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Bellaterra arriba a un moment clau
_

_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

El que ens passa no és normal, i ve de lluny

L’any 1964, Bellaterra ja va demanar ser un Ajuntament Menor, i se’ns va negar, l’any 1992, Bellaterra va de-
manar la segregació amb les signatures del 96% dels veïns, i també se’ns va negar. Les nostres demandes 
d’autogovern són històriques i vénen de lluny.

L’origen de tot això és que políticament, treballar per Bellaterra resta vots a Cerdanyola. I aquesta és la rea-
litat que ens afecta i que provoca que a Cerdanyola els partits favorables al dret a decidir de tothom, quan 
es tracta de Bellaterra es facin enrere i votin al revés, contradient tots els seus ideals.

Com podreu llegir més endavant, la Consulta Bellaterra Municipi ha estat legal, correcte, clara, acceptada 
i contundent. I expressa un mandat democràtic clar i inequívoc que a qualssevol altre municipi obriria les 
portes de bat a bat a un procés de segregació acordat i pactat. Sobretot si aquest municipi té majoria de les 
formacions polítiques que sempre s’han manifestat a favor del dret a decidir dels pobles.

Ens trobem ara un oferiment rocambolesc de l’Ajuntament per asseure’ns a negociar un nou Conveni. Un 
oferiment que no podem acceptar per mandat democràtic. Però també perquè aquest oferiment no és gens 
creïble perquè l’ajuntament no ha complert el Conveni actual i perquè sempre l’ha volgut retallar. Prova 
d’això són les sentències judicials a favor de Bellaterra.

Tot i això, per intentar trobar una sortida coherent, l’EMD ha proposat a l’Ajuntament realitzar una nova 
Consulta a Bellaterra, on es contraposes de forma vinculant per les dues administracions, la seva nova 
proposta de Conveni a la independència de Bellaterra. Aquesta opció també va ser rebutjada, evidenciant 
la voluntat de Cerdanyola de no fer res més que perdre el temps.

Tots sabem que tenim la raó, que Bellaterra ha de ser un municipi deslligat de Cerdanyola perquè ho sen-
tim i ho vivim així des de fa molts anys i perquè ho hem expressat reiterades vegades i perquè ara final-
ment ho hem dit amb la Consulta Bellaterra Municipi, no amb un 51% o amb un 60% sinó amb un 94% dels 
nostres vots.

Sabeu que les deficiències en els serveis públics que patim i les importants càrregues fiscals que suportem 
són conseqüència de què ens mana una societat totalment deslligada de nosaltres amb uns criteris que 
no són els nostres. Per això us convoco a trobar-nos aquest dilluns 9 de Novembre, dia simbòlic del dret a 
decidir dels pobles , a l’entrada de la carretera de Bellaterra des de l’autopista A7/B-30 per realitzar un tall 
de trànsit amb Urnes.

Tenim un compromís amb el nostre poble.
Visca Bellaterra

1- La Consulta

Unanimitat a Bellaterra

El Ple de l’EMD amb Gent per Bellaterra, Convergèn-
cia Democràtica i Esquerra Republicana va aprovar 
per unanimitat convocar la Consulta Bellaterra 
Municipi i posteriorment ha aprovat, també de 
forma unànime, un seguit de declaracions a favor del 
respecte al resultat del 94% a favor del Sí a esdevenir 
municipi independent.

Emparada en la llei de consultes

La Consulta realitzada al nostre poble ha complert 
amb totes les exigències legals fixades per la 
Llei de Consultes que va aprovar el Parlament 
de Catalunya la passada legislatura. Ha complert 
tots els terminis, ha complert amb les garanties 
democràtiques, ha estat supervisada per un equip 
d’experts, politòlegs i juristes entre els que desta-
ca la col•laboració de la Secretaria oficial de 
l’Ajuntament de Cerdanyola i ha estat realitzada 
seguint les passes de les dues consultes anteriors 
realitzades per la Generalitat sobre el Lluçanès i el 
Moianès.

Consulta acceptada per Cerdanyola

Els partits de Cerdanyola favorables al dret a decidir 
acompanyats pel Partit Popular, varen expressar, al 
mes de juliol, la seva acceptació de la Consulta de 
Bellaterra al Ple de l’ajuntament de Cerdanyola al 
votar en contra, de forma clara i argumentada, d’una 
proposta de Ciutadans que demanava aturar la Con-
sulta de Bellaterra Municipi.

