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TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9h a 13h i dijous 16h 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 9h-13:30h i 16:30h-20h  
Cap de setmana 11h-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
Escola Bellaterra  93 581 15 83
IES Pere Calders  93 580 14 77
Escola Waldorf-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
Urbanisme  93 591 41 22
Cultura  93 591 41 33
Emergències  112
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
Centre d’Informació Atenció i
Recursos per a Dones                             93 592 16 47
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 TENEN LLOC EL TERCER DILLUNS  
DELS MESOS DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE A LES 20 HORES.  

AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 ARA SE CELEBREN TELEMÀTICAMENT

Revista publicada amb paper 
ecològic i 100% reciclable

AGENTS CÍVICS BELLATERRA     
93 691 20 00

_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Unitat

La unitat és un dels valors més essencials de la vida i ens ajuda a afrontar els nostres reptes amb 
eficiència i companyia. Destacar i remarcar tot el que ens uneix ens situa en la nostra essència i 
aquesta és la més forta de les nostres capacitats.

La unitat és la capacitat de potenciar el que ens uneix per davant del que ens separa i en aquest sen-
tit, l’actual govern de l’Ajuntament i el nostre de l’EMD han estat capaços de trobar punts d’unió i 
executar-los, tot i les diferències de criteris que tenim en molts aspectes. L’agraïment més sincer per 
l’actitud i la tolerància expressades, en aquest sentit, pels integrants dels dos governs, conscients de 
les diferències però capaços d’unir-se en les coincidències. Aquesta actitud ha permès, entre d’altres 
coses, la continuïtat del servei d’Agents Cívics a Bellaterra, un servei molt estimat per tots nosal-
tres.

La unitat també ens acompanya especialment aquests dies amb la pandèmia, que ens afecta a tots 
de diferents formes, i ens uneix a tots en el dolor que sentim al perdre la companyia de familiars o 
amics del nostre entorn personal. Un record molt especial per a tots ells. 

Sabent que la unitat és present en molts de nosaltres i que aquestes paraules ressonen en bé de tots, 
m’acomiado cordialment amb el desig que retornin les abraçades i els petons que tant trobem a 
faltar.
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ESPECIAL: CONTINUÏTAT DELS AGENTS CÍVICSESPECIAL: CONTINUÏTAT DELS AGENTS CÍVICS

_

En aquesta nova etapa, els 
agents cívics  estaran sota la 
supervisió de la Policia Local
_

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i el pre-
sident de l’EMD, Ramon Andreu, van signar el 16 
de març el protocol que garanteix la presència 
d’agents cívics a Bellaterra. Amb aquest acord, les 
dues administracions donen solució a la denúncia 
de l’Ajuntament sobre aquest servei.

EMD i 
Ajuntament 
garanteixen els 
Agents Cívics
_

A partir d’ara, els agents cívics estaran sota la su-
pervisió de la Policia Local, que serà l’encarregada 
d’organitzar les tasques que faran i d’oferir-los 
la formació necessària. Paral·lelament, es crearà 
una comissió de seguiment amb representants de 
l’Ajuntament i de l’EMD de Bellaterra.

A través d’aquest nou marc de col·laboració, 
s’acorda que Bellaterra tindrà 4 agents cívics, 2 
de les 8h a les 14h, i 2 més de les 14h a les 20h.

D’esquerra a dreta: David González, regidor de Relacions Institucionals amb l’EMD de Bellaterra; Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola; i Ramon Andreu, 
president de l’EMD de Bellaterra

_

Aquest acord dona solució a la 
denúncia de l’Ajuntament sobre 
aquest servei
_

D’entre les tasques assignades destaquen el projecte 
“Camins escolars” per afavorir la seguretat d’infants 
i famílies en les rutes d’accés a les escoles; la 
vigilància de la neteja dels carres i de la normativa 
de circulació; així com el seguiment de l’estat dels 
embornals; la recollida de mobles i les incidències a 
la via pública.

A partir d’ara, per a sol·licitar els serveis dels 
agents cívics caldrà trucar a la Policia Local, al 
telèfon 93 691 20 00.

I precisament l’agent de la Policia Local que coordi-
na els agents cívics de Cerdanyola, Montse Castillo, 
ha fet balanç dels primers dos mesos de funcio-
nament del nou servei a Bellaterra. En l’àmbit de 
l’estacionament de vehicles als carrers pròxims 
a l’estació s’han imposat, fins ara, 13 denúncies 
als vehicles reincidents més de 3 vegades: al 
març es van fer 6 denúncies; a l’abril 2 i els primers 
dies de maig 5 denúncies més. En total s’han posat 
més de 263 avisos a vehicles mal aparcats.

Els quatre agents cívics que actualment presten el servei a Bellaterra: Maribel, Emmanuel, Esther i Carlos

_

S’han posat 263 avisos a 
vehicles mal aparcats i 13 
denúncies als molt reincidents
_
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ESPECIAL: CONTINUÏTAT DELS AGENTS CÍVICSESPECIAL: CONTINUÏTAT DELS AGENTS CÍVICS

_

Els agents cívics no realitzen 
tasques de seguretat, però 
la seva presència redueix els 
robatoris en un 90%
_

La zona blava de l’aparcament comercial de la plaça del Pi és gratuïta i cal un disc horari per indicar l’hora d’arribada

Les funcions dels 
Agents Cívics
_

- Col·laboració en el projecte “Camins 
escolars” afavorint la seguretat d’infants i 
famílies en les diferents rutes escolars. 

- Participació en campanyes de divulgació 
sanitària; mosquit tigre, etc

- Participació en campanyes de vigilància i 
control de propietaris de gossos.

- Vigilància de la neteja a la via pública.

