment de funcionament de Bellaterra Participa, el 
mecanisme de participació ciutadana que permet 
obrir la votació de tots els veïns per a algunes de les 
decisions importants de Bellaterra.

Per poder votar a les enquestes i les consultes 
aprovades per l’EMD cal registrar-se prèvia-
ment al web  www.bellaterraparticipa.cat, un 
tràmit que cal fer presencialment a les oficines 
de l’EMD.

Durant els últims mesos, diversos agents de l’EMD 
han passat per tots els habitatges de Bellaterra i han 
lliurat la documentació necessària per tal de trami-
tar l’alta al sistema de votació electrònica de Bellate-
rra Participa.

La primera 
enquesta: 
decidim la 
bandera de 
Bellaterra
_

La primera enquesta de Bellaterra Participa es 
farà de l’1 al 15 de gener per a escollir la bandera 
de Bellaterra. A través del concurs per a la creació 
de la bandera, s’han rebut 23 propostes, de les quals 
11 han estat validades pel Consell de Seguiment 
del concurs. Les propostes 11 aprovades es poden 
consultar en aquesta mateixa pàgina.

En una primera fase es podrà votar qualse-
vol d’aquests 11 dissenys. En una segona fase, 
s’exposaran només les tres propostes més votades 
de les 11. S’escollirà com a bandera de Bellaterra 
la proposta més votada de les tres finalistes.

Per votar, cal accedir a www.bellaterraparticipa.cat i 
identificar-se amb el DNI i introduir la contrassenya 
registrada per cada usuari. Abans d’emetre el vot, 
cada participant rebrà un codi de seguretat a través 
del correu electrònic per garantir l’autenticitat del 
seu vot així com el seu anonimat. 

El concurs per a escollir la bandera de Bellaterra 
disposa d’un Consell de Seguiment format per un 
representant de la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 
(SCGHSVN); la vocal de Cultura de l’EMD de Bella-
terra; la tècnica de Cultura de l’EMD de Bellaterra; i 
un representant de cada partit polític amb represen-
tació al ple de l’EMD de Bellaterra.

L’autor del disseny guanyador rebrà un premi en 
metàl·lic de 300 euros.

_

Per a poder votar cal 
inscriure’s presencialment a 
les oficines de l’EMD
_

_

Les convocatòries de les 
enquestes es faran a través 
de Bellaterra TV
_

Aquest tràmit s’ha de realitzar en presència d’un 
agent o funcionari de l’EMD de Bellaterra per tal de 
validar la vostra identitat. Fins ara, gairebé 300 veïns 
han aprofitat la visita dels informadors de l’EMD per 
a inscriure’s a Bellaterra Participa. 

A partir d’ara, totes les persones que vulguin donar-
se d’alta han de fer-ho presencialment a les oficines 
de l’EMD a la plaça Joan Maragall. L’horari d’atenció 
al públic és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores; i 
els dijous també de 16 a 18 hores.

Les persones amb problemes de mobilitat que no 
puguin desplaçar-se fins a les oficines de l’EMD, 
poden trucar al 93 518 18 30 i sol·licitar una visita al 
seu domicili per tramitar la inscripció.

Aquest sistema de votació permetrà realitzar 
enquestes telemàtiques sobre temes importants 
que hem de decidir. I la convocatòria de les en-
questes es farà sempre a través de Bellaterra.tv.

En qualsevol enquesta, els resultats seran 
vinculants per a l’EMD sempre que una opció 
superi el 50% dels majors d’edat del padró de 
Bellaterra.

  

e 

05

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
18

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
18



| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
18

06 07

ESPECIAL: DECIDIM LA BANDERA DE BELLATERRA ESPECIAL: DECIDIM LA BANDERA DE BELLATERRA

1) Convocatòria de les enquestes/consultes

Les enquestes/consultes seran convocades a través 
d’un decret de la presidència de l’EMD de Bellaterra 
motivat:

a) per decisió del President/a 

b) per aprovació per la Junta de Veïns de l’EMD de 
Bellaterra, a proposta d’un grup municipal

c) A iniciativa popular, mitjançant signatures.

