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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 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 Salud 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

FARMÀCIA
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
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
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
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010
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  00 878 583
 902 290 280
Fecsa Endesa  900 770 077
 900 858 785
Gas Natural  900 750 750
 902 200 850
Butà  901 100 100
 93 725 62 77
Correus UAB  93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71
Deixalleria Campus UAB 9 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00
 93 727 92 92
FFCC  93 205 15 15
Renfe  902 320 320
 93 691 88 69
Taxi Cerdanyola  93 691 76 00
Taxi Mercedes  93 307 07 07
Taxi Ràdio  93 680 27 27
Fono Taxi del Vallès  93 300 11 00
Taxi Sant Cugat  93 589 44 22
Aeroport Aena  902 404 704

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 
www.bellaterra.diba.cat Imprenta: Gràfiques Mur 
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_

Ramon Andreu     
President de l’EMD

_

Benvolguts/des veïns i veïnes de Bellaterra,

L’arribada del fred de l’hivern acompanya el pri-
mer exemplar d’aquesta nova revista bellaterrenca. 
L’Info EMD Bellaterra neix de la necessitat de 
l’EMD d’informar dels seus projectes i actua-
cions. En un moment de canvis i transformacions 
del nostre poble estic segur que serà una eina infor-
mativa de gran ajuda per tothom.

Ens hagués agradat poder publicar aquests revista 
mesos enrere, però el retràs de l’ajuntament en el 
finançament de l’EMD ens ha obligat a retardar 
aquest i altres projectes. Solventat aquest entrebanc 
estem segurs que amb feina i il·lusió l’EMD om-
plirà moltes de les mancances històriques que 
arrossega el nostre poble.

Finalment expressar-vos la meva total disposició a 
treballar amb tots vosaltres per millorar Bella-
terra, un poble amb gran potencial i amb grans 
oportunitats per avançar.

Visca Bellaterra!
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Notícies

Acte de 
Constitució 
_

De tot el procés que s’ha anat seguint al decurs 
d’una pila d’anys per tal d’aconseguir que 
Cerdanyola reconegués Bellaterra com una 
Entitat diferenciada del municipi, se n’ha parlat 
a bastament. Ignasi Roda, en el seu llibre Bellaterra, 
Crònica de 75 anys, ens en fa una relació minuciosa.

El passat 6 de juliol va ser un dia històric per 
Bellaterra. El Conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Sr. Jordi Ausàs, juntament amb 
l’Alcaldessa de Cerdanyola Sra. Carme Carmona i 
el Director de Serveis Territorials de Governació de 
Barcelona, Sr. Joan Rabasseda, van presidir l’acte de 
la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitza-
da de Bellaterra i el nomenament oficial de la Junta 
de Govern que haurà de regir la nova entitat per la 
que Bellaterra passa de ser un barri de Cerdanyola 
a ser un poble.

A l’acte van ser convidats excepcionals antics 
presidents de la Unió de Veïns els Srs. Jaume 
Moix, i Jordi Macarulla per la seva implicació 
en anteriors peticions d’autogovern i el Sr. Joan 
Ros per la seva implicació en els tràmits inicials 
d’aquesta EMD. El Sr. Jaume Pla, persona molt 
implicada en el procés de segregació, va excusar la 
seva assistència per motius d’agenda.

El President de la Junta, el Sr. Ramon Andreu, amb 
emoció, va fer un breu parlament en el que va desta-
car “ la situació geogràfica estratègica de Bellaterra, 
en un turó ben comunicat en el centre del país, amb 
un teixit associatiu sòlid i uns veïns tossuts i 
lluitadors que durant 30 anys han treballat per 
arribar on som avui... ”
_

“el passat 6 de juliol va ser un 
dia històric per Bellaterra”
_

El Sr. Ramon Andreu -President de Gent per Bellate-
rra, partit polític més votat en les darreres eleccions 
-va ser elegit entre els membres de la mesa de la 
Junta Gestora, i actuarà com a President fins a les 
properes eleccions -el maig 2011-, quan es triarà el 
President de forma directa i mitjançant la vota-
ció a la persona.