Resultats contundents

Els resultats han estat clars i contundents, eliminant 
qualssevol mena de dubte sobre la voluntat expressa-
da pel nostre poble. Dels veïns que varen votar, el 94% 
ho varen fer a favor de ser Municipi, el 4% en contra 
i un 1% d’altres propostes. I el nombre de vots favora-
bles a esdevenir municipi va ser superior al cens dels 
veïns convocats. És a dir, que també es va guanyar en 
vots sobre el total de la població de Bellaterra.

Participació elevada

La consulta va comptar amb una elevada participa-
ció del 54% dels veïns cridats a votar equiparable a la 

d’unes eleccions oficials . És així la segona consulta 
amb més participació realitzada a Catalunya per 
davant de la Consulta del Moianès amb un 53% i just 
darrera de la del Lluçanès amb un 55%.

2- L’oferiment de l’EMD

Tots els partits polítics del Ple de l’EMD Bellaterra, 
varen proposar unànimement a l’ajuntament, realit-
zar la separació del terme municipal de Bellaterra 
acceptant les màximes exigències econòmiques i 
estructurals que podia demanar Cerdanyola. Ac-
ceptant la part del deute públic corresponent que 
fixés Cerdanyola, acceptant els funcionaris que fixés 
Cerdanyola i acceptant mancomunar els serveis que 
decidís Cerdanyola. Amb aquest gest, l’EMD per 
unanimitat ha expressat a l’ajuntament la seva 
voluntat de realitzar la segregació de la forma 
més beneficiosa per Cerdanyola possible, tant a 
nivell econòmic com estructural.

3- La resposta de l’Ajuntament de Cerdanyola

Els partits polítics de l’ajuntament varen acordar 
“Manifestar-se no favorables a la segregació de 
Bellaterra” en aprovar al Ple aquest text amb els vots 
a favor de Ciutadans, de Socialistes i de les forma-
cions polítiques que defensen del dret a decidir Con-
vergència, Esquerra, Compromís i Iniciativa Verds. 
Destaca però, el vot en contra del Partit Popular 
que va defensar la legitimitat de Bellaterra per 
esdevenir municipi i es va comprometre a entrar-
ho al Parlament.

Després de negar el respecte a la consulta, el text 
també acordava Convocar una Comissió per nego-
ciar un nou conveni de l’EMD, però sense fixar ni 
terminis, ni millores o oferiments concrets.

4- La contra proposta de Bellaterra

Davant d’aquesta situació i amb la intenció de 
proposar solucions coherents, cedint i buscant el 
consens polític, l’EMD va fer l’oferiment al Ple de 
Cerdanyola de la següent solució. Sotmetre a una 
nova Consulta, a Bellaterra, el nou Conveni que 
proposi l’Ajuntament de Cerdanyola, acceptant però 
que si el resultat de la Consulta és negatiu, vol dir que 
els veïns rebutgen el nou Conveni, l’Ajuntament no 
s’oposi a la segregació de Bellaterra. Aquesta pro-
posta també ha estat rebutjada.
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Bellaterra és un poble gestio-
nat per una societat totalment 
desvinculada de nosaltres, per 
una societat que no té relació, ni 
cohesió social amb Bellaterra, i 
això no funciona ni funcionarà 
mai. Simplement perquè són 
coses diferents i molt separades.

Així va quedar recollit en la Con-
sulta Bellaterra Municipi pel 94% 
dels vots. I arran d’això, des de 
l’EMD hem treballat tots junts, 
hem fet la feina units, amb totes 
les formacions polítiques d’acord 
i aprovant-ho tot per unanimitat.

Sabem que és difícil, sabem que 
és aviat, sabem que no és agra-
dable, però us demanem a tots 
els bellaterrencs que aquest di-
lluns dia 9 de novembre matineu 
i assistiu a la concentració per 
tallar la carretera amb urnes. Ho 
hem de fer tots pel nostre poble, 
perquè el Parlament de Catalun-
ya ha de veure que aquí hi ha un 
problema gros, que a Cerdanyola 
hi ha un problema que es diu Be-
llaterra i que l’ha de solucionar. 
Tenim una consulta feta segons 
la mateixa llei del Parlament que 
ens ha donat un resultat rotund. 
Ara ens cal fer soroll, alçar la 
nostra veu i defensar allò que és 
nostre, el nostre poble i el nostre 
dret a decidir.

Visca Bellaterra!