2) Les iniciatives populars

Qualsevol veí empadronat a Bellaterra pot promou-
re un procés de recollida de signatures per a realit-
zar una enquesta/consulta.

TRÀMIT:

Haurà de presentar una instància a l’EMD indicant 
la pregunta i les opcions de resposta a la proposta.

Aquesta iniciativa serà sotmesa al control del Comi-
té Jurídic de Bellaterra Participa, mitjançant informe 
previ en el termini màxim de 15 dies naturals.

Si l’informe és favorable, el promotor disposa d’un 
termini de 30 dies naturals a comptar des de la 
comunicació de l’informe jurídic per presentar les 
signatures de veïns empadronats a Bellaterra equi-
valents al 10 per cent del padró d’habitants majors 
d’edat.

En cap cas es facilitarà l’accés a les dades del padró 
al promotor.

Les signatures s’hauran de realitzar a les oficines 
de l’EMD en horari d’atenció al públic i en presèn-
cia de la Secretària que validarà la identitat del 
signant mitjançant la presentació del DNI i de 
l’empadronament.

Les signatures inclouran les següents dades: nom, 
cognoms, DNI i adreça.

Finalitzat el termini de 30 dies, si el promotor ha ob-
tingut el suport  necessari, el President/a de l’EMD 
disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals 
per a convocar l’enquesta/consulta.

3) Límit de realització d’enquestes/consultes

El límit d’enquestes/consultes que es poden realitzar 
per mandat serà de 4 promogudes pel President/a 
i 4 promogudes per cada partit polític integrant de 
l’EMD Bellaterra.

4) Difusió de les enquestes/consultes

La difusió de qualsevol procés participatiu estarà 
garantida per la difusió obligatòria a través de 
Bellaterra.tv, tot i que també es podrà complemen-
tar a través d’altres canals de difusió de l’EMD de 
Bellaterra. 

La difusió ha d’incloure:

• Dates de realització de la votació

• La pregunta o preguntes que es realitzaran

• Una breu explicació de les opcions

5) Terminis de la difusió

Un cop publicat el decret de presidència, s’obre un 
termini mínim de cinc (5) dies hàbils per a realitzar 
la difusió referent a l’enquesta/consulta convocada.

6) Garanties d’opinió

L’EMD de Bellaterra posarà a disposició la sala del 
Centre Cívic per exposar els arguments a favor o en 
contra de les diferents opcions.

7) Confidencialitat del sentit del vot

Totes les votacions que es realitzin a través del 
web www.bellaterraparticipa.cat han de garantir la 
confidencialitat del vot a través dels estàndards de 
seguretat informàtics que no permetin vincular la 
identitat del participant i el sentit del seu vot.

Reglament de                 Bellaterra Participa
8) Comissió de seguiment de Bellaterraparticipa

Competències de la Comissió de seguiment:

1.- Farà el seguiment i resoldrà les incidències sobre 
la recollida de les signatures i, aprovarà la recollida 
de signatures.

2.- És l’encarregada de resoldre les queixes i les 
incidències que puguin ser presentades per escrit al 
registre de l’EMD de Bellaterra referents a qualsevol 
procés d’enquesta o consulta realitzat a www.bellate-
rraparticipa.cat.  

Aquesta comissió estarà integrada per:

• Secretari o secretària de l’EMD de Bellaterra

• Un/a jurista amb experiència en el món de les 
administracions públiques

• Un/a tècnic/a informàtic/a coneixedor/a del siste-
ma de funcionament de www.bellaterraparticipa.cat

9) Comitè Jurídic de Bellaterraparticipa

Competències del Comitè Jurídic:

1.- Elaborarà un informe previ abans de realitzar 
l’enquesta/consulta.

Aquest Comitè jurídic estarà integrat per:

• Secretari o secretària de l’EMD Bellaterra

• Un/a jurista amb experiència en el món de les 
administracions públiques

• Un/a politòlog/a amb experiència en el món local.