Acte de constitució de l’EMD de Bellaterra 
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El Ple 
de Bellaterra,
el nostre 
òrgan de 
decisió 
democràtica
_

El Ple és l’òrgan de decisió democràtica sobirà de 
Bellaterra. La seva composició depén directa-
ment del resultat electoral exclusiu de Bellaterra 
a les eleccions municipals.

El President té la funció d’ordenar i dirigir els 
diferents debats dels punts tractats a l’ordre del dia. 
Assisteix també el Secretari de la Institució per 
garantir que els acords adoptats s’ajusten a le 
legislació vigent i per realitzar l’acta de la sessió.

Les sessions plenàries de l’EMD Bellaterra són pú-
bliques i es celebren cada tres mesos a partir del 
mes de setembre. Tenen lloc al Centre Cívic a les 
7.30 de la tarda, els dijous de la segona setmana del 
mescorresponent. El Ple està format per el Pre-
sident, els 8 vocals i l’alcaldessa de Cerdanyola 
amb veu però sense vot.

Gent per Bellaterra

Convergència i Unió -CIU-

Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EUiA)

Notícies

El President de Bellaterra i la Alcaldessa de Cerdanyola 
en el Ple de l’EMD de Setembre | imatge cedida per Ajunt. de Cerdanyola



Plànol de la segona planta de l’edifici

L’EMD 
acondiciona 
les noves 
oficines
_

L’edifici del Centre Cívic de la Plaça Maragall ha 
estat reparat amb un Pla E. S’han reparat les 
filtracions d’aigua, el sistema d’obertura de les 
portes exteriors, el sistema de climatització i el 
sistema elèctric general i també s’ha reorganitzat 
l’espai per tal d’acondicionar-lo a les oficines de 
l’EMD.

Finalitzades aquestes obres, l’EMD ha pogut 
iniciar les feines de l’ajardinament del perímetre, 
l’acondicionament de la Sala d’actes dotant-la 
de les estructures pròpies d’una sala escènica, 
entarimat, megafonia i atrezzo i l’acondicionament 
de les oficines de l’EMD amb mobiliari, rotulacions 
i material informàtic.

Les entitats i associacions de Bellaterra podran 
gaudir de dues sales per realitzar les seves acti-
vitats, la Sala d’actes a la planta baixa, per exposi-
cions i actes, i la Sala de Plens a la planta superior 
més indicada per reunions de treball. Tot i que 
l’horari de les oficines serà, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. aquestes dues sales estan 
a disposició per les entitats fins a les 22.00 h. prèvia 
reserva a l’EMD.
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Notícies

_

Oficina Atenció 
al Ciutadà 
Horari d’atenció al públic 
de 9 a 13 i de 16 a 19 h. 
tel. 93 518 18 30
www.bellaterra.diba.cat
_



Notícies

Vista interior de les oficines

 Vista exterior de les oficines
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El Pressupost 

2010
_

El Conveni aprovat per l’Ajuntament de Cerdanyola 
i la Generalitat de Catalunya inclou el següent pres-
supost amb el que neix l’EMD. Cal tenir en compte 
que aquest any només s’aplica la mitad del pres-
supost al constituir-se l’EMD el mes de juliol. 

 Pressupost aprovat   
 per l’Ajuntament de Cerdanyola   
 ( juliol – decembre 2010). 

 Despeses personal adminstratiu 45.265 €

 Despeses personal electe                 34.920 €

 Total despeses de personal              80.185 €
 Despeses generals 5.000 €

 Activitats culturals, joventut,   
 esportives i lleure   23.047,5 €

 Costos de manteniment espai   
 públic i zones verdes 118.131,5 €

 TOTAL  226.364 €

En referència a les retribucions dels càrrecs elec-
tes destaquem que no augmenten el pressupost 
de les despeses de personal programades i eviten la 
contractació de funcionariat fixe que condicioni el 
futur econòmic de l’EMD. 

El Conveni amb l’ajuntament estableix dues dates 
de pagament a l’EMD, al Gener i al Juliol. El retràs 
de dos mesos del pagament de Juliol va obligar 
a aplaçar la aprovació de les retribucions als cà-
rrecs electes fins que es clarifiques el finançament. 

