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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Bellaterra guanya serveis

Fa pocs anys, recordo que un funcionari de l’Ajuntament de Cerdanyola 
ens va preguntar: “Quins serveis públics creieu que necessita Bellaterra?”. I 
recordo també la resposta acalorada d’un veí: “Qualsevol, qualsevol! perquè 
aqui no hi ha res. Res de res. Per tant, qualsevol!”.

D’aquells dies ençà, poc a poc, Bellaterra ha començat a guanyar serveis 
amb l’arribada de l’EMD. I avui podem anunciar l’arribada d’uns dels 
serveis bàsics més essencials: el servei mèdic. Us puc dir que, com us ima-
gineu, no ha estat una feina fàcil perquè el moment és complicat i perquè 
implica una important inversió econòmica. Però el projecte va endavant i 
comença a caminar.

Les obres començaran aviat i el servei ben segur que millorarà la qualitat de 
vida de tots plegats. Mica en mica, Bellaterra va aconseguint millores i, pas 
a pas, es va convertint en un poble normal.

Estic convençut que el nostre futur serà cada cop millor. Entre tots ho farem 
possible.

Visca Bellaterra!

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 13 i de 16 a 18 h.

_

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  902 533 333
CatSalut Respon (24h) 061
Residència CIM Bellaterra                     93 000 14 01

FARMÀCIES
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
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 - 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
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
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L’EMD segueix treballant perquè Bellaterra pugui 
gaudir ben aviat de dos centres mèdics, un de 
públic i un de privat, al centre del poble. Els cen-
tres s’ubicaran al local de l’EMD al carrer Lluís de 
Ábalo. La cessió d’aquest local és una càrrega ur-
banística del Club Bellaterra per vint anys a l’EMD 
en compensació de la requalificació urbanística 
comercial feta per l’Ajuntament de Cerdanyola en 
els terrenys del Club.

Bellaterra 
tindrà dos 
centres mèdics
_

Fotomuntatge del futur centre mèdic de Bellaterra, que s’ubicarà en aquest edifici del carrer Lluís de Ábalo

Projecte subvencionat 
parcialment per la:€

Les obres per adequar l’edifici del carrer Lluís de 
Ábalo comptaran amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona, que aportarà 37.000 euros. 

Les instal·lacions
_

_

Les noves instal·lacions 
s’ubicaran al local de l’EMD 
al carrer Lluís de Ábalo
_

En relació al centre mèdic públic, des de l’EMD 
s’estan mantenint converses amb els responsables 
del Servei Català de la Salut (CatSalut) per tal de 
concretar el projecte d’obres, habilitar l’espai neces-
sari i fixar els horaris i els serveis públics que es po-
dran dispensar des d’aquestes noves instal·lacions.

Pel que fa al centre mèdic privat, l’EMD convocarà 
un concurs públic per a licitar la seva gestió. En 
aquest cas, una de les condicions indispensables 
del futur operador és que doni cobertura a totes les 
mútues privades del sector de la salut.

_

Una de les condicions 
indispensables del futur 
operador privat és acceptar 
totes les mútues privades
_

_

Ben aviat es fixaran amb 
el CatSalut els horaris i els 
serveis públics que s’hi 
dispensaran
_

Centre mèdic privat
Bellaterra 

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
12



Notícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
12

06 07

L’EMD consigna 50.000€ 
per al Camí Antic
_

L’estat actual del Camí Antic de Sant Cugat -amb 
trams més amples o estrets, i zones sense voreres- 
és conseqüència de l’afectació urbanística que 
imposa el Pla General Metropolità (PGM) del 1976. 

Per a solucionar aquesta situació, l’EMD està tre-
ballant tècnicament possibles solucions per reduir 
aquesta afectació urbanística. La proposta de 
l’EMD se cenyirà a la normativa urbanística vi-
gent i necessitarà el vistiplau de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Per aquest motiu, i amb la intenció de fer més viable 
aquesta solució, l’EMD ha reservat una subvenció 
de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona per 
assumir una part dels treballs d’urbanització.