- Participació en esdeveniments culturals 
i esportius donant recolzament a la Policia 
Local.

- Vigilància de compliment de la normati-
va en matèria de circulació a la via públi-
ca de vianants, bicicletes, patinets elèctrics i 
altres elements de mobilitat urbana.

- Seguiment de l’estat dels embornals.

- Seguiment de l’estat dels sacs d’obra.  

- Seguiment del compliment de la norma-
tiva relativa a la recollida de mobles que 
es deixen a la via pública.

- Seguiment i vigilància de la situació a les 
places i espais públics amb concentració 
de joves. 

- Atenció a incidències a la via pública; in-
formar sobre caiguda d’arbres, desperfectes 
al mobiliari urbà, etc.

- Suport a la Policia Local en el respecte 
per les places d’aparcament per a perso-
nes amb discapacitat.

- Altres tasques considerades d’interès 
que puguin sorgir i que impliquin el suport 
a la Policia Local.   

Nou telèfon de contacte: 
93 691 20 00

Tasques relacionades 
amb la COVID-19
_

- Suport en la vigilància del compliment de 
mesures de seguretat a la via pública.  

- Suport en la vigilància del compliment de 
mesures de seguretat en espais com bars 
i terrasses. 

- Suport en la vigilància d’espais públics 
de lliure circulació com carrers tancats al 
trànsit.

- Els agents cívics/ques destinades a Bellate-
rra podran donar servei en altres ubica-
cions de Cerdanyola, de manera flexible, 
en cas de ser necessari; com per exemple, 
els divendres al matí als mercats municipals, 
de manera puntual o per circumstàncies 
sobrevingudes com baixes d’altres efectius 
que sigui necessari cobrir.

Tot i que els agents cívics mai han realitzat tasques 
de seguretat, la seva presència és molt dis-
suasòria vers els robatoris en els habitatges. A 
més, si detecten conductes sospitoses avisen a la 
Policia Local i als Mossos d’Esquadra.

Des que l’EMD va posar en marxa aquest servei, 
els robatoris als habitatges s’han reduït en un 90%, 
passant de 8 robatoris mensuals a 1.

_

S’han repartit més de 200 
discos horaris per aparcar a la 
plaça del Pi
_

La feina dels agents cívics també ha servit per de-
tectar i instar a l’Ajuntament la neteja de diver-
sos embornals embossats; l’avís per a la retirada 
de mobles i objectes voluminosos abandonats 
als carrers; avisar en cas d’incompliment de la 
recollida de la brossa; desatllotjar participants 
en botellots al Turó de Sant Pau i a la zona dels 
Pous i també repartir més de 200 discos horaris per 
a aparcar la plaça del Pi. Si algú no en té el pot reco-
llir a les oficines de l’EMD o demanar-lo als agents 
cívics.
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L’Ajuntament 
i l’EMD 
guanyen un 
judici contra 
l’abocador de 
Can Fatjó
_

L’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bella-
terra han guanyat un judici contra l’empresa 
Puigfel i el seu projecte de l’abocador de Can 
Fatjó dels Aurons. Aquesta sentència, però, no és 
definitiva, ja que Puigfel la pot recórrer davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

L’any 2011, l’EMD va aturar la tramitació de 
l’abocador de Can Fatjó presentant un informe 
d’incompatibilitat urbanística al Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat. Aquest 
abocador comptava amb un ampli suport polític i 
aportava grans beneficis econòmics a l’Ajuntament 
de Cerdanyola, que incloïa en els pressupostos uns 
ingressos de 9 milions d’euros anuals.

Des del 2011 fins ara s’ha fet una gran feina 
de conscienciació sobre l’impacte ambiental 
d’aquest abocador sobre les cases de Bellaterra i 
les activitats escolars i empresarials del polí-
gon de Can Sant Joan de Sant Cugat. Les fortes 
pudors que emanen d’aquest tipus d’instal·lacions 
s’estenen en un radi d’acció de més d’un quilòmetre. 

En aquest sentit, la Plataforma contra 
l’abocador de Can Fatjó ha realitzat una gran 
feina de conscienciació que ha permès canviar les 
sensibilitats de les administracions.

Actualment, l’Ajuntament i l’EMD han defensat 
conjuntament un nou intent de tramitació per part 
de l’empresa Puigfel, que volia tramitar el projecte a 
través d’una autorització o una llicència.

La sentència exposa que la implantació d’un aboca-
dor s’ha de fer a través d’un pla general d’ordenació 
urbanística municipal i no a través d’un projecte 
d’actuació específica, que és la via administrativa 
que defensava l’empresa Puigfel. 

Vista aèria de l’abocador de Can Fatjó dels Aurons

Roda de premsa el març del 2015 on l’EMD va demanar la clausura de l’abocador 

_

Les fortes pudors d’aquest 
tipus d’instal·lacions s’estenen 
en un radi d’acció de més d’un 
quilòmetre
_

_

L’Ajuntament i l’EMD han 
defensat conjuntament un nou 
intent de tramitació per part de 
l’empresa Puigfel
_
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L’EMD vol evitar 
la construcció de 
naus, escoles i 
oficines en terrenys 
residencials 
_

La Junta de Veïns de l’EMD celebrada el 19 
d’abril ha aprovat, amb els vots a favor del Gent 
per Bellaterra i Convergents, i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, una moció que dema-
na a l’Ajuntament de Cerdanyola que iniciï els 
tràmits per fer una modificació del Pla General 
Metropolità que permeti definir millor els usos 
urbanístics permesos a l’àmbit de Bellaterra.  
Al mateix temps, també demana a l’Ajuntament 
que aturi durant un any totes aquelles llicències 
urbanístiques que proposen usos promiscus a 
Bellaterra.

