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TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina d’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 Salut 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
Sanitat Respon 24h.  902 111 444
Residència CIM Bellaterra  93 000 14 01

FARMÀCIA
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13:30 i 16.:30-20 h  
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 Waldorf-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
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  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 
www.bellaterra.diba.cat Impremta: Gràfiques Mur    i 100% reciclable
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Recorda!    
Acredita la teva identitat 
presentant el teu DNI, permís   
de conduir, passaport, tarjeta  
de residència o d’identitat.

Les paperetes i els sobres es 
diferencien per colors.

Podràs dipositar el teu vot a les 
urnes corresponents des de les 9 
del matí fins a les 8 de la tarda.

ELECCIONS
MUNICIPALS
22 DE MAIG
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Notícies

Primeres   
actuacions 
a la ctra. 
BV1414
_

A l’espera de dissenyar el projecte i executar les 
obres de transformació de la carretera en una avin-
guda local.    

La pacificació de la carretera ha estat una rei-
vindicació històrica dels residents a Bellaterra.
El Govern de l’EMD, coneixedor d’aquesta pro-
blemàtica i responsable de la mobilitat de l’àmbit 
de Bellaterra, va iniciar el mes de juliol passat un 
seguit de reunions i de treballs amb la Diputació de 
Barcelona per afrontar aquesta problemàtica.

Durant aquests dies la carretera ha estat objecte 
de treballs de senyalització. Aquest ha estat l’inici 
d’un seguit de mesures pactades per iniciar la 
transformació de la carretera de Bellaterra en 
una avinguda local gestionada directament per 
l’EMD.

_

“La senyalització de 12 pas-
sos de vianants, doble ratlla 
contínua i 5 illetes centrals”
_

La senyalització de 12 passos de vianants, doble rat-
lla contínua i 5 illetes centrals, vindrà acompanyada 
aquests dies per la col·locació d’un semàfor de pol-
sador davant de l’Estació dels Ferrocarrils i la 
finalització d’un tram de vorera proper al revolt 
de la Font de la Bonaigua. 
Amb aquestes primeres actuacions es pretén re-
baixar el nivell de preferència que aquesta carretera 
sempre ha tingut sobre els vianants de Bellaterra 
fent-la més lenta i més permeable, a l’espera de 
dissenyar el projecte i executar les obres de trans-
formació de la carretera en una avinguda local.

Brigada de pintors treballant amb la senyalització a la ctra. de Sabadell
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Nova
Zona Verda
a l’estació
_

L’EMD ha senyalitzat la zona verda d’aparcament 
que permet als residents de Bellaterra seguir 
aparcant a l’Estació com fins ara, amb total llibertat, 
sense limitacions horàries ni costos afegits però que 
limita l’aparcament dels vehicles dels no residents a 
un màxim de 2 hores. 

L’objectiu és evitar l’estacionament de vehicles 
d’altres municipis que, a primera hora del matí, 
aparquen a l’Estació per desplaçar-se, general-
ment a Barcelona, i tornen a última hora, col·lapsant 
així la zona comercial de l’Estació. L’aparcament 
estarà controlat per un agent autoritzat de l’EMD.
_

“Els residents a Bellaterra 
amb distintiu, poden seguir 
aparcant com fins ara, amb 
total llibertat”
_

Els residents a Bellaterra amb distintiu, poden se-
guir aparcant com fins ara, amb total llibertat, sense 
limitacions horàries ni costos afegits. 

La identificació dels vehicles dels residents es 
realitza mitjançant un adhesiu oficial col·locat 
al parabrises que es pot passar a recollir a les 
oficines de l’EMD acreditant-se, en els casos de 
sol·licitar només un adhesiu per resident, amb el 
DNI i el carnet de conduir. Caldrà indicar el núm. 
de matrícula. Com en el cas de la targeta de les 
pilones, es podrà recolllir per delegació, facilitant la 
fotocòpia dels documents dels familiars i indicant 
les matrícules corresponents. Per a més informació, 
podeu trucar al 93 518 18 30.