10) Vinculació dels resultats

Els resultats de les enquestes/votacions seran sem-
pre vinculants per a l’EMD de Bellaterra quan una 
opció superi el 50% dels majors d’edat del padró de 
Bellaterra. 

11) Participants

Només poden participar a les votacions les per-
sones majors d’edat que estiguin empadronades 
a Bellaterra i que hagin fet el registre al web               
www.bellaterraparticipa.cat. 

12) Resultats

Els resultats es faran públics en el termini màxim de 
cinc (5) dies hàbils posteriors a la finalització de les 
votacions. 

Es faran públics a través de Bellaterra.tv, tot i que 
també es podran anunciar complementàriament a 
través d’altres canals de difusió de l’EMD de Bella-
terra.
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Notícies

Les festes 
de Nadal, a 
Bellaterra
_

Dissabte 17
“Els Pastorets”

Representació d’”Els Pastorets” a càrrec de 
l’Associació de Veïns del Turó de Sant Pau.

Organitza: AV Turó de Sant Pau

Divendres 23
17h Quinto de Nadal Infantil

19h Quinto de Nadal Adults

La Unió de Veïns organitza una nova edició del 
Quinto de Nadal amb doble sessió. A les 17h Quinto 
per als infants, i a les 19h Quinto per als adults. 

Lloc: Bar d’El Club Bellaterra 
Organitza: Unió de Veïns de Bellaterra

Dijous 22
20h Tertúlia del Fòrum Bellaterra

El directiu del FC Barcelona, Jordi 
Moix, presentarà durant la tertúlia 
del Fòrum Bellaterra el projecte 
“Espai Barça”. L’acte el presentarà la 
presidenta del Fòrum, Chus Corne-
llana, i el moderarà el president de la 
Penya Blaugrana de Bellaterra, Oriol Campmany.

En finalitzar, s’oferirà un piscolabis als assistents.  

Lloc: Centre Cívic (Plaça Maragall, 4)
Organitza: Fòrum Bellaterra 

Diumenge 18
Concert “El Trencanous”

Concert per a famílies amb nens de 3 a 8 anys. El 
preu de les entrades és de 2€ per als nens i els veïns 
de Bellaterra, i de 5€ per a la resta de persones. 

Organitza: El Musical

Diumenge 18
Concert de Nadal - Coral Turó

Concert de Nadal a càrrec de la Coral del Turó de 
Sant Pau.

Organitza: Coral del Turó de Sant Pau

Dissabte 17
Concert de Nadal - El Musical

Tradicional Concert de Nadal d’El Musical a la pa-
rròquia de la Santa Creu.

Organitza: El Musical
UNIÓ DE VEÏNS DE BELLATERRA

Notícies

A les 17h la companyia Can Ninot oferirà 
l’espectacle de titelles “Un conte de Nadal”.

A les 18h està prevista l’arribada dels Reis a l’estació 
dels FGC. 

Recepció a càrrec dels nens del Grup Escolta amb 
torxes; concert dels alumnes d’El Musical; i discurs 
de Ses Majestats. Posteriorment, el president de 
l’EMD els lliurarà les claus de totes les cases de 
Bellaterra.

Tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompan-
yats pel ritme dels Trencatrons, pujaran als cotxes 
d’època per anar fins a la Parròquia de la Santa Creu, 
on faran l’ofrena al Nen Jesús.

Dissabte 24
17h Pessebre vivent

16h Missa del Pollet / 24h Missa del Gall

Bellaterra recupera la tradició del pessebre vivent 
amb la representació del naixement que es farà al 
pòrtic de la parròquia de la Santa Creu. I a mitjanit, 
la Missa del Gall

Aquell mateix dia, el Grup Escolta organitza una 
recollida de roba de segona mà. 

Lloc: Parròquia de la Santa Creu 

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

Després, cap a les 19:30h, arribaran al Centre Cívic 
on tots els nens i nenes podran donar les seves 
cartes als Reis. A l’exterior del Centre Cívic s’oferirà 
la tradicional xocolatada.