El planejament urbanístic vigent obliga a fer una 
reserva de sòl de 20 metres d’amplada, dels quals 6 
metres són per a la calçada dels vehicles i 14 metres 
per a voreres i zones enjardinades. L’EMD sempre 
ha considerat que aquest planejament estava fora 
de lloc, i més encara des que es van instal·lar les 
pilones d’accés al Camí Antic a Terranova. 

La proposta que defensa l’EMD és reduir 
l’afectació i fer que el traçat definitiu del 
Camí Antic tingui entre els 8 i els 11 metres 
d’amplada. 

El projecte definitiu de modificació del PGM 
s’haurà de consensuar amb els propietaris dels 
habitatges que hi ha al llarg del Camí Antic.

Aquesta afectació urbanística ha provocat que 
diversos veïns ja hagin fet cessions obligatòries de 
terreny. Amb la nova proposta urbanística, aquests 
veïns recuperarien una part de la cessió feta i, al 
mateix temps, les que encara resten pendents hau-
ran de cedir menys superfície.

_

L’EMD està treballant 
tècnicament per reduir 
l’actual afectació urbanística
_

_

Aquests diners serviran 
per assumir una part dels 
treballs d’urbanització
_
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Estudi sobre 
el potencial 
del Camí Verd
_

L’EMD ha encarregat un estudi sobre l’estat actual 
de la Via Verda del Vallès, i també sobre el seu 
potencial i projecció de futur. Cal recordar que el 
Camí Verd que travessa Bellaterra és la prime-
ra Via Verda de la demarcació de Barcelona, 
un projecte que el 27 de maig del 2011 va rebre el 
suport unànim de tots els ajuntaments implicats.

La Via Verda permet connectar Sant Quirze, Sa-
badell, Bellaterra, Sant Cugat i Rubí gràcies a un 
traçat de global de 8 quilòmetres, dels quals 2 ja són 
practicables a Bellaterra. 

La Resolució del Parlament de Catalunya
_

L’estudi farà una proposta de traçat que satisfaci al 
màxim possible les característiques òptimes de la 
Via Verda i que li permetin assolir el seu màxim 
rendiment.

Una de les potencialitats del Camí Verd és la seva 
proximitat a diverses escoles -Viaró, Pureza de 
María, Ágora, Escoleta, La Vall- i a centres d’estudis 
universitaris -Escoles Gimbertat i el Campus de la 
UAB-. La seva utilització per part de la comunitat 
educativa milloraria la mobilitat a les carreteres i 
autopistes que envolten el traçat de la Via Verda.

L’execució de les propostes que plantegi l’estudi 
podrien rebre el finançament dels fons FEDER 
de la Unió Europea. El Camí Verd és una acció que 
encaixa amb l’estratègia europea d’afavorir el pas a 
una economia baixa en carboni en l’àmbit del trans-
port, especialment en l’impuls de l’ús de la bicicleta 
en les zones de l’àrea urbana de Barcelona.

_

El camí té un traçat global 
de 8 quilòmetres, dels quals 
2 ja són practicables a 
Bellaterra
_

El suport al Camí Verd
_

“Dedicar l’antic traçat ferroviari 
entre Sant Quirze del Vallès 
i l’estació de Bellaterra i els 
terrenys reservats per al 
Vial Interpolar del municipi 
de Cerdanyola del Vallès 
únicament i exclusivament a la 
construcció de la Via Verda del 
Vallès, el Camí Verd” 

L’estudi final es presentarà a tots els ajun-
taments per on transcorre la Via Verda i 
també es presentarà als integrants de 
l’Associació Àmbit B-30. L’objectiu és que, 
amb la complicitat de tots els agents, la Via 
Verda formi part de les infraestructures im-
prescindibles i prioritàries del Vallès.

En paral·lel a la redacció de l’estudi, l’EMD 
té en marxa un projecte integral de senya-
lització del Camí Verd. Actualment, la Via 
Verda és accessible des del carrer Alonso 
Cano fins a la carretera BV-1414, a l’alçada de 
l’escola La Vall. Aquest traçat aprofita l’antic 
pas de la via del tren.