Notícies

Imatge 1 | Exemple de la senyal de la zona verda per a la seva identificació. 
Imatge 2 | Mostra de l’adhesiu que s’haurà de col·locar al parabrises.

Nova



Fotografia de les pilones ubicades al final del Camí Antic de Sant Cugat

Pilones 
Camí Antic
_

Ja fa temps que el Govern de l’EMD va decidir 
limitar el pas de vehicles per la nova connexió 
del Camí Antic als residents de Bellaterra. 
Aquesta mesura era fruit de l’estudi encarregat a 
l’empresa especialista en mobilitat Doymo, que va 
preveure una intensitat de trànsit de més de 7.000 
vehicles diaris quan s’obrís la connexió. Aquestes 
previsions sorgien de la drecera que suposa el Camí 
Antic com a alternativa al trànsit intermunicipal de 
Sabadell a Sant Cugat per les autopistes. La decisió 
també va tenir en compte aspectes de seguretat, 
conseqüència d’obrir una connexió directa més de 
Bellaterra a les autopistes.

El sistema de control d’accés del Camí Antic 
està funcionant sense problemes. Són ja més 
de 800 les targes d’accés distribuïdes per l’EMD 
durant aquests primers dies. A la web de l’EMD hi 
podeu trobar un vídeo demostratiu del seu funcio-
nament. Cal remarcar que, perquè funcioni correc-
tament, s’ha de col·locar la tarja a tocar del lector  
i mantenir-la quieta uns segons.

_

“Recordem que els residents 
de Bellaterra per recollir la 
seva tarja d’accés han de pre-
sentar a les oficines de l’EMD 
de la Plaça Maragall”
_

Recordem que els residents de Bellaterra per 
recollir la seva tarja d’accés han de presentar a les 
oficines de l’EMD de la Plaça Maragall el DNI i el 
permís de conduir. En el cas de no ser residents em-
padronats, cal posar-se en contacte amb l’EMD per 
consultar la documentació necessària en cada cas.

El pas és ràpid i fluid i ens comunica directament 
amb l’autopista A7/B-30, amb els Túnels de Vallvi-
drera i amb l’Estació i el Polígon de Sant Joan. 
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Notícies
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Notícies

Senyalitzem 
les nostres 
portes 
d’entrada
_

El 6 de juliol de 2010, Bellaterra va deixar de ser un 
barri per convertir-se oficialment en un poble. La 
deixadesa i l’oblit que hem patit s’ha manifestat fins 
i tot en quelcom tan elemental com la senyalització 
bàsica. A l’entrada del nostre poble des de Sabadell, 
el rètol indicador no senyalitzava Bellaterra, sinó 
Sant Cugat, deixant el nostre pobla com un simple 
acompanyant de la carretera fins aquesta població.

Un dels objectius bàsics del Govern de l’EMD ha 
estat potenciar el nostres símbols i situar Be-
llaterra amb la força que es mereix al mapa del 
Vallès. Amb aquest objectiu, durant aquests dies 
estem realitzant els treballs per senyalitzar i enjar-
dinar les dues entrades de la carretera, millorant de 
forma significativa la imatge del nostre poble   
i transmetent als vehicles forans la visualitza-
ció d’entrada a un poble.
Les imatges adjuntes de l’estudi ens donen una idea 
aproximada de les línies de treball de les empreses 
encarregades. 
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ELECCIONS A L’EMD 
BELLATERRA

PRESIDENT/A DE L’EMD

GOVERN DE L’EMD
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PLE DE L’EMD BELLATERRA

9

EL SISTEMA ELECTORAL
El sistema electoral concedeix dues urnes a l’EMD 
Bellaterra. Una per triar directament el president/a 
l’altra per triar els seus Vocals o Govern de Bellate-
rra. L’urna de govern segueix influïnt en el resoltat 

electoral de l’Ajuntament de Cerdanyola.
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Conjunt de fotografies dels diferents actes de la Festa Menor

La Festa
Menor
_

Les entitats, la cultura i la  
música, grans protagonistes 
de la Festa Menor 2010 
Més d’una quinzena d’actes 
omplen la programació de la 
festa menor.
_

Després d’un any sense 
Festa el cap de setmana, 
29, 30 abril i 1 de maig es 
va celebrar la cinquena 
edició de la Festa Menor. 
_ 
 
La segona festivitat de Bellaterra s’ajornava un 
cap de setmana més enllà de Sant Jordi a causa 
de la setmana Santa; no obstant això, els actes, les 
activitats i sobretot els veïns i veïnes ompliren els 
carrers per gaudir de múltiples activitats per a tots 
els públics. 
 