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’acord del ple de l’EMD
_

Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una 
identitat pròpia molt important que vàren provocar 
ja l’any 1974 l’intent d’Entitat Local Menor i al 1992 
l’intent de segregació.

Atès que l’EMD Bellaterra és la segona EMD més 
gran de Catalunya i que amb quasi 3.000 habitants, 
és més gran que el 70% dels municipis de Catalunya.

Atès que el desenvolupament territorial del munici-
pi de Cerdanyola, amb la construcció de l’autopista 
AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat 
Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió social del 
municipi.

Atès que des de les diferents formacions polítiques 
de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana de se-
guir avançant en el nostre autogovern per assumir 
totes les competències municipals convertint l’EMD 
Bellaterra en un municipi més de Catalunya.  

Atès que el Ple de Cerdanyola del Vallès es va 
manifestar favorable a la celebració d’aquest pro-
cés participatiu legal i transparent en rebutjar, per 
àmplia majoria, la moció en contra de la consulta 
proposada per el grup municipal de Ciutadans en el 
Ple de Cerdanyola el 30 de juliol de 2015.

Atès que els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre, l’EMD 
Bellaterra va consultar al poble bellaterrenc si volia 
o no esdevenir municipi mitjançant un procés par-
ticipatiu a l’ampar de la Llei de Consultes i partici-
pació de la Generalitat de Catalunya i amb totes les 
garanties democràtiques i va registrar una participa-
ció del 54 % dels veïns, equiparable a unes eleccions, 
amb un resultat molt clar favorable al SÍ del 94%.

Atès que els veïns del poble de Bellaterra s’han 
expressat democràticament de forma clara i contun-
dent a favor que Bellaterra esdevingui un municipi, 
consolidant un MANDAT DEMOCRÀTIC sòlid i 
inequívoc que condiciona les actuacions democràti-
ques.

Atès que la voluntat expressada per unanimitat per 
el Ple de Bellaterra és la de realitzar la separació ad-
ministrativa de Bellaterra sense crear més càrregues 
ni més despeses municipals assumint els funciona-
ris i el deute municipal corresponent i mancomu-
nant els serveis que consideri Cerdanyola per dur a 
terme la segregació municipal.

Atès que l’ordre del dia de la convocatòria del Ple 
de l’Ajuntament de Cerdanyola proposa la votació 
de tres textos que no respecten en cap cas el dret a 
decidir de Bellaterra expressat en la Consulta amb 
un resultat del 94% a favor d’esdevenir municipi.

ACORDEM:

DEMANAR a l’alcalde i al govern de l’Ajuntament 
de Cerdanyola, a totes les formacions polítiques del 
Ple de Cerdanyola i a tots els Grups Parlamentaris 
que configuraran el nou Parlament de Catalunya, 
que respectin el MANDAT DEMOCRÀTIC expres-
sat per la ciutadania del poble bellaterrenc en la 
Consulta Bellaterra Municipi.

PROPOSAR que el poble bellaterrenc es manifesti 
el proper dia 9 de novembre a favor del dret a deci-
dir del nostre poble tallant el trànsit de la carretera 
de Bellaterra BV1414 amb URNES, de 7:30 a 8:30 del 
matí. 

REALITZAR una important campanya comunicati-
va per tal que aquest tall de trànsit sigui àmpliament 
conegut pels usuaris de la carretera de Bellaterra, 
BV-1414. 

COMUNICAR aquest acord al nou president de la 
Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamen-
taris que configuraran el nou Parlament de Catalun-
ya, a l’alcalde de Cerdanyola, a totes les formacions 
polítiques del Ple de Cerdanyola, a tots els veïns de 
Bellaterra, al Departament de Governació i Admi-
nistracions públiques de la Generalitat de Catalunya 
i al Departament de Qualitat Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya.