El projecte de la Via Verda també té el suport 
del Parlament de Catalunya, que el 16 de 
juny del 2010 va aprovar la Resolució 730/VIII 
on instava al Govern a la construcció de la Via 
Verda en el termini de temps més breu pos-
sible. A més, també acordava dedicar aquest 
antic traçat ferroviari, reservat fins aquell 
moment per al Vial Interpolar, únicament i 
exclusivament a la construcció del Camí Verd.

Els alcaldes dels municipis per on transcorre el Camí Verd i els impulsors d’aquesta Via Verda durant l’acte de suport del 27 de maig del 2011
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Presentació 
enquesta 
hàbits de 
consum dels 
veïns de 
Bellaterra

Deficient 
servei 
escombraries 
a Bellaterra

Cursa 
de la 
Diada 
2014

Festa 
Major 
2014

Jornada de 
seguretat 
aplicada 
als 
habitatges

Cavalcada 
de Reis 
2014

Bicicletada 
pel Camí 
Verd

Què és 
l’EMD de 
Bellaterra?

Cavalcada 
de Reis 
2015

El 9-N a 
Bellaterra

Agrupació 
EMD de 
Catalunya 

Tramitació 
Llei de 
Governs 
Locals

Joana 
Ortega 
defensa 
les EMD 
catalanes

Assemblea 
Agrupació 
EMD de 
Catalunya 
a Baldomar

Cursa       
de la  
Diada  
2013

www.youtube.com/emdbellaterra

Deute 
sobre la 
proposta 
de complir 
el conveni 
econòmic 
de l’EMD

Debat 
ampliació 
escola 
Ramon 
Fuster

Rotonda 
Sant Pau 
de Riu Sec

Festa 
Major de 
Bellaterra 
2013

Sistema 
electoral 
d’una EMD
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L’EMD reclama 
la restauració 
de l’abocador
_
Durant l’any 2010 va rebre la notícia que 
l’Ajuntament de Cerdanyola volia fer un abocador 
d’escombraries a tocar del poble. La mobilització 
ciutadana i l’acció de l’EMD, van aconseguir aturar 
l’abocador de Can Fatjó demostrant la incompatibi-
litat urbanística d’aquest projecte amb la qualifica-
ció del sòl. 

Després d’aturar el projecte, l’EMD es va centrar els 
seus esforços en aconseguir la correcta restauració 
de l’explotació minera. En aquest sentit, el juny del 
2011, l’EMD va demanar al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat que l’empresa Puigfel SA 

L’abocador està a menys de 50 metres de les primeres cases de Bellaterra

complís el pla de restauració de l’argilera d’Almar. 
Arran d’aquesta petició, Medi Ambient va obligar 
a Puigfel a actualitzar el seu pla de restauració i 
adequar-lo a un forat que havia passat de 20 metres 
de fondària a 70. 

A més, l’EMD també va demanar a la Direcció Ge-
neral de Mines que donés per caducada la llicència 
d’explotació minera perquè feia anys que a l’argilera 
d’Almar ja no si feia extracció d’àrids.

L’EMD va quedar a l’expectativa de l’actualització 
del pla de restauració que han portat a terme Medi 
Ambient i Puigfel SA, que incorpora un increment 
de les fiances fins als 1,5 milions d’euros i l’obligació 
de començar a tapar el forat miner durant el 2014.

Després de comprovar aquest nou incompliment 
per part de l’empresa Puigfel i de diverses reunions 
amb el Departament de Medi Ambient, el 24 de 
març d’aquest any, el president de l’EMD, Ramon 

Andreu, acompanyat de la vocal de Medi Ambient, 
Tensi Torrecilla, van tornar a requerir en roda 
de premsa a la Direcció General de Mines de la 
Generalitat de Catalunya que caduqui la llicèn-
cia minera de l’abocador de Can Fatjó perquè 
considera que es pot estar cometent un frau de llei 
amb la llicència d’extracció d’àrids. En cas contra-
ri, aquesta petició serà el pas previ a que l’EMD 
presenti un recurs contenciós administratiu per 
aconseguir la caducitat de la llicència.