La qualificació urbanística actual dels terrenys 
de Bellaterra és d’habitatge unifamiliar aïllat, 
però més enllà d’aquest ús residencial, també 
permet que s’hi facin uns altres usos, anomenats 
promiscus. Aquests tipus d’usos són: comercial, 
oficines, sanitari, religiós i cultural, recreatiu, espor-
tiu i industrial.

Els grups a favor de modificar la normativa 
al·leguen que la llei és molt permissiva i poc clara, i 
permet un ús promiscu del 100% de l’edificació. 

L’objectiu d’aquest canvi normatiu és que l’ús 
promiscu només sigui un percentatge en rela-
ció a l’habitatge residencial. Des de Bellaterra 
s’accepta que l’ús promiscu sigui accessori, però mai 
el principal o l’únic.

En la mateixa línia de prioritzar l’habitatge resi-
dencial a Bellaterra, des de l’EMD també s’està 
treballant per aturar la implantació de nous centres 
escolar dins del nucli de Bellaterra.

La moció aprovada inclou aquests dos acords:

PRIMER: Demanar al Ajuntament de Cerdanyola 
que inicií els tràmits per realitzar una modificació 
puntual del Pla General Metropolità que incor-
pori major definició a les limitacions per els 
usos admesos en promiscuïtat amb l’habitatge, 
així com major precisió en la definició de promis-
cuïtat d’usos.

SEGON: Sol·licitar a l’Ajuntament de Cerdanyola 
que suspengui temporalment la tramitació de 
totes aquelles llicencies que incorporin d’altres 
usos que no sigui habitatge unifamiliar a les 
parcel·les amb qualificació 20a10, 20a11 i 20a12 de 
l’àmbit de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra.

A l’esquerra l’edifici d’oficines en construcció al carrer Salcillo. A la dreta, plànol del terreny amb la qualifiació urbanística 20a11. FONT: VISOR DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

A l’esquerra, el taller mecànic que hi ha a l’entrada de la carretera de Bellaterra. A la dreta, plànol del terreny amb la qualificació urbanística actual de 20a11. 
FONT: VISOR DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

Les zones de color marró corresponen a les parcel·les amb una qualificació urbanística d’habitatge unifamiliar aïllat segons la normativa vigent.  
FONT: VISOR DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
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Notícies

PROJECTE INICIAL APROVAT PER L’EMD DE BELLATERRA

_

L’EMD i l’Ajuntament treballen 
per trobar una sortida acordada
_

L’Ajuntament 
s’oposa als 
canvis del 
Camí Antic 
_

L’Ajuntament de Cerdanyola ha presentat un re-
curs contenciós administratiu contra el projecte 
de l’EMD de Bellaterra per a pacificar el trànsit 
del Camí Antic. La decisió de portar aquest projec-
te a la justícia es va prendre durant el ple municipal 
de Cerdanyola celebrat el 29 d’abril. 

Tot i aquesta decisió, el president de l’EMD, Ra-
mon Andreu considera legítim que l’Ajuntament 
defensi els seus interessos al jutjat, i explica 
que les dues administracions estan treballant 
conjuntament en el disseny d’una proposta que 
solucioni la mobilitat en aquest espai del poble. 
Ramon Andreu veu bé que es demani l’opinió a una 
tercera part davant de les diferents interpretacions 
que les dues institucions fan de les competències 
que regulen el funcionament de l’EMD de Bellaterra. 
Actualment, l’EMD té les competències de regu-
lar i ordenar el trànsit, mentre que l’Ajuntament 
ostenta la competència de la disciplina.

El regidor de Relacions Institucionals amb 
l’EMD, David González, es mostra convençut que 

l’Ajuntament i l’EMD arribaran a un acord que 
compleixi amb les competències i tingui l’aprovació 
de la Policia Local.

L’EMD va aprovar una proposta inicial per modifi-
car la prioritat de pas en algunes cruïlles del Camí 
Antic i així reduir la velocitat de circulació dels 
vehicles -vegeu pàgina de la dreta-. Les cruïlles 
que l’EMD vol que tinguin preferència de pas a 
l’hora d’incorporar-se al Camí Antic són les dels 
carrers Casas i Amigó, Roda Ventura, Canigó i 
Til·ler.

Cruïlla del carrer Casas i Amigó amb el Camí Antic

planol:

ubicacio actuacions

011/300Octubre 2020

Trencament de la prioritat - Camí antic de Sant Cugat
Projecte

Cruilla Camí Antic / Casas i amigó

Cruilla Camí Antic / Roda Ventura

Cruilla Camí Antic / Sant Llorenç

Cruilla Camí Antic / El Til·ler

Mentre s’espera la resolució judicial de les pilones, 
l’EMD vol trencar la prioritat del Camí Antic per 
reduir la velocitat de circulació i millorar la segure-
tat vial.
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Notícies

El ple de novembre de l’EMD de Bellaterra va apro-
var definitivament el projecte de mobilitat a l’entorn 
del carrer de Can Miró. Aquest projecte farà que 
el tram final d’aquest carrer ja no sigui d’accés 
al campus de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i que el pont de Can Miró només sigui de 
sortida del campus. 

Amb aquests canvis, s’ampliaran les voreres del 
pont i el carril bici de l’Autònoma s’estendrà fins a la 
bifurcació dels carrers Can Miró i Sardanista Serra. 
El nou projecte de mobilitat també preveu que el 
carrer Enric Morera tingui un únic sentit cap a 
la carretera BV-1414. Això farà que un cop im-
plementat el projecte, els veïns hauran d’accedir al 
carrer Enric Morera baixant pel carrer de Sant Pau. 