Llocs: Plaça del Pi, Parròquia de la Santa Creu i 
Centre Cívic

Organitzen: Can Ninot, Unió de Veïns, El Musical, 
La Inestable, Grup Escolta, Parròquia de la Santa 
Creu i EMD

Vols que els Reis visitin casa teva?
cultura@bellaterra.diba.cat / 667 573 025

DIJOUS 5 DE GENER
CAVALCADA DE REIS 2017
17h Animació infantil
18h Arribada dels Reis d’Orient
19:30h Entrega de cartes i xocolatada al 
Centre Cívic
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L’Ajuntament 
s’oposa a les 
pilones
_

L’Ajuntament 
denuncia les 
càmeres
_

El ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
mes d’octubre va decidir portar als tribunals 
les càmeres de control estadístic i de trànsit 
instal·lades per l’EMD de Bellaterra.

Compromís – la CUP, Esquerra Republicana, 
el PSC i Iniciativa, s’oposen a les càmeres 
al considerar que és una competència de 
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 compe-
tència 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 regidor del PSC, Victor Francos, va asse-
gurar que Bellaterra pot tenir un finançament 
just, una vía pública adequada, però cap privi-
legi. Per la seva banda, el regidor de Relacions 
Institucionals, Daniel Mallén, va discrepar del 
fucionament actual de l’EMD.

Ramon Andreu va constatar que Bellate-
rra no està ben tractada per Cerdanyola, 
malgrat el canvi de govern local, i que les 
paraules que es diuen des de Cerdanyola no 
casen amb els fets.

L’Ajuntament de Cerdanyola també va decidir 
en el ple del 27 d’octubre denunciar judicial-
ment les pilones que l’EMD de Bellaterra té 
al Camí Antic de Sant Cugat i al sector dels 
Pous. 

Compromís - la CUP, Esquerra Republicana, el 
PSC i Iniciativa, estan en contra de les pilones 
perquè també consideren que l’EMD no en té 
la competència.

El president de l’EMD, Ramon Andreu va 
recordar que Bellaterra té delegada la compe-
tència d’ordenació i regulació del trànsit, i va 
afegir que les pilones volen evitar que el Camí 
Antic actuï com a drecera entre les autopistes 
AP-7 i C-58. A més, el president de l’EMD va 
recordar que la justícia ja ha donat la raó a 
Bellaterra sobre la instal·lació de les pilo-
nes.

Ramon Andreu va explicar que Bellaterra és 
lliure de gestionar el seu presssupost en els 
projectes que consideri oportuns, com ara 
la instal·lació de les pilones, i va afegir que 
l’Ajuntament no pot condicionar l’ús de les 
partides del pressupost bellaterrenc.

La presentació d’aquests contenciosos contra 
les pilones del Camí Antic de Sant Cugat i les 
del sector dels Pous arriba després d’una sèrie 
de robatoris amb violència a habitatges de Be-
llaterra, i coincideix amb les negociacions de 
la proposta de nou conveni entre Cerdanyola 
i Bellaterra que va encarregar el Parlament de 
Catalunya.

_

Victor Francos (PSC) diu 
que Bellaterra no ha de 
tenir cap privilegi; i Daniel 
Mallén (ERC) discrepa del 
funcionament actual de 
l’EMD
_

_

Les càmeres tenen 
l’aprovació del Departament 
d’Interior de la Generalitat
_

_

Les pilones volen evitar 
que el Camí Antic sigui la 
drecera entre les autopistes 
AP-7 i C-58
_
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Notícies

Ja està a la venda el 
calendari solidari del 2017

Els diners recaptats es destinaran íntegrament a Càritas

El podeu adquirir per 3€ a la llibreria Paper’s i a les oficines de l’EMD

Els Mossos 
detenen dos 
lladres a 
Bellaterra
_

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 
1 de desembre dos lladres que intentaven 
robar en un habitatge del Turó de Sant Pau. 
Aquesta detenció es va poder fer gràcies a 
la col·laboració ciutadana, que combinada 
amb el dispositiu que estan duent a terme 
el Mossos, va permetre la ràpida intervenció 
policial i que els lladres fossin enxampats in 
fraganti. 