_

L’informació de les despeses 
la trobareu al web www.Bella-
terra.diba.cat
_

El mes de Setembre, un cop solucionat el bloqueig 
del finançament, es van agrupar el mesos trans-
correguts de juliol i agost als sous de setembre, 
octubre, novembre i desembre fent augmentar les 
quantitats a percebre els quatre mesos últims de 
l’any al agrupar els 6 mesos en 4 pagaments. El 
sou net indicat al quadre superior, es que finalment 
rebrà cada càrrec segons la dedicació que s’indica.

La informació de totes despeses de la resta d’àrees, 
despeses generals, activitats culturals, joventut, 
esports, lleure, costos de manteniment de l’espai 
públic, etc. les trobareu a la plana web www.Bella-
terra.diba.cat.

Notícies

 Nom Càrrec Dedicació Sou net / mes
 Ramon Andreu President  Exclusiva 1.856 €

 Montse Muñoz Vocal Zones verdes Parcial 24 h/set. 1.123 €

 Marc Capmany Vocal Cultura i Esports Parcial 18 h/set. 842 €

 Miquel Vàzquez Vocal Mobilitat  Parcial 12 h/set. 561 €
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Conveni   
amb la   
Fundació 
Banc     
Sabadell
_
Marc Campmany     
Vocal de Cultura i Esports

_

La vocalia de Cultura ha tancat un conveni amb la 
Fundació Banc de Sabadell patrocina amb 2.000 € 
per la posada en marxa de la programació cultural 
de Bellaterra.

Un dels principals objectius de la vocalia de cultura 
és la creació d’una programació teatral estable a Be-
llaterra. Partint d’això, la intenció és poder oferir als 
ciutadans i ciutadanes , un cop al mes un espectacle 
( familiar, per adults, infantil o juvenil).

A més a més, fer del Centre Cívic de Bellaterra, 
un punt de trobada teatral i cultural, on puguem 
gaudir d’espectacles tant de gent local com de 
professionals i aconseguir establir un hàbit entre els 
bellaterrencs i bellaterrenques.

El Banc de Sabadell ha vist amb bons ulls la ini-
ciativa i ha donat suport econòmic perquè pu-
guem programar 5 espectacles aquests primers 
mesos de l’ any.
Tot això és possible gràcies als acords i els conve-
nis que s’han establert amb l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, per portar espectacles d’arreu de Cata-
lunya subvencionats per aquests dos departaments. 
Això ens permet gaudir d’una oferta teatral rica i 
variada.

_

“La Fundació Banc de Saba-
dell patrocina amb 2.000 € la 
posada en marxa de la pro-
gramació cultural de Bellate-
rra”
_
Aquest , és un fet molt important per a nosaltres; 
D’aquesta manera, hem situat la sala polivalent 
del centre cívic dins del circuit escènic de Cata-
lunya.
 Des de la EMD volem donar les gràcies des 
d’aquestes pàgines al Banc de Sabadell per la seva 
confiança.

Notícies

 Exterior de l’oficina de la plaça de l’estació
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La web 
de l’EMD
Comunicació 
directe
_

www.bellaterra.diba.cat
_

Les noves tecnologies són de gran utilitat en el món 
de l’administració. La possibilitat d’informar-nos i 
de realitzar gestions des de l’ordinador de casa 
agilitza la gestió i evita desplaçaments i cues 
innecessàries. 

Serà l’aparador amb el que donarem a conèixer el 
nostre poble a l’exterior. Aquests són els objectius 
que persegueix aquesta nova eina informàtica que 
comença de forma molt bàsica i poc a poc anirà 
incrementant les seves aplicacions.

Notícies



N

FIXA’T
AMB LA UBICACIÓ
DELS CONTAINERS
PER A RECICLAR
Al Ple de setembre l’EMD va demanar a 
l’Ajuntament de Cerdanyola la reubicació 
dels contenidors de la Pl. de Pi al ser els 
competents de la gestió dels residus.

M
CARRER
JOAQUI
RUYRA

PL
MARAGALL

URB. 
TURÓ DE 
SANT PAU

CARRER
E. VALL-
MITJANA

AV.
BERTOMEU PL.