El pont de Can 
Miró només 
serà d’entrada 
a Bellaterra
_

La pacificació del trànsit en aquest àmbit de Bellate-
rra també preveu limitar la velocitat dels vehi-
cles en aquests carrers a 30 Km/h i prohibir el 
pas de vehicles pesants de més de 3.500 Kg pels 
carrers de Can Miró i Sardanista Serra. 

_

Aquesta mesura retirarà un 
important trànsit de pas de la 
UAB que entrava pel carrer 
Can Miró
_

Accés al carrer de Can Miró des de la carretera BV-1414

L’entrada a la UAB des del carrer Can Miró s’anul·larà

La sortida de la UAB des de Veterinària es mantindrà oberta
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Notícies

L’EMD obre el 
nou camí de 
Can Llobet
_

L’EMD de Bellaterra ha finalitzat aquest mes de 
març els treballs de millora i protecció contra els 
incendis forestals a la zona de Can Llobet.

Les actuacions han inclòs la recuperació d’un 
camí forestal. La brigada de l’EMD ha retirat 
les tanques i la porta que bloquejaven l’accés a 
Escultor Vilanova. Els treballs també han consistit 
en substituir aquests elements per unes fites de 
fusta i un cadenat. 

La recuperació d’aquest espai permet ara l’accés 
de vianants a peu o en bicicleta, alhora que impe-
deix el pas de vehicles motoritzats, a excepció dels 
vehicles de bombers, emergències i serveis de 
manteniment.

L’obertura de l’accés a Escultor Vilanova s’ha 
completat amb el seu desbrossament així com 
l’adequació del tram forestal d’Enric Losantos. En 
tots dos casos, s’ha recuperat l’amplada original 
d’uns camins que discorren per un entorn fores-
tal i s’han retirat els arbres caiguts i les males her-
bes. L’accés a Enric Losantos des de la cruïlla amb 
Vázquez de Mella i Can Llobet, també incorpora 
elements per evitar l’entrada de vehicles motoritzats.

La ciutadania ja utilitza el nou camí de Can Llobet

_

Aquesta actuació permetrà 
l’accés de vehicles de bombers, 
emergències i serveis de 
manteniment en aquest indret
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Projecte 
dels FGC per 
actualitzar 
l’estació de 
Bellaterra i el 
seu entorn
_

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha 
impulsat un projecte d’actualització de l’estació de 
Bellaterra i del seu entorn més immediat. Aquest 
treball s’ha fet a partir d’un projecte pilot amb 
una metodologia innovadora a Catalunya, 
coneguda amb el nom de Placemaking, i que té 
l’objectiu de concertar propostes i actuacions de 
millora a l’estació i els seus voltants a partir de 
la participació activa de la societat civil.

Un cop finalitzat aquest procés participatiu, FGC ha 
elaborat un llistat de 10 propostes d’actuacions 
a curt, mitjà i llarg termini que tenen tres estra-
tègies claus: unificar l’estació i mostrar-la com un 
únic element; millorar el confort i la seguretat dels 
usuaris: i dotar de noves funcionalitats aquest espai 
perquè garanteixin una major intermodalitat i donin 
un servei a la comunitat més enllà de la mobilitat.

Sota aquestes premisses, els tres primers projec-
tes que FGC impulsarà són:

1) Restauració i millora de l’estètica de l’edifici

2) Instal·lació d’un bicitancat per als usuaris del tren

3) Instal·lació d’un element informatiu que mostri la 
rellevància de l’estació de Bellaterra per a la funda-
ció del poble

A mitjà termini, els plans de FGC passen per:

4) Senyalització al terra dels recorreguts per les tres 
parts de l’estació

5) Creació d’un espai de lectura

6) Instal·lació de paravents a les andanes

7) Millora de la il·luminació del passadís i de la 
seguretat de les escales

8) Millora del mur de la rotonda de la UAB

Les propostes plantejades a llarg termini són:

9) Perllongament de la Via Verda

10) Aparcament Park & Ride prop de l’estació

_

A partir d’aquest projecte pilot, 
FGC ha definit projectes a curt, 
mitjà i llarg termini a l’estació i 
el seu entorn
_
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El projecte Placemaking de Bellaterra va tenir 
una durada de quatre mesos. En una fase inicial, 
els integrants de l’equip redactor del projecte van 
realitzar tres visites de camp, una de les quals es 
va fer en companyia de representants de l’EMD de 
Bellaterra. 

_

L’equip redactor va fer tres 
visites de camp per conèixer de 
primera mà l’entorn de l’estació
_

La fase del procés participatiu es va fer durant 
el mes de novembre, i com a conseqüència de les 
restriccions per la pandèmia de la COVID-19, 
les dues sessions de treball es van fer de forma 
telemàtica. 

El procés participatiu, que es va fer sota la supervi-
sió tècnica de la consultoria NSF, va comptar amb 
la participació de representants de Bellaterra contra 
la Interpolar, Associació de Veïns Turó de Sant Pau, 
Unió de Veïns de Bellaterra, Associació de Veïns de 
Terranova, Associació Bellaterra Comerç, Associa-
ció Cultural La Inestable, Grup Escolta Bellaterra, 
Club Esportiu Bellaterra, Associació Bellaterra 
BV-1414, la farmàcia de Bellaterra i la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

La memòria final del projecte també inclou 10 
propostes addicionals de millora de l’entorn de 
l’estació. En aquest cas, però, aquests projectes 
necessiten de la coordinació i de l’aportació econò-
mica de diferents administracions públiques. 

