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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

Sanitat Respon 24h.  902 111 444

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  902 290 280

Fecsa Endesa  800 760 706

Gas Natural  902 199 199

Repsol Butà  901 100 100

Correus UAB  93 581 14 06

Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 9 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00

FFCC  93 205 15 15

Renfe  902 320 320

Taxi Class (Mercedes)  93 307 07 07

Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27

Aeroport Aena  902 404 704

_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Temps de dificultats.

El passat 13 de juliol vàrem veure com el Govern Central Espan-
yol anunciava la seva intenció de suprimir les Entitats Locals 
Menors, fet que suposaria la desaparició de l’EMD Bellaterra. 
Davant d’aquesta afirmació us he de transmetre la meva relativa 
tranquil·litat doncs cal destacar la impossibilitat de eliminar l’EMD 
sense reformar l’Estatut de Catalunya i el recolzament que la Gene-
ralitat ens ha manifestat a totes les EMDs catalanes. Ara be, hem de 
tenir en compte que la situació econòmica actual està qüestionant 
moltes administracions públiques i obra la porta a escenaris molt 
diversos. 

D’altra banda, si be fa dos anys, quan començava a caminar l’EMD, 
l’ajuntament va veure amb bons ulls el reconeixement del nostre 
autogovern, mica en mica, ha percebut que l’EMD és l’organisme 
que defensa i reivindica els nostres interessos i els nostres drets 
com a poble i que molts cops no coincideixen amb els seus com en 
el cas del projecte de l’abocador d’escombraries de Can Fatjó que 
suposava un impacte inacceptable per Bellaterra, però uns ingres-
sos per l’ajuntament de 9.000.000 d’euros. Per aquest motiu estem 
assistint a un important intent de paralització i negació de l’EMD 
per part de l’ajuntament de Cerdanyola que atenta directament 
contra els nostres drets reconeguts per l’Estatut de Catalunya i que 
traspassa línies vermelles que no podem acceptar. 

Confio en que el respecte per la legalitat de les Institucions catala-
nes ens permetrà superar aquesta situació de la ma de la Generali-
tat, però sóc sincer quan us dic que Bellaterra està entrant en un pe-
ríode decisiu, un període en el que haurem de treballar amb coratge 
i decisió, no tant sols per afrontar la crisi econòmica, sinó també 
per defensar els nostres drets reconeguts com EMD i mantenir-nos 
units per consolidar el que som, un poble amb identitat pròpia. 

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.bellaterra.diba.cat Imprenta: Gràfiques Mur                     i 100% reciclable 
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Montoro 
amenaça les 
EMD’s
_

El Ministre de Economia Sr. Montoro va comunicar 
en roda de premsa la intenció del Govern Central 
de eliminar les Pedanies o Entitats locals Menors, 
argumentant que eren institucions obscures que no 
presentaven comptes econòmiques i que duplicaven 
competències.

Per interpretar les repercussions que aquestes 
afirmacions del ministre poden tenir sobre la nostra 
EMD, hem de tenir en compte els següents factors:

    1- Les EMDs estan reconegudes per l’Estatut de       
        Catalunya

    2- Les EMDs són institucions diferents a les Enti-    
        tats Locals Menors o Pedanies de l’Estat.

La competència de l’ordenació territorial de Cata-
lunya està traspassada a la Generalitat i per tant 
les EMDs varen ser reconegudes per l’Estatut 
de Catalunya, una llei Bàsica votada per els ca-
talans, i posteriorment aprovada per el Parlament 
català i per les Corts espanyoles. Per aquest motiu, 
a Catalunya, la decisió de mantenir o eliminar les 
EMDs li correspon al Govern català. En aquest 
sentit El Director General del Departament de Go-
vernació Sr. Canyadas va manifestar al President de 
l’Associació d’EMDs de Catalunya, Sr. Josep Puig, 
el suport del Govern de la Generalitat vers les 
EMDs catalanes i el seu reconeixement expressat 
explícitament en l’article 8.21 de l’Estatut.

També hem d’aclarir que les EMDs no responen en 
cap cas a la casuística que anunciava el ministre 
Montoro perquè a Catalunya les EMDs presenten 
les seves comptes, les publiquen i són revisades 
per el Síndic de Comptes cada any i no dupliquen 
competències al eliminar de responsabilitat a 
l’ajuntament en les àrees que li són traspassades.

_

Les EMD’s Catalanes pre-
senten les seves comptes 
anuals al Síndic de comptes 
com qualsevol Ajuntament
_

_

Les EMD’s Catalanes depe-
nen directament de la Gene-
ralitat i estan reconegudes a 
l’Estatut
_

NotíciesNotícies

El Ministre d’Economía Sr. Montoro en roda de premsa

L’ajuntament 
intenta 
paralitzar 
l’EMD
_

Fa temps que l’EMD està passant per series 
dificultats, la bona relació inicial amb el govern de 
Cerdanyola es va lesionar de forma important amb 
l’arribada del projecte de l’abocador d’escombraries 
de Can Fatjó, un projecte inacceptable per Bellate-
rra però que suposava l’ingrés de 9 milions d’euros 
per l’Ajuntament. 

El punt d’inflexió va produir-se quan l’EMD va fer 
públic un document oficial d’incompatibilitat 
urbanística que impossibilitava la construcció de 
l’abocador i que portava 6 mesos retingut en un 
calaix de l’ajuntament permetent la tramitació 
del permís de l’abocador a la Generalitat per silenci 
administratiu. L’arribada d’aquest document a la 
Generalitat va fer impossible la tramitació del per-
mís, però vàrem poder veure un gir de 180 graus de 
les relacions amb el govern cerdanyolenc. 

A dia d’avui, el Govern de Cerdanyola ha posat en 
marxa diverses mesures per aconseguir la paralit-
zació i el retrocés de l’EMD. La negació directe i per 
escrit del nostre Conveni Institucional, la paralit-
zació del traspàs del patrimoni, l’asfixia econòmica 
i la censura de la nostra veu al Ple de l’ajuntament 
formen part d’una estratègia pensada per paralitzar 
i tirar enrere l’autogovern de Bellaterra.

_

La bona relació es va lesio-
nar amb l’arribada del pro-
jecte de l’abocador de Can 
Fatjó
_

L’asfixia econòmica 
L’ajuntament deu més de 300.000 euros 
a l’EMD.

L’ajuntament ha retallat il•legalment el pres-
supost de l’EMD en un 40% i ha aplaçat els 
pagaments 4 mesos, això ha fet que en dos anys 
l’ajuntament acumuli un deute vers l’EMD Bella-
terra que supera els 300.000 euros. Si tenim en 
compte que el pressupost aprovat de