_

L’EMD va treure a la llum la 
incompatibilitat urbanística 
del projecte de l’abocador
_

_

L’any 2011 va demanar a 
Medi Ambient actualitzar 
el pla de restauració de 
l’argilera d’Almar
_

_

Si la Direcció General de 
Mines no caduca la llicència 
d’explotació minera l’EMD 
estudiarà les accions 
judicials oportunes
_

El govern de l’EMD de Bellaterra i els serveis 
jurídics consideren que es podria estar davant del 
moviment de terres il·legal més gran de la història 
de Catalunya, ja que l’empresa Puigfel SA ha exe-
cutat els treballs de construcció d’un abocador 
amb una llicència d’explotació minera. Aquests 
treballs han consistit en moviments de terres 
superiors als 500.000 m3 i amb uns costos su-
periors als 600.000 euros. 

D’altra banda, el ple extraordinari de març de 
l’EMD de Bellaterra ha aprovat una moció 
per unanimitat on es reclama a la Generalitat 
de Catalunya que retiri la llicència minera a 
l’empresa Puigfel SA per incompliment greu del 
Pla de restauració de Can Fatjó dels Aurons.

La moció va ser promoguda per la Plataforma 
contra l’abocador de Can Fatjó dels Aurons, que va 
demanar que el text fos aprovat als ajuntaments 
de Cerdanyola i Sant Cugat, i també a l’EMD de 
Bellaterra.

Ramon Andreu i Tensi Torrecilla durant la roda de premsa del 24 de març
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L’EMD de Bellaterra fa un pas més per ser més a 
prop dels seus veïns i acaba de posar en marxa 
una aplicació per a dispositius mòbils. La nova 
App, disponible per 
a mòbils i tauletes 
Android i per a te-
lèfons iPhone, ja està 
disponible a la Play 
Store i a l’abril ho 
estarà també a l’App 
Store. L’aplicació es 
pot descarregar gra-
tuïtament.

L’App de l’EMD està 
estructurada en 
tres grans àmbits: 
Notícies, Vídeos i 
Incidències.

En l’apartat de Notícies els veïns hi trobaran totes 
aquelles informacions d’interès sobre el dia a dia de 
l’EMD.

L’EMD, ara 
a la butxaca
_

Dins de Vídeos es podrà accedir a una selecció dels 
vídeos que l’EMD té disponibles al seu canal de 
YouTube.

A la secció 
d’Incidències 
els veïns tenen 
l’oportunitat de notifi-
car a l’EMD qualsevol 
aspecte relacionat 
amb la gestió del 
nostre poble. Les inci-
dències estan dividi-
des en dos grups: les 
que són competència 
de l’Ajuntament de 
Cerdanyola i les que 
assumeix l’EMD de 
Bellaterra.

Els àmbits que actualment són competència de 
l’Ajuntament són:

Neteja viària

Recollida 
d’escombraries

Enllumenat públic

Xarxa de 
clavegueram

Poda d’arbres

Urbanisme i Medi 
Ambient

L’EMD té la respon-
sabilitat en aquestes 
qüestions:

Mobilitat i gestió del 
trànsit

Inspeccions urbanís-
tiques i d’activitats

Cultura i esport

Conservació del pa-
trimoni

Manteniment 
d’espais i edificis 
públics

Reserva d’espais 
públics

En tots dos casos, cal seleccionar l’àmbit objecte 
de la queixa, identificar-se amb unes dades de 
contacte i fer una breu descripció de la inci-
dència. L’App permet adjuntar una imatge per 
acompanyar la incidència.

Amb aquesta nova eina, des de l’EMD també es 
podran enviar missatges a les persones que tinguin 
l’App instal·lada.

Aquesta és la segona App que s’impulsa des de 
l’EMD de Bellaterra. La primera es va posar en mar-
xa durant l’úlltima festa major i va tenir una bona 
acceptació i una gran utilització.

_

L’App ja està disponible per 
a Android i a l’abril ho estarà 
per a iPhone
_
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Les EMDs volen 
ser més visibles 
en les eleccions
_

L’Agrupació d’Entitats Municipals de Catalunya vol 
que les 65 EMDs que formen part de l’entitat també 
siguin visibles el 24 de maig, dia de les eleccions 
municipals. L’objectiu de l’Agrupació és que 
coincidint amb aquesta jornada electoral, TV3 
i la resta de mitjans de comunicació del país 
també facin públics els resultats obtinguts a les 
diferents EMDs repartides per Catalunya.