L’àmbit del projecte Placemaking inclou l’estació dels FGC de Bellaterra, la 
plaça del Pi i la rotonda de la UAB
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L’EMD i la 
Diputació 
treballen per 
pacificar la 
BV-1414
_

El treball conjunt entre la Diputació de Barcelo-
na i l’EMD de Bellaterra per a pacificar la ca-
rretera BV-1414 es remunta al 2011, quan es van 
aplicar les primeres mesures per reduir la velocitat 
dels vehicles. Aquella primera acció va consistir 
en pintar 12 passos de vianants, doble ratlla 
contínua en tot el traçat per dins del poble i la 
instal·lació de 5 illetes per estrènyer els carrils 
de la carretera. 

L’actuació més recent és de fa un any, quan es va 
posar un semàfor per afavorir el pas dels vianants a 
l’alçada de l’escola bressol Llar d’en Pitus.

L’any 2013, la Diputació i l’EMD van acordar la 
instal·lació del semàfor de la plaça del Pi. Aques-
ta regulació del trànsit permet creuar amb seguretat 
la carretera en el punt més cèntric de Bellaterra, un 
espai on es concentra l’activitat comercial del poble 
i on hi ha ubicada l’estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat.

El semàfor està instal·lat davant la Llar d’en Pitus

Durant l’anterior mandat, l’aleshores equip de 
govern de l’Ajuntament de Cerdanyola es va 
oposar a traspassar la titularitat de la carretera 
BV-1414 a l’EMD al·legant un informe contrari 
de la Policia Local i no es va avançar en cap mesu-
ra de pacificació. Amb l’actual govern, que també 
s’oposa al traspàs de la titularitat, s’ha arribat a 
acords com el que ha permès la instal·lació del 
semàfor davant la Llar d’en Pitus.

 

L’EMD ja ha manifestat diverses vegades que 
el seu objectiu és convertir la carretera en un 
carrer més del poble. 

_

L’actuació més recent és el 
semàfor de davant la Llar d’en 
Pitus
_ _

El treball conjunt entre la 
Diputació de Barcelona i l’EMD 
de Bellaterra es remunta al 
2011
_

El novembre del 2018, l’EMD de Bellaterra va 
entregar un informe a la Diputació de Barcelona 
sobre l’estat de la carretera. El text evidencia la 
falta de més passos de vianants, la velocitat exces-
siva dels vehicles, la presència de diversos encreua-
ments de perillositat alta i les dificultats per incor-
porar-se a la carretera a l’hora de sortir dels guals. 

Les dues administracions segueixen treballant en 
totes aquestes propostes per fer d’aquesta artèria de 
comunicació que travessa Bellaterra un espai segur 
per a vianants i conductors. 

| E
M

D 
IN

FO
RM

A 
#2

2



NotíciesNotícies

| E
M

D 
IN

FO
RM

A 
#2

2

24 25

Segueixen les 
millores en 
l’espai públic 
_

El manteniment de l’espai públic és una de les prio-
ritats de l’EMD. L’equip de govern és conscient 
que encara queda molt camí per recórrer per 
posar al dia un espai públic que arrossega molts 
anys sense rebre les inversions necessàries.

Les feines de manteniment les porta a terme la 
brigada, que prioritza els treballs a fer en funció 
de l’època de l’any. Hi ha vegades, que en funció 
de la dimensió dels treballs a executar, es contracta 
una empresa externa.

De març a octubre la brigada dedica la major part 
dels seus recursos a fer el manteniment de les 

nombroses zones verdes que hi ha a Bellaterra. 
En canvi, de novembre a febrer, quan la vegetació 
alenteix el seu ritme de creixement, és el moment 
de reparar amb més intensitat els desperfec-
tes en carrers i voreres. Els treballs de reparació 
urgents, però, s’executen al llarg de l’any.

_

Els treballs urgents de 
reparació a la via pública 
s’executen al llarg de l’any
_

bé s’ha intervingut a la carretera de Sabadell 
i en diversos punts de la plaça del Pi (prop de 
l’estació i prop de la farmàcia). En total, aquestes 
obres han suposat una intervenció per a reparar uns 
52 metres quadrats de voreres.

La reparació de voreres i asfaltat és una actuació 
que l’EMD va programant periòdicament. L’últim 
pla de voreres i asfaltat es va fer fa un parell d’anys i 
va suposar la renovació d’una vintena de carrers del 
poble per mantenir-los en un estat òptim.

Tot i això, l’EMD fa una crida a la ciutadania 
per tal que, en la mesura que sigui possible, no 
aparqui els vehicles sobre les voreres. Igualment, 
demana que es tingui cura del manteniment de 
l’arbrat de les parcel·les particulars per tal que les 
arrels no afectin les voreres.

En aquest sentit, des de l’EMD es va encarre-
gar durant el passat juliol la pavimentació de 
5 carrers de Bellaterra per un import de 9.000 
euros. Es va millorar l’asfalt de trams del carrer 3 
del Turó de Sant Pau, i dels carrers Tulipa, Talent, 
Pintor Utrillo, juntament amb la cruïlla de Pin i Soler 
amb Serafí Pitarra. Paral·lelament, Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya va assumir la reparació 
del tram del carrer Sardanista Serra malmès durant 
unes obres executades per l’empresa pública ferro-
viària. 

En relació a la reparació de voreres, durant els 
últims mesos s’han fet actuacions a les avin-
gudes Bartomeu, Josep Maria Marcet i Joan 
Fàbregas, i als carrers Pintor Utrillo, Sardanista 
Serra, Can Miró, Montseny i Abat Oliba. Tam-
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L’EMD va retirar 
més de 50 arbres 
caiguts per 
les pluges i les 
ventades del 2020
_

La tempesta Gloria i els episodis de pluja i vent 
de les setmanes posteriors, van provocar que 
Bellaterra visqués la caiguda d’arbres més im-
portant en espais públics de les que es recorda. 
En total, més de 50 arbres de grans dimensions van 
caure tant en zones verdes públiques del poble com 
en la zona urbana. 