GRECO

CARRER
LUÍS DE 
ÁBALO
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L’Espai Públic, 
molta feina 
per fer
_
Ramon Sans     
Vocal d’Espai Públic

_

Amb l’arribada de l’EMD ens traspassa la compe-
tència del manteniment de l’espai públic de Bellate-
rra. No cal dir que la dificultat més immediata per 
l’EMD és afrontar les mancances històriques que 
pateix aquest sector. Heretem carrers totalment 
deixats i oblidats que han portat en alguns casos 
als veïns a denunciar la seva situació davant del 
Síndic de Greuges. 

La primera actuació que estem realitzant fa re-
ferència a la Plaça del Pi, on després de demanar 
a l’Ajuntament la recol·locació dels contenidors en 
altres indrets més adients, hem sanejat els parterres 
i reparat el reg automàtic per plantar Escalonies. 

Les Escalonies són uns arbusts prou resistents a la 
sequera que, a la primavera, ens donaran una flora-
ció vermella. La reparació dels bancs, la col·locació 
del rellotge, l’instal·lació d’una font, la retirada de 
la cabina telefònica i del terra de l’antic quiosc, són 
altres actuacions ja programades.

En breu podrem veure l’ejardinament del Centre  
Cívic i la reparació del paviment aixecat a la roton-
da provocat per les arrels del pi.

_

“La reparació dels bancs, 
la col·locació del rellotge, 
l’instal·lació d’una font... són 
altres actuacions ja programa-
des”
_

Degut al retràs del finançament, no hem estat 
fins ara en condicions de posar en marxa el ser-
vei de brigada i jardineria. Aquests serveis són 
necessaris per atendre les diferents incidències que 
ens pugueu fer arribar. Per tant us fem extensiva a 
partir d’ara la vostra participació en el diagnòstic de 
les diferents mancances dels nostres carrers. Podeu 
contactar amb l’EMD per via telefònica, informàtica 
o presencialment.

S’obra per a Bellaterra una nova etapa que afrontem 
amb il·lusió i entusiasme amb l’objectiu de recu-
perar per el nostre poble l’espai públic que es 
mereix.

Competències EMD | Espai Públic
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 Brigada de Bellaterra sanejant els parterres.



Mobilitat
_
Miquel A. Vázquez    
Vocal de Mobilitat
_

La competència de mobilitat arrossega des de fa 
molts anys mancances i problemes importants 
que hem d’afrontar de forma immediata, com 
són la pacificació de la carretera BV 1414, l’accés al 
Camí Antic, la Interpolar, el problema d’aparcament 
a la plaça de l’estació i la millora de la mobilitat del 
Turó de Sant Pau

--------------------------------------------------------------------------

La Carretera BV-1414
L’EMD té la competència de la mobilitat a Bellaterra 
però la carretera BV-1414 depèn directament de 
la Diputació de Barcelona. Tot i això, l’EMD està 
negociant amb la Diputació la col·locació, a curt 
termini, d’algunes mesures de seguretat i a llarg ter-
mini la seva total pacificació que permeti la correcte 
convivència d’aquesta infraestructura amb els veïns 
del nostre poble. 

--------------------------------------------------------------------------

L’autovia Interpolar
Un altre gran tema que ens afecta a Bellaterra es 
l’autovia Interpolar. Tot i que moltes entitats Be-
llaterrenques porten lluitant més de 6 anys contra 
aquesta infraestructura, encara existeix la reserva 
de terreny per construir-la per dins del poble. Des 
de l’EMD continuem treballant per aconseguir 
desafectar aquesta reserva. Últimament hem 
aconseguit obrir un expedient de desafectació amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola, que ens cal treballar 
perquè arribi a bon port.

--------------------------------------------------------------------------

L’aparcament   
de l’estació
Respecte a les possibles actuacions per millorar 
l’aparcament de l’estació, estem treballant per 
trobar una formula vàlida que ho millori, prioritzant 
sempre el servei als veïns de Bellaterra.