Unitat per la independència
_

Després de la consulta participa-
tiva del cap de setmana de l’11 de 
setembre i del resultat expressat 
pels bellaterrencs a les urnes, 
94% de vot afirmatiu, Convergèn-
cia es va posicionar clarament a 
favor de donar suport al procés 
Bellaterra Municipi, tal com ho 
demanava la voluntat majoritària 
del poble de Bellaterra, i arribar 
a sotmetre aquesta demanda 
democràtica al Parlament de 
Catalunya que és l’òrgan que té 
l’última decisió sobre el mencio-
nat tema.
Malgrat la legalitat de la con-
sulta i l’aclaparador resultat, 
quasi tots els partits municipals 
de Cerdanyola, s’han oposat a 
donar suport a la reivindicació 
bellaterrenca, oferint en el seu 
lloc altres alternatives com la 
de renegociar un nou conveni. 
La resposta dels partits polítics 
que conformen l’EMD, ha estat 
clara i unànime: EL MANDAT 
MAJORITARI DEL POBLE DE 
BELLATERRA, SORGIT DE-
MOCRÀTICAMENT DE LES 
URNES, NOMÉS ÉS UN: “POR-
TAR ENDAVANT EL PROCÉS 
BELLATERRA MUNICIPI”, i per 
això hem de fer tot el que cal-
gui per aconseguir-ho, malgrat 
l’oposició del Consistori.
És per totes aquestes raons que, 
esgotades totes les converses 
amb les autoritats municipals, 
no tenim altra alternativa que 
acceptar mesures que compor-
tin el ressò mediàtic com a únic 
mitjà per dur a terme  la nostra 
reivindicació democràtica.

És important reivindicar i parti-
cipar.
El proper 9N, hi ha convocada 
una mobilització a Bellaterra. 
Una acció que tot i amb matisos, 
ha estat aprovada i avalada pel 
ple de l’EMD.
És important reivindicar. I fins i 
tot fer-ho en nom d’aquells que 
pel que sigui no podran ser-hi. 
És important reivindicar per que 
si la proposta que Bellaterra aca-
ba entrant al Parlament, s’hagi 
pogut visualitzar la voluntat, 
un cop més, d’una comunitat 
d’esdevenir municipi.
És important reivindicar en posi-
tiu, ser propositius.
És important reivindicar en posi-
tiu per que fer-ho en contra de les 
accions del Ple de Cerdanyola 
és (al meu entendre), simplificar 
una realitat.
Es important reivindicar, però 
també ho és participar en totes 
les iniciatives ciutadanes, cívi-
ques i polítiques de Bellaterra.
És important participar en tots 
els espais que el dia a dia ens 
ofereix. I reclamar-ne de nous.
Participar implica més feina, més 
esforç; però el resultat és sempre 
millor i més fort que esperar a 
que altres facin la feina.
Hi ha feina. Molta. En molts sen-
tits i direccions. La fem plegats?

Quim OltraJordi MacarullaHortensia Torrecilla

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
14



| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
14

06 07

Convocatòria als grups del 
Parlament de Catalunya
_

Mapa del tall de trànsit
_

La concentració es realitzarà al costat del 
rètol d’entrada a Bellaterra des de l’autopista          
AP-7/B-30 entre les 7:30 i les 8:30 del matí. Tots 
els assistents hauran de dirigir-se a aquest punt, 
on ja hi hauran 50 urnes de cartró del model del 
9-N per poder realitzar el tall de trànsit.

Les persones que per qüestions laborals o 
personals no puguin assistir a la concentració, 
segurament trobaran dificultats importants 
de trànsit per poder sortir de Bellaterra. Des 
de l’EMD s’informa que l’accés a la C-58 per la 
rotonda de l’escola La Vall estarà obert; i que 
l’accés a l’AP-7/B-30 per les pilones del Camí 
Antic seguirà funcionant amb normalitat, sent 
imprescindible la targeta d’accés per passar-hi. 

L’administració competent per decidir si l’EMD 
Bellaterra pot passar a ser un municipi, és el Parla-
ment de Catalunya, tal com ja ha fet amb els nous 
municipis de La Canonja, que era una EMD i amb 
Medinyà.

Perquè el Parlament debati aquest tema, cal que 
algun partit el presenti. Per aquest motiu l’EMD, des 
d’abans de l’estiu, està mantenint converses amb els 
diferents grups parlamentaris per explicar la situa-
ció del nostre poble, explicar-los les característiques 
de la Consulta Bellaterra Municipi i el seu resultat.

Per tal que els partits del Parlament manifestin si 

presentaran la Proposta de Llei al Parlament o no, 
l’EMD convocarà molt aviat una roda de premsa 
convidant a tots els partits a signar un manifest a 
favor del resultat de la Consulta Bellaterra municipi.

Avui, davant d’aquesta convocatòria, tots els grups 
estan movent-se en l’ambigüitat menys el Partit 
Popular, que des de bon principi ja va manifestar la 
seva posició de suport a la Consulta i al seu resultat. 
Tant és així que ara com ara és l’única formació que 
obertament esta anunciant la presència d’un parla-
mentari de renom a la roda de premsa per signar i 
comprometre’s a presentar el text.
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