L’EMD de Bellaterra va posar en marxa una 
actuació urgent per retirar la totalitat dels arbres 
caiguts i talar també aquells que havien quedat mal-
mesos i presentaven un evident risc de caiguda.

Aquesta actuació, que va suposar una important 
inversió econòmica, es va considerar del tot neces-
sària per evitar danys a curt termini i, de pas, 
reduir el risc d’incendi durant l’estiu.

Les destrosses provocades pel vent i la pluja 
van deixar diversos espais públics temporal-
ment tancats al veïnat. Va ser el cas del tram del 
carrer Mestre Nicolau, entre el carrer Josep Sentís i 
la carretera, amb l’amenaça de diversos pins ines-
tables. També van quedar inaccessibles uns dies el 
camí de Pere Quart que va per dins del torrent, amb 

molts arbres caiguts, i l’accés al parc de la Font de la 
Bonaigua des de la carretera.

Posteriorment, es van detectar 9 pins més al Camí 
Antic, entre els carrers Terranova i Tosca, que 
presentaven signes evidents d’inestabilitat després 
de les fortes pluges i les ventades. La brigada de 
l’EMD va donar suport a una empresa externa 
en les tasques d’escapçada i tala dels arbres.

Les feines de manteniment relacionades amb la 
seguretat de l’arbrat, es van completar també amb 
la poda d’una gran alzina situada al revolt del parc 
de la Font de la Bonaigua, i amb la tala d’uns pins a 
la cruïlla de la carretera BV-1414 i el carrer d’Octavi 
Bruix.
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Rècord de 
donacions de 
sang
_

La ciutadania de Bellaterra ha tornat a demos-
trar la seva solidaritat durant la jornada de do-
nació de sang celebrada el 22 d’abril i ha batut el 
rècord de donacions fins arribar als 96 donants. 
De totes aquestes persones, 18 han estat donants 
per primera vegada.

El Banc de Sang i Teixits ha valorat molt posi-
tivament aquestes xifres. Amb cada donació 
s’extreuen 3 components de la sang i amb les 
donacions aconseguides ahir se’n beneficiaran 
fins a 135 malalts.

Aquesta és la segona jornada de donació que 
s’organitza a Bellaterra en plena pandèmia de la 
COVID-19. 

L’evolució de les donacions de sang a Bellaterra 
ha estat molt positiva els últims 5 anys. L’any 
2016 les dues jornades organitzades van aconseguir 
la solidaritat de 47 donants. L’any següent, també 
amb dues jornades, les donacions van pujar fins a 
les 53. El 2018, tot i mantenir les dues jornades, les 
donacions van baixar fins a 25. A partir del 2019, la 
xifra de donants torna a remuntar i arriba fins als 40. 
L’any passat la solidaritat dels bellaterrencs va as-
solir un rècord històric, amb 78 donacions. I aquest 
2021 les donacions han batut un nou rècord.

2016 2017 2018 2019 2020

47
53

25

40

78

Donacions de sang a 
Bellaterra (2016-2021)

Les jornades de donació de sang es fan a la sala d’actes de l’edifici de l’EMD

L’EMD dona 
suport al conveni 
urbanístic del 
Club Bellaterra
_

L’EMD de Bellaterra considera que el procés 
d’execució hipotecària realitzat al Club Bellate-
rra ha de respectar els drets urbanístics recone-
guts en el conveni que es va fer per permetre la 
seva requalificació urbanística.

Amb aquesta requalificació El Club va rebre valor 
urbanístic dels terrenys públics. És a dir, els terrenys 
de l’EMD van deixar de ser d’ús residencial per fer-
hi equipaments, per tal que els terrenys d’El Club 
poguessin tenir una part d’ús comercial. Aquesta 
acció va ser la que va permetre l’activitat co-
mercial del supermercat Condis i dels altres 
comerços ubicats en aquest edifici de la plaça 
del Pi.

El conveni urbanístic fixa l’obligació d’El Club 
Bellaterra a destinar els els ingressos dels llo-
guers dels locals comercials a l’activitat esporti-
va d’El Club, i també a cedir un espai de 100 metres 
quadrats a l’EMD durant 20 anys.

El procés d’execució hipotecària ha transferit ja la 
possessió de l’immoble a Caixa Bank i l’EMD dona 
suport a la reivindicació d’El Club Bellaterra de 
donar continuïtat a aquestes obligacions urba-
nístiques a la nova propietat. 

El Club Bellaterra i els locals comercials estan ubicats a la plaça del Pi. A dalt a la dreta, plànols amb la qualificació urbanística dels terrenys de l’EMD 
(residencial) i del Club (equipament) abans de la modificació. A sota, la nova qualificació urbanística dels sòls: els terrenys de l’EMD passen a ser equipament 

(color rosat) i els del Club mantenten l’ús d’equipament i incorporen els usos comercials (color verd) 

2021
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L’edifici de l’EMD ha acollit per primera vegada 
una campanya de vacunació de la grip a Bellate-
rra. Del 16 al 27 de novembre els veïns que van 
preferir vacunar-se aquí en lloc de desplaçar-se 
fins al CAP de Serraparera de Cerdanyola, van 
aprofitar l’oportunitat que van oferir conjunta-
ment l’Atenció Primària Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut i l’EMD de Bellaterra. 
Els dies previs a la vacunació i al llarg de la campan-
ya, l’EMD va habilitar un telèfon per fer la reserva de 
dia i hora. Fins a 211 persones van inscriure’s, de les 
quals 199 es van vacunar.