--------------------------------------------------------------------------

La Connexió del   
Camí Antic
Aquesta connexió del Camí Antic amb l’autopista 
AP7 i el Polígon de Sant Joan, té un gran impacte 
a Bellaterra, doncs obre una drecera per dins del 
poble que connectaria les dues autopistes. Recor-
dem que al 2004 es van arribar a mesurar al carrer 
Pin i Soler mes de 5.800 vehicles durant 1 dia i 
més de 4.300 al Camí Antic, tenint en compte que 
només es podia accedir al Polígon de Sant Joan 
per 1 carril compartit per les 2 direccions. Aquesta 
xifra es veuria àmpliament incrementada al obrir 
aquesta connexió ara amb 4 carrils connectats amb 
l’autopista AP7 i 4 més al Polígon de Sant Joan. 
Donada aquesta situació, el Camí Antic quedarà 
tancat al tràfic de vehicles fins que l’ EMD valo-
ri l’estudi de mobilitat que hem encarregat, per 
trobar solucions que no perjudiquin als veïns de 
Bellaterra.

--------------------------------------------------------------------------

La mobilitat del Turó de 
Sant Pau
Cal resoldre la històrica manca de comunicació 
entre el Turó de Sant Pau i el centre de Bellaterra. El 
primer pas que l’EMD vol fer es crear una connexió 
entre el Turó de Sant Pau i el Camí Verd del Vallés. 
Aquests terrenys son propietat dels Ferrocarrils 
de la Generalitat i estem actualment tramitant els 
permisos necessaris per realitzar-la. 

--------------------------------------------------------------------------

Esperem que amb aquestes actuacions tots podrem 
millorar una mica més la qualitat de vida a Bellate-
rra. Per la nostra qualitat de vida.

Competències EMD | Mobilitat
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Festa major 
2010
_
Isabel Bernier     
Col·laboradora

_

Com cada any Bellaterra esperava la Festa Major 
amb il.lusió. Esperava els dies on es permet una 
mica de disbauxa al carrer, dies de vida de po-
ble, d’ajuntar-se amb amics i veïns que curiosa-
ment, i malgrat viure propers, són difícils de trobar 
en la complexitat del dia a dia.

Però, a més, també s’esperava amb il.lusió perquè 
era la primera Festa Major que s’organitzava des-
prés de la constitució de l’Entitat Municipal Des-
centralitzada. Aquest any el pes de l’organització 
de la Festa ha anat a càrrec de la Unió de Veïns, 
però l’EMD va decidir canviar la ubicació a la 
plaça del Pi i li ha donat suport amb l’aportació 
de noves idees i infrastructures, a més de la dota-
ció d’un pressupost més elevat que el d’abans. I 
aquesta col.laboració ha trascendit en l’efectivitat 
de l’organització i en l’impuls de la participació en 
totes les activitats.

Ja la portada del programa de les Festes, amb 
l’alegria de la incombustible Sra. Pilar Casas al da-
vant, convidava a participar, i, el fer possible la nova 
ubicació a la Plaça del Pi, malgrat la mica d’enrenou 
en l’organització del trànsit, va representar tot 
un èxit, ja que era un reconeixement a la Plaça 
del Pi com a centre neuràlgic actual de Bellate-
rra, amb l’obertura del Club, les seves botigues, el 
“súper”...

Com ja ens té acostumats, El Musical va obrir 
la Festa amb un concert memorable que sobre 
cançons de Joan Manuel Serrat ens va oferir Laura 
Simó acompanyada al piano per Francesc Burrull, 
músic acompanyant habitual de Serrat i arreglista 
de les seves composicions. Tot un luxe!.

El Teatre Inestable amb l’obra “Sainets de la vida 
picaresca” d’Andreu Amat, va fer riure al públic 
fidel que va omplir la sala gran del Centre Cívic a 
totes dues sessions. I entre totes dues, el pregó, a 
càrrec dels peixaters del Condis, en Michelle i la 
Blanca que van sorprendre tothom amb el seu bon 

humor.

A partir d’aqui es van anar succeint totes les acti-
vitats programades, culturals, gastronòmiques 
i esportives amb gran participació, destacant 
la Baixada de Carros i el bullici magnífic i festiu 
del Concurs de Paelles i Fideuàs que va aplegar 
llargues sobretaules, jocs infantils i batucada que 
va acabar en un ball mutitudinari. En fi, va ser una 
festa!