La festa va començar amb un petit recital de violí 
i piano a càrrec d’Heriberto Fonseca al Musical, 
i acabava la nit amb un concert al Centre cívic del 
cantant i músic bellaterrenc Gerard Sesé. 
 
El dissabte 30 d’abril, tenia lloc la part infantil  
de la festa amb una animació a càrrec de la Belén 
Maluenda i tallers organitzats pel Grup Escol-
ta Bellaterra. Al mateix moment, s’inaugurava 
l’exposició de pintura de Lídia Carreté, veïna de 
Bellaterra i se celebrava la gala de repartiment de 
premis del 1er concurs literari. Paral·lelament el 
Club Bellaterra oferia unes masterclass de pàdel 
i cycling a les seves instal·lacions, donant un toc 
esportiu a l’esdeveniment. Per finalitzar la tarda, es 
va fer un acte organitzat per l’Associació de veïns 
del Turó de Sant Pau. Una aproximació ètica, 
poètica i humana de Joan Maragall, amb una in-
troducció de Pere Lluis Font i un recital de poemes 
musicats a càrrec d’Ignasi Roda. 

 
Per últim, el diumenge 1 de maig es va realitzar 
una bicicletada popular pel Camí Verd, una expo-
sició de fotos a càrrec de les alumnes del taller 
de fotografia de l’EMD, el vermut literari amb 
l’escriptora Lluïsa Forrellad i per acabar un ver-
mut popular amb la representació de tots   
els restaurants de Bellaterra i del Fornaio. 
 
Volem agrair a totes aquelles persones que van 
participar, a tots els veïns i veïnes i sobretot als 
col·laboradors per poder realitzar laFesta Menor. 
 
Es va concloure la festa amb el veredicte de les 
votacions de l’escut de Bellaterra, votat pels veïns  
i veïnes durant tot el cap de setmana. 
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Notícies
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Accés al 
Camí Verd
des del Turó
_

L’EMD ha executat la connexió del Camí Verd amb 
el Turó de San Pau fent una rampa de sauló de 30 
metres protegida amb una barana de fusta. La con-
nexió ha estat utilitzada immediatament i ha 
tingut una molt bona acceptació entre els veïns.
Dos grans objectius del Govern de l’EMD han estat 
la promoció de la cohesió social dels bellaterrencs 
i la promoció de la mobilitat sostenible. Aquests dos 
objectius veuen, en el nou accés al Turó de San Pau 
al Camí Verd, un gran impuls endavant. 

_

“promoció de la cohesió 
social dels bellaterrencs 
i la promoció de la mobilitat 
sostenible”
_

Des del punt de vista social, l’accés del Turó al 
Camí Verd millora la proximitat dels habitants
del barri del Turó amb la resta, en compartir una 
zona d’esbarjo i de mobilitat sostenible com el Camí 
Verd. Podem afirmar que ara és molt més probable 
que les relacions socials entre habitants del Turó i 
habitants de la resta de Bellaterra millorin en quan-
titat i qualitat enriqueixin més el nostre entramat 
social.

Des del punt de vista de mobilitat sostenible, 
l’accés al Turó trenca la necessitatdels seus 
habitants de desplaçar-se en vehicle privat per 
entrar i sortir del seu barri de forma segura. D’altra 
banda la continuïtat de la connexió del Camí Verd 
amb al Turó pel camí inferior de les cases, permet 
als alumnes de l’Escoleta i de l’Institut Pere Calders 
d’utilitzar un itinerari segur per desplaçar-se 
des del Camí Verd a l’escola.

Notícies

Accés del Camí Verd des del Turó de Sant Pau
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Confèrencia 
de Montse-
rrat Turu
_

“Recomano als bellaterrencs 
que s’informin molt bé so-
bre el funcionament electoral 
abans de votar”

El dilluns dia 2 de maig l’EMD va convidar, al 
Centre Cívic de Bellaterra, la Presidenta de 
l’Agrupació d’EMD’s de Catalunya i actual Pre-
sidenta de Valldoreix, la Sra. Montserrat Turu 
per tenir l’oportunitat de sentir les seves opinions 
i compartir els seus coneixements en una estona 
de diàleg.

La seva intervenció va abordar dos grans blocs. 
El primer basat en l’activitat que juntament amb 
altres presidents de EMD’s ha portat a terme per 
millorar els drets i els reconeixements legals 
de les Entitats Municipals Descentralitzades, 
arribant fins i tot a modificar el text de l’Estatut 
de Catalunya per situar dins de la seva influència, 
també, les EMD’s. El segon bloc el va centrar en el 
funcionament del sistema electoral propi de les 
EMD’s, amb dues urnes, una pel President   
i l’altra pel seu equip. 

En aquest punt va explicar clarament les dificultats 
que ha viscut aquests darrers anys a Valldoreix, 
amb una resultats electorals divergents a les dues 
urnes que la van designar a ella presidenta però 
amb un govern d’un partit diferent al seu. Per 
aquest motiu destacava la necessitat de modificar 
el sistema electoral de les EMD’s, que va definir de 
“pervers”, per un de més coherent, i recomanava 
als bellaterrencs que s’informessin molt bé so-
bre el funcionament electoral abans de votar.

Notícies

Sra. Montserrat Turu, Presidenta de l’Agrupació d’EMD’s de Catalunya i actual Presidenta de Valldoreix i Ramon Andreu, President de l’EMD de Bellaterra. 
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RECULL
LA TEVA 
AUTORITZACIÓ
LA TEVA 
AUTORITZACIÓ
LA TEVA 
ZONA
VERDA
D’APARCAMENT
A LES OFICINES DE 
L’EMD BELLATERRA

RECULL

Per a més informació podeu trucar al 93 518 18 30
Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 16 a 19 h



EL SISTEMA 
ELECTORAL
El sistema electoral concedeix dues 
urnes a l’EMD Bellaterra. Una per triar 
directament el president o presidenta 
i l’altra per triar els seus Vocals  
o Govern de Bellaterra.

GOVERN DE 
Bellaterra

PRESIDENT/A
DE L’EMD

COMPETÈNCIES 
DE L’EMD
Les Competències de l’EMD 
Bellaterra són: 
· les activitats culturals i esportives 
· la conservació i l’administració  

del patrimoni
· la inspecció urbanística i d’activitats
· la mobilitat
· la conservació i el manteniment  

de l’espai públic

PRESIDENT O 
PRESIDENTA
Es tria directament pels veïns i veïnes 
de Bellaterra en una urna específica. 
Representa l’Entitat Municipal de 
Bellaterra, administra els seus inte-
ressos i executa els acords adoptats 
pel Ple de Bellaterra. Pot assistir 
a les sessions del Ple de Cerdanyola 
amb veu però sense vot.

ELS VOCALS 
Els Vocals tenen veu i vot, en el Ple 
Municipal de Bellaterra i formen part 
del Govern de Bellaterra o de la seva 
oposició. 

EL PLE
El Ple de Bellaterra és l’òrgan sobirà 
de l’EMD i l’encarregat de decidir 
les principals qüestions que afecten 
Bellaterra. Consta de 8 vocals i un 
president o presidenta. Ha de convo-
car-se com a mínim cada tres mesos. 

QUÈ ÉS L’EMD 
Bellaterra?
L’Entitat Municipal Descentralit- 
zada de Bellaterra (EMD) és 
l’Administració Municipal que 
representa el nostre poble i 
la responsable de gestionar, amb  
plena independència, les competèn-
cies municipals traspassades per 
l’Ajuntament de Cerdanyola. 
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