Èxit de la 
primera 
campanya de 
vacunació 
de la grip a 
Bellaterra 
_

L’atenció sanitària als veïns es va fer a la sala 
gran de l’edifici de l’EMD, una part de la qual es va 
habilitar perquè els sanitaris que van venir a Bella-
terra disposessin dels espais necessaris per atendre 
als veïns. 

Malgrat que la durada de la campanya a Bellate-
rra va ser curta, l’interès dels bellaterrencs va 
quedar palès, el que reforça la necessitat que 
Bellaterra pugui disposar d’un centre mèdic al 
mateix poble i evitar així els desplaçaments fins 
a Cerdanyola.

La campanya de vacunació, vigent del 15 d’octubre 
al 15 de desembre, ha estat marcada aquest any per 
la pandèmia de la COVID-19. Amb aquest espai 
de vacunació, Bellaterra s’afegia als més de 600 
punts de vacunació que el Departament de Salut 
va habilitar arreu de Catalunya per evitar aglo-
meracions en els Centres d’Atenció Primària. 

Enguany, l’objectiu era protegir les persones més 
vulnerables a la grip, disminuint al màxim possible 
la incidència de la grip, que en gran part coincidei-
xen amb els de la COVID-19, i contribuir a reduir 
l’impacte sobre la pressió assistencial.

_

Fins a 211 persones van 
sol·licitar cita, i 199 es van 
vacunar a l’edifici de l’EMD
_

_

També es van netejar els 
embornals que recullen i 
canalitzen l’aigua de pluja
_

L’EMD 
reacondiciona 
el Camí dels 
Enamorats 
_

La brigada de l’EMD va reacondicionar l’estiu 
passat el Camí dels Enamorats després dels tre-
balls de tala i desbrossament que va fer Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya. El traçat 
del camí va quedar malmès per la retirada dels 
troncs afectant a la seguretat del camí. La brigada 
de l’EMD va recuperar així l’amplada restabler-
ta dos anys abans, entre el talús de les vies del 
tren i el torrent de la Bonaigua. Els treballs també 
van servir per netejar els embornals que recullen i 
canalitzen l’aigua de pluja.

L’estiu del 2018 el Camí dels Enamorats va viure 
una autèntica transformació. L’EMD de Bellaterra va 
executar 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 Cerdan-
yola, el Camí dels Enamorats s’havia omplert de 
pintades a les parets i el torrent que connecta 
amb el parc de la Font de la Bonaigua s’havia 
omplert de brutícia.

Dels treballs de neteja que va fer l’EMD en van sortir 
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. Des d’aquella remodelació, es van 
instal·lar dos senyals que alerten de la prohibi-
ció de llençar-hi escombraries i runes.

L’entrada al camí des de la plaça del Pi va incorpo-
rar una barana al llarg de les escales i el nou pavi-
ment va eliminar el desnivell que hi havia fins ara. 
L’accés des d’aquest punt guanyava així amplada i 
comoditat.

A l’altre extrem, a tocar del camí de la Font de la 
Bonaigua, es va refer el ferm del traçat eliminant els 
solcs provocats per les pluges i se li va donar una 
nova pendent per a canalitzar l’aigua pels laterals. 
Un dels marges del camí canalitza l’aigua de pluja 
fins al torrent directament; mentre que l’altre marge 
recull l’aigua i un tub soterrat la canalitza fins al 
torrent.

Els treballs també van consistir en sanejar els 
laterals del tram central del Camí dels Enamorats, 
que era el més estret. Després d’aquesta actua-
ció, el pas va guanyar entre 40 i 50 centímetres 
d’amplada.

Els 180 metres del camí es van anivellar amb una 
capa de sorra de pedra calcària que alenteix la seva 
degradació.
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Des de la seva creació, l’EMD de Bellaterra dona 
suport a les entitats culturals del poble per a la 
realització d’activitats culturals i esportives. D’una 
banda, l’administració de Bellaterra contracta, 
a preu de mercat a les diferents associacions 
culturals per les activitats que organitzen per 
Nadal i festa major. I de l’altra, les entitats gau-
deixen de la gratuïtat del material necessari per 
fer algunes d’aquestes activitats i que gestiona 
l’EMD.

En aquest sentit, l’EMD té aprovada l’ordenança 
fiscal reguladora del preu públic per la utilització 
de material, que fixa el cost d’utilització en el cas 
d’entitats de fora de Bellaterra i de particulars o em-
preses de Bellaterra, i que al mateix temps estableix 
la gratuïtat per a les entitats del poble.

Suport a 
les entitats 
culturals del 
poble durant 
l’any 2020 
_

Per tant, quan una entitat organitza un acte, 
indirectament l’EMD assumeix diversos costos 
addicionals. Entre aquests costos hi ha l’elaboració 
dels tòtems per anunciar les activitats als carrers; 
la impressió de cartells i fulletons de mà que es 
reparteixen en els establiments de Bellaterra; l’ús de 
taules i cadires que l’activitat requereixi; els equips 
de so i llum necessaris; el servei de neteja de l’espai; 
així com el servei de la brigada de l’EMD per a mou-
re o preparar els materials de l’activitat.

_

Una ordenança fixa el cost 
d’utilització del material que 
gestiona l’EMD, un ús que és 
gratuït per a les entitats de 
Bellaterra
_

_

L’EMD assumeix costos 
com la impressió de cartells, 
l’elaboració dels tòtems, i l’ús 
de taules i cadires o equips de 
so i llum
_

Les sales de l’edifici de l’EMD i les del Centre 
Cívic del Turó de Sant Pau estan a disposició de 
les entitats sense ànim de lucre de Bellaterra, ja 
sigui per a activitats obertes al públic o com a espai 
de trobada per fer les reunions de l’entitat. Però a 
més, aquestes sales també estan obertes a la 
ciutadania i les empreses ubicades a Bellaterra, 
tot i que el seu ús està supeditat al pagament del 
preu públic aprovat per l’EMD. En qualsevol cas, 
les peticions d’ús d’aquestes sales s’ha de fer enviant 
una instància a l’EMD indicant el dia o dies que es 
requereix l’espai. 