Cal agrair, doncs, a tots els que ho van fer possible: 
La Unió de Veïns, el Musical, el Teatre Inestable, 
el Grup Escolta, la BTT, El Club, els restaurants 
de Bellaterra i sobretot moltes gràcies a tots els jo-
ves bellaterrencs implicats en aquesta tasca, que hi 
han dedicat la seva energia organitzant i al mateix 
temps sentint-se protagonistes a l’hora de gaudir de 
la Festa. Fent especial menció a tots els creadors del 
Bellaterra Hero, que com a nova fòrmula de l’antic 
“Ironman” premia als veïns i veïnes de Bellaterra 
que hagin participat en el major nombre d’activitats.

Competències EMD | Cultura
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La EMD 
Bellaterra amb

_
Marc Campmany     
Vocal de Cultura i Esports

_

Aquest any Bellaterra forma part dels municipis 
que participen a la Marató de TV3. Enguany, el 
tema és “Lesions medul·lars i cerebrals adquirides” 
Després de varies gestions amb TV3, es va poder 
tancar l’acord de col·laboració amb la fundació per 
a què Bellaterra fos un dels punts d’activitat per 
recol·lectar diners per a la Marató.

_

Enguany, el tema és “Lesions 
medul·lars i cerebrals adquiri-
des” 
_
Aprofitant que el cap de setmana de la Marató, 
coincideix amb el concert de nadal (que fa anys que 
es realitza) la EMD ha creat “Un cap de setmana 
solidari”. Els dies 17 i 18 de desembre Bellaterra 
esdevindrà , un punt solidari dins del territori 
català. Esperem que sigui el inici d’unes Bones Fes-
tes de nadal, on hi hagi caliu i germanor. 

--------------------------------------------------------------------------
10-14 h.
Petit mercat
Paradetes d’art floral, sabons artesans, ceràmica 
japonesa, aliments, àrbres i flors de nadal, etc.
Si esteu interesats en participar: info@bellaterra.
diba.cat
Recollida de joguines, roba i estris de la llar en 
bon estat per a les ONG’s SOS Àfrica, Creu Roja i 
No Estás Sola 
Tallers familiars de manualitats:
- Decora l’àrbre de nadal
- Dóna un cop de mà
12 h.
Actuació de la Banda de música de Bellaterra
18 h.
Espectacle familiar del Conte de Nadal de Char-
les Dickens
--------------------------------------------------------------------------

Competències EMD | Cultura

Campanya publicitària de La Marató 2010
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Suport a les 
Associacions 
i entitats
_

Un pes important dins de la cultura de Bellaterra 
són les múltiples associacions i entitats. Des de la 
vocalia es vol potenciar i ajudar amb tot allò que 
sigui possible.

La EMD té a la seva disposició diferents espais de 
reunions, sales polivalents, sala d’espectacles.

Com a novetat, disposem de projector i pantalla, 
tarima, taules, cavallets, cadires i altres materials 
que faciliten totes les iniciatives culturals que es 
vulguin realitzar a Bellaterra.

_

“La EMD té a la seva dispo-
sició diferents espais de re-
unions, sales polivalents, sala 
d’espectacles”
_

Per últim, els informem que al mes de gener es 
podrà sol·licitar la documentació necessària per a 
poder aconseguir les subvencions culturals i espor-
tives. Podreu trobar la informació a la web oficial 
www.Bellaterra.diba.cat 

Competències EMD | Cultura

El Taller de pintura gestionat des de Cerdanyola fins desembre 2010
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L’espectacle 
ja ha començat!
_

L’espectacle cultural de Bellaterra ha aixecat el 
teló. Els primers passos de la nova competència ja 
han donat el seu fruit.

El primer gran repte, va ser la Festa Major, tant 
per ser el punt de partida cultural i social com 
per ésser el primer gran acte on participava la voca-
lia de cultura de la EMD Bellaterra.