Amb posterioritat a aquest robatori, Bellaterra 
ha patit més casos de robatoris amb força a 
domicilis, i els cossos policials continuen amb 
els dispositius de prevenció. La policia destaca 
la importància de la col·laboració dels veïns 
per a reduir el risc d’aquest tipus de delictes i 
aconsella trucar a les comissaries de la Poli-
cia Local i dels Mossos d’Esquadra de Cer-
danyola davant la presència de sospitosos.

La petició a l’Ajuntament de Cerdanyola per 
part de tots els partits amb representació a 
l’EMD de Bellaterra és que es garanteixi la 
presència de dos agents fixos de la Policia 
Local a Bellaterra les 24 hores del dia. Això 
suposaria destinar 12 agents de la plantilla 
actual al nostre poble. 

Durant el ple municipal de Cerdanyola del ju-
liol, la regidora de Seguretat, Contxi Haro, va 
assegurar que l’Ajuntament no deslocalitzarà 
el servei de la Policia Local.

En aquest mateix ple, l’Ajuntament va em-
plaçar els responsables de l’EMD a una reunió. 
Durant la trobada, el president de l’EMD, Ra-
mon Andreu, va demanar més patrullatge de 
la Policia Local a Bellaterra, una acció que per-
metria millorar la prevenció d’actes delictius. 
L’EMD també va demanar que l’Ajuntament 
s’involucri en la posada en marxa de les cà-
meres de trànsit; i que retiri la seva oposició a 
l’activació de les pilones del sector dels Pous.

_

L’EMD segueix reclamant la 
presència fixa a Bellaterra 
d’una patrulla de la Policia 
Local les 24 hores del dia
_

Des de l’EMD de Bellaterra es treballa per 
mantenir actives les càmeres de control esta-
dístic i de trànsit, i se segueix reclamant la 
presència fixa a Bellaterra d’una patrulla de 
la Policia Local les 24 hores del dia.
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Des del passat estiu, estem patint 
una onada de robatoris important. 
Dos robatoris amb agressió estan 
encara sent investigats i el degoteig 
constant de robatoris a les cases 
quan queden buides justifica una 
preocupació important. La segu-
retat ciutadana és bàsica per a tots 
nosaltres. En aquest sentit, hem de 
reconèixer la tasca de patrullatge 
oficial i d’incògnit i els treballs 
d’investigació que estan realitzant 
els Mossos d’Esquadra. Destacar 
també la contribució a aquesta feina 
que estem fent des de l’EMD al 
facilitar les imatges de les nostres 
càmeres situades a les entrades de 
Bellaterra. 
Fruit de tot aquest treball i de la 
col·laboració ciutadana els Mossos 
varen realitzar la detenció de dues 
persones mentre estaven realitzant 
un robatori a casa d’un veí bellate-
rrenc. 
Creiem que Bellaterra és especial-
ment vulnerable a aquest tipus de 
delictes perquè té les dues autopis-
tes a tocar i perquè amb 6 accessos 
d’entrada i sortida per a vehicles 
és molt més difícil de vigilar que 
altres poblacions. Per aquest motiu, 
com a govern de l’EMD, ja fa temps 
que vàrem veure que les nostres 
actuacions sobre l’ordenació i regu-
lació del trànsit a Bellaterra podien, 
indirectament també, facilitar als 
cossos de seguretat el seu treball 
al nostre poble. La instal·lació de 
càmares de control estadístic i de 
trànsit i els controls d’accessos 
mitjançant pilones són un exemple 
d’aquesta sinergia.