_

La petició d’ús de sales, ja sigui 
per a entitats o particulars de 
Bellaterra, s’ha de fer enviant 
una instància a l’EMD
_

La sala de reunions del primer pis La sala d’actes
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Portem ja un any de l’inici de la CO-
VID-19 amb un entorn molt complex 
per a tothom. Un any que ens ha can-
viat a tots la vida, el nostre dia a dia, 
les trobades amb familiars i amics, 
les expectatives vitals i a molts la 
salut i la pèrdua de gent estimada.

La crítica és massa fàcil en aquests 
moments tan complicats per tots, 
però el que toca és construir Bellate-
rra plegats i ningú va dir que fos fàcil.

Des de l’EMD s’ha reconvertit 
l’assistència presencial a telemàtica, 
juntament amb una transformació 
organitzativa i un fort procés de 
digitalització impulsat conjunta-
ment amb la Diputació de Barcelona 
que ens està permetent no només 
mantenir el servei sinó millorar-lo als 
bellaterrencs.

També la COVID-19 ens ha fet encara 
més evident el que ja tots sabíem, que 
la distància entre Bellaterra i Cerdan-
yola no només és física, separada per 
la UAB, sinó que també és emocional 
i que la desconnexió existent és real.

Tot i això hem de valorar i molt 
l’esforç i la voluntat d’entesa de les 
dues administracions per trobar-se 
en acords que ens permetin seguir 
avançant. Avui hem de celebrar una 
nova pàgina pels Agents Cívics de 
Bellaterra, assegurant la seva conti-
nuïtat i la integració amb la Policia 
Local.

Seguirem treballant per fer una Bella-
terra millor. Visca Bellaterra.

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

L’EMD Informa del 2018 es publicà 
poc abans de les eleccions municipals 
per anunciar la campanya d’annexió a 
Sant Cugat abans que aquesta hagués 
començat; una mostra més de com 
el govern de Ramon Andreu utilitza 
els recursos públics per finalitats 
partidistes i/o electoralistes; i com 
instrumentalitza l’opinió pública.
Com si no n’hi hagués prou amb 
destinar diners públics de manera 
arbitraria i mensual a la publicació 
privada del seu partit; s’usa la insti-
tucional per tapar les vergonyes del 
President.
Llegirem «grans» èxits que han trigat 
anys en fer-se realitat (el semàfor), 
altres que ves a saber si es faran o en 
quines condicions (la plaça del Pi, els 
temes de mobilitat) o altres que depe-
nen en bona part d’iniciatives que res 
tenen a veure amb la gestió del nostre 
president. I mentrestant...
Mentrestant, el govern de Ramon 
Andreu no ha pagat als treballadors, 
als proveïdors ni a les entitats de 
Bellaterra.
Mentrestant, s’amaga la situació (com 
a mínim a l’oposició) amb falsedats.
Mentrestant, es realitzen contracta-
cions noves sense ni la més mínima 
deferència informativa.
Mentrestant, no es responen pregun-
tes o instàncies sol·licitant informació.
Mentrestant, i ja van dos, prorroguem 
pressupostos per manca de feina.
Estem preocupats Sr. Andreu.
No anem bé Sr, Andreu.
La gestió no és bona, Sr. Andreu.
Comencem el 2021 en negatiu Sr. 
Andreu.
I AIXÒ, no és culpa de Cerdanyola, Sr. 
Andreu.

Bellaterra, seguim com sempre

Benvolguts bellaterrencs,

Aprofito aquesta oportunitat per fer un resum 

de la situació dels temes que hi havia oberts a 

Bellaterra a les eleccions del maig 2019.

Nou Conveni. Ha quedat definitivament 

descartat i sense cap interès per reclamar-lo. 

Adéu a les competències compromeses i nou 

finançament.

Àrea Finançament. Les mateixes discussions 

de sempre amb l’Ajuntament i, a més, la mala 

gestió dels pocs recursos ens ha portat a una 

situació de precarietat econòmica amb el 

corresponent retard de pagament a proveïdors, 

organismes interns i personal.

Àrea Seguretat. Pilones i càmeres, definitiva-

ment fora del servei previst. Agents cívics: Con-

flictes amb l’Ajuntament i hem passat de 6 a 2.

Les cases amb okupes son un nou problema. 

La constant acció ciutadana a través del “xat”, 

continua sent clau per mantenir el nivell de 

seguretat actual.

Àrea Mobilitat. Conflictes competencials amb 

l’Ajuntament posen en perill el nou pla presen-

tat. Aparcament i comerç del centre: El projecte 

de plaça davant de l’estació i trànsit desviat pel 

carrer Lluis de Àbalo, perjudicarà enormement 

ambdós temes. Queda per veure el projecte de 

millora elaborat pels FFCC de la Generalitat.

Centre Assistència Primària. Sembla que enca-

ra tardarem en que sigui una realitat.

Infraestructura. Seguim en una urbanització 

tercermundista en quan a voreres, asfaltat de 

carrers, il·luminació, terrenys bruts, cables 

penjats... i pel que sembla així seguirem molt 

de temps.

Bellaterra és Sant Cugat.  Ja ni se’n parla.

Resum

Veiem que malgrat que la relació amb 

l’Ajuntament hagi “millorat”,  tenint en compte 

que l’interlocutor i gestor és el mateix doncs el 

resultat segueix sent el mateix.

Jordi MacarullaQuim OltraGuillem Nadal
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