Paral·lelament, es van oferir tot un seguit de ta-
llers (anglès, ioga, cuina, teatre, pintura, coral, 
fotografia, futbol i bàsquet ) mitjançant un llibret 
informatiu que van rebre tots els veïns i veïnes. Un 
seguit de propostes culturals per dotar a Bellaterra 
de cursos formatius adaptats a totes les edats i així, 
donar més vida als centres cívics del nostre poble. 
La proposta ampliava la oferta que ja hi havia i la 
dotava d’una millor infraestructura.

Una altra novetat la trobem en el cicle de “Noves 
mirades”. Un recull de conferències informatives 
que pretenent mostrar, als ciutadans i ciutada-
nes de Bellaterra, les diferents realitats cultu-
rals, socials, econòmiques i urbanístiques que 
afecten el nostre entorn. 
“Un nou espai pel Vallès” va inaugurar aquest 
cicle a mitjans d’octubre, on es va tractar les obres 
de Sant Pau de Riu sec, l’imminent construcció del 
centre Ikea i del impacte que pot tenir a Bellaterra.

A finals d’octubre, i amb el suport del Grup Escolta 
Bellaterra, Tot Bellaterra i Fornaio va tenir lloc a la 
plaça del Pi “La Castanyada”. En aquesta festa tra-
dicional, es va poder gaudir d’un taller de panellets 
i venda de castanyes. L’alta participació demostra 
que hi ha ganes i il·lusió per fer poble.

Per altra banda, des de la vocalia de cultura, s’està 
gestant un altre projecte: Vermuts literaris. 
Aquest, girarà entorn a una sèrie de xerrades /
conferències de diferents personalitats relacionades 
amb Bellaterra i rodalies que per la seva feina o 
càrrec, han estat reconeguts en l’àmbit literari.

Aquesta activitat anirà lligada amb la cafeteria & 
restaurant del Club i es realitzarà un diumenge al 
mes, per tal de crear un punt de trobada a Bellate-
rra.

Castanyada a la plaça del Pi amb els nens i nenes del Grup Escolta Bellaterra
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Bellaterra cap 
a l’esport   
saludable
_
Marc Campmany     
Vocal de Cultura i Esports

_

Des de la vocalia apostem per l’esport. Creiem que 
és molt important potenciar l’activitat física i 
gaudir al poble d’espais on poder realitzar aquestes 
activitats. Actualment, s’ha iniciat un projecte en 
relació al Camí Verd: la creació d’una via verda on 
poder córrer, caminar, passejar i anar amb bici.

En breu es farà una adequació del terreny per 
recuperar aquest espai de connexió entre el Turó 
de Sant Pau, amb el barri de Can Domènech 
i posteriorment la connexió amb el barri de 
Terranova.

Entenem aquest recorregut com un espai saludable, 
on la no presencia de cotxes fa que la realització 
d’esport sigui immillorable. Avui en dia només 
disposem de 1,8 Km, però l’objectiu és ampliar 
aquest recorregut.

Per acabar de potenciar el Camí Verd, estem estu-
diant la possibilitat d’instal·lar elements saludables 
(màquines exteriors), creant una xarxa de circuits 
saludables on hom pugui gaudir de l’exercici a l’aire 
lliure. S’està ideant circuits de fúting per tot Bella-
terra, amb la intenció de crear uns xarxa de rutes 
segons un determinat nivell d’exigència i difi-
cultat. Evidentment, amb una bona senyalització a 
base de fites de diferents colors.

_

“intenció de crear una xarxa 
de circuits segons un determi-
nat nivell d’exigència i dificul-
tat” 
_

Un altre tema esportiu important a Bellaterra és el 
Futbol. Recentment, s’ha posat en marxa el “Bella-
terra FC” i la EMD considera molt important poder 
recolzar i donar suport a aquest. S’està parlant amb 
el servei d’activitat física (SAF) de la Universitat 
Autònoma i el Bellaterra FC per tal d’engegar un 
campus de futbol destinat als nens i nenes del 
poble. 

Finalment, destacar la importància del servei 
que s’ofereix des del Club Bellaterra, així com 
de les noves instal·lacions que ofereixen al poble, 
creant un espai per a la salut i el benestar, i fomen-
tant l’esport.

Per més informació sobre l’esport a Bellaterra 
poseu-vos amb contacte a esports@Bellaterra.diba.
cat 

Competències EMD | Esports

Camí Verd de Bellaterra
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Càlida pre-
sentació del 
Bellaterra FC 
davant la seva 
afició
_
Joan Tornel     
Membre de Bellaterra FC

_

El centre cívic de Bellaterra es va vestir 
dissabte vint de novembre de verd-i-blanc   
en motiu de la presentació del Bellaterra FC. 
L’acte va estar amenitzat amb música, projeccions 
de les millors imatges de l’equip i amb videojocs

Cap a les 19h els jugadors, el cos tècnic i l’esquirol 
bellaterrenc (flamant nova mascota de l’equip) van 
ser presentats davant del públic assistent. 

Amb tots els protagonistes presentats va arribar 
el torn dels parlaments. Així, Jordi Núñez 
–vicepresident del club i conductor de l’acte- va 
donar la paraula al President de la EMD de 
Bellaterra, Ramon Andreu, al President de la 
Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals,  
 i a l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona.

Els discursos van donar pas a la projecció del 
partit Almeria-Barça i, finalment, l’acte va 
concloure amb un concert. El concert, que va 
comptar -entre d’altres- amb l’actuació de Dani 
Peces i The Poches, va allargar la festa fins   
a la 1 de la matinada.

Acte de presentació del Bellaterra FC



UNA VEGADA MÉS DONAREM LA 
BENVINGUDA AL NADAL AMB EL 

CONCERT 
DE NADAL17 NOVEMBRE
--------------------------------------------------------------------------------------------
CORAL BELLATERRA, CORAL ORONELL (BCN), 
ORQUESTRA “PRESTO CON FUOCCO” DEL 
MUSICAL I MEMBRES DEL GRUP INESTABLE
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

I RESSOPÓ
A CÀRREC DE LA UNIÓ DE VEÏNS DE BELLATERRA



Les llums 
de Nadal!
Arriba 
l’ambient 
nadalenc
Tot i que la gestió de l’enllumenat públic 
no està totalment traspassada i segueix 
en mans de l’Ajuntament de Cerdanyola, 
aquest any l’EMD ha fet un esforç per en-
galanar el nostre poble amb les tradicionals 
llums nadalenques.

La plaça del Pi, la Plaça Maragall i la 
entrada del Turó de Sant Pau tindran un 
petit detall per aquest Nadal 2010. 



CONTE 
DE NADAL
CHARLES 
DICKENS
18 NOVEMBRE

--------------------------------------------------------------------------------

18 H. A LA PLAÇA DEL PI
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
5€ NEN/A | 8 € ADULT 
Diners per La Marató de TV3
--------------------------------------------------------------------------------
Cia. Sim Salabim
www. sim-salabim.com
--------------------------------------------------------------------------------
Dirigida per Jordi Serra Ribugent
Escenografia de Carlos Llorens/Lluís Petra
Música guió i cançons de Lluís Petra
Actors: Lluís Petra, Arturo F. Medrano, Emma Gómez 
i Pili Nieto
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
L’Ebenezer Scrooge és un avar que odia particularment 
el Nadal. No suporta l’alegria amb la que els seus 
conciutadans viuen aquestes festes, ni els captaires 
que pels carrers van cantant nadales. Però la seva vida 
donarà un tomb la nit de Nadal per la visita de tres 
esperits nadalencs: passat, present i futur. 

Això el farà reflexionar sobre el seu comportament vers 
les persones que l’envolten i que, malgrat el seu  
menyspreu, l’aprecien.

--------------------------------------------------------------------------------



Els Reis 
d’Orient, 
els veurem 
arribar
Com cada any els Reis d’Orient arribaran a 
Bellaterra amb tren, aquest any l’EMD ha 
engalanat la Plaça amb les tradicionals 
llums de Nadal i els ha demanat que 
arribin per la via que està més aprop de 
l’Estació (sentit Sabadell – Sant Cugat) 
perquè així tots els nens els podran veure 
molt millor. Ses Majestats ens han dit que 
sí i que esperen trobar a molts infants per 
saludar-los. 



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 
a 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. 