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

El passat dimarts 29 de novembre 
vaig assistir a l’assemblea de la 
Unió de Veïns com a membre de 
la Unió però també com a vocal 
de l’EMD per Convergència i vaig 
percebre una certa inquietud veïnal 
en relació a la negociació del nou 
conveni.
Des de l’equip de Convergència a 
l’EMD de Bellaterra, volem apor-
tar una petita dosi de serenor i 
tranquil·litat respecte de la negocia-
ció que s’està duent a terme entre 
els partits polítics que formem part 
del Ple de l’EMD de Bellaterra i 
l’Ajuntament de Cerdanyola. 
El punt de sortida per part de 
l’equip negociador de l’EMD va ser 
el de proposar un conveni com el de 
Valldoreix i si bé no serà possible en 
la seva totalitat, és clar que només 
acceptarem un conveni en el que 
Bellaterra rebi unes competències i 
un finançament suficient per poder 
dirigir i gestionar el nostre futur en 
temes tan cabdals com urbanisme, 
activitats econòmiques, pacificació 
del trànsit, voreres, il·luminació... és 
a dir, rebent la majoria de compe-
tències a excepció d’aquelles que 
per llei no es poden transferir.
D’altra banda, i en bé de l’eficàcia i 
la discreció, a vegades és complex 
recaptar l’opinió o informar de la 
marxa de les negociacions a les 
diferents associacions de Bellate-
rra i és per això que demanem la 
màxima confiança per a les perso-
nes que gestionen la negociació, 
en la seguretat absoluta que només 
pretenen el millor per la Bellaterra 
actual i futura.

DE L’ARA I DEL DESPRéS
L’actualitat a Bellaterra és més 
candent del que els tranquils carrers 
podrien fer pensar; les entitats es 
mouen i s’organitzen més enllà del 
que el calendari de festivitats regla-
des obliga. I això està bé.
En els propers mesos es posarà 
a valoració de veïns i veïnes la 
proposta de nou conveni que s’està 
treballant a instàncies del Parlament 
de Catalunya.
Una proposta a moltes mans entre 
representats de l’EMD i del govern 
de Cerdanyola i que permetrà una 
millora molt significativa de les com-
petències i el finançament de l’EMD.
Si finalment la proposta és accepta-
da per la majoria dels i les veïnes, qui 
governi l’EMD tindrà una capacitat 
de gestió i planificació a curt, mig 
i llarg termini, ja que més enllà de 
competències i finançament, també 
s’obrirà el meló de les inversions. I 
això és bo.
Gestionar més des de casa ens ha de 
permetre fer-ho de manera efectiva i 
eficient. Augmenta alhora el marge 
d’exigència i la responsabilitat que 
tenim els que de manera més directa 
o indirecta participem del dia a dia 
institucional de l’EMD; primer el 
govern i tot seguit la junta de veïns i 
veïnes. I això és MOLT bo.
Perquè un nou marc de relacions ben 
travat i debatut ha de permetre no 
només la gestió de l’ara, sinó també 
la imaginació de què i com serà el 
demà. I, si em permeteu... AIXÒ ÉS 
EL MILLOR.
Com sempre, em poso a la vostra 
disposició: quim.oltra@gmail.com / 
654 739 501. Salut!

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla

L’actualitat institucional,  
a Bellaterra.tv
_

L’Ajuntament de Cerdanyola s’oposa a 
les pilones de Bellaterra

L’Ajuntament de Cerdanyola denuncia 
les càmeres de Bellaterra

L’Àrea Metropolitana dóna ajuts econò-
mics per a la rehabilitació de les cases

Comunicat oficial: Increment de 
robatoris

L’EMD demana a l’Ajuntament més 
presència policial a Bellaterra

Resum de la Festa Major de Bellaterra 
2016

Bellaterra per TV3 amb la 5a Cursa de 
la Diada

L’EMD posa en marxa el sistema de 
votació per enquestes i consultes, 
Bellaterra Participa

Bellaterra proposa tenir el mateix 
conveni que Valldoreix

Accions de prevenció dels incendis 
forestals a Bellaterra

Margarita Arboix, nova rectora de 
la UAB

La immobiliaria Colonial presenta 
el seu refugi de papallones prop de 
Bellaterra

L’EMD treballa per treure les antenes 
del campanar fora de la zona urbana

El Parlament no atura la independència 
de Bellaterra però prioritza millorar el 
conveni de l’EMD

El primer debat sobre la independència 
de Bellaterra al Parlament

L’Ajuntament s’oposa a derivar el 
servei mèdic

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
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