El president de l’Agrupació i de l’EMD de Valldo-
reix, Josep Puig, ha explicat que l’Agrupació ja ha 
fet les gestions amb els responsables de Televisió 
de Catalunya per fer possible aquesta petició. 

L’Agrupació, mitjançant els secretaris-interventors 
de cada EMD de Catalunya, farà una acta amb 
els resultats electorals definitius dels comicis 
locals dels 24 de maig i es penjaran al web de 
l’Agrupació -www.emd.cat-. 

Coincidint amb les eleccions municipals, els veïns 
de les EMD escullen els integrants dels seus òrgans 
de govern: la presidència i el ple. És per aquest 
motiu que coincidint amb les eleccions municipals 
a les meses electorals de les EMDs hi ha una urna 
específica per escollir el president. En una segona 
urna, els veïns voten els vocals del ple de l’EMD i 
també els regidors del seu ajuntament.

Josep Puig, també ha presentat públicament dos ví-
deos editats per l’Agrupació. D’una banda s’ha fet 
públic un vídeo corporatiu que explica què són 
les EMDs, la seva composició i les seves funcions. 
El vídeo està presentat per la guionista i periodis-
ta de televisió Elisabet Carnicé. El segon vídeo, 
també amb la veu de Carnicé, explica quin és el 
sistema electoral d’una EMD en unes eleccions 
municipals.

Els resultats de les eleccions municipals a les EMD es podran seguir al web 
www.emd.cat

Puig també va alertar de la necessitat de modificar 
la denominació de les EMDs per donar rellevància a 
la seva condició d’administració pública. En aquest 
sentit, l’Agrupació ha fet al·legacions a la futura Llei 
de Governs Locals per aconseguir que es puguin 
anomenar ajuntament menor o pedania.

_

L’Agrupació proporcionarà 
els resultats electorals a tots 
els mitjans de comunicació 
en temps real
_

Què és una EMD?
_

D’esquerra a dreta: Josep Puig, president de l’Agrupació; Juanjo Cortés, secretari; i Ramon Andreu, tresorer

El sistema electoral a l’EMD
_

_

L’Agrupació acull 65 EMDs 
a tot Catalunya. Les últimes 
incorporacions són de les 
L’Estartit i Sant Miquel de 
Balenyà
_

Actualment, l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalanya dóna servei a 65 
EMDs. Les últimes en incorporar-se han estat la de 
L’Estartit (Torroella de Montgrí) i la de Sant Miquel 
de Balenyà (Seva).

Vídeos disponibles a www.youtube.com/EMDCatalunya
_
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El pròxim 24 de maig se celebren les eleccions 
municipals, unes eleccions que a Bellaterra ser-
veixen per triar els òrgans de govern de l’EMD 
per als pròxims 4 anys. 

A les EMDs, les eleccions tenen dues urnes. 
D’una banda, l’urna de la presidència, on els 
veïns trien directament el president o presiden-
ta. De l’altra, l’urna de partits, per escollir els 
vocals que formaran el ple de l’EMD. 

El ple té la funció d’aprovar per majoria les diferents 
decisions i actuacions que afecten l’EMD, que fan 
referència a les seves competències, i també al po-
sicionament general de Bellaterra davant les altres 
administracions.

Així funciona el 
sistema electoral 
de les EMDs
_

El sistema electoral, explicat a www.youtube.com/EMDCatalunya
_

A Bellaterra, el ple està format per 8 vocals i un 
president o presidenta. 

A més, els vots dels veïns de Bellaterra a l’urna 
de partits també influiran, de manera propor-
cional, en el resultat electoral de l’Ajuntament 
de Cerdanyola. 

_

Els vots a l’urna de 
partits també influiran, 
proporcionalment, en el 
resultat de l’Ajuntament de 
Cerdanyola
_

_

El ple de l’EMD aprova 
per majoria les decisions 
i les actuacions que 
afecten Bellaterra i que 
fan referència a les seves 
competències
_

Urna de candidats

Urna de partits

Executa les decisions de l’EMD

Prèn les decisions de l’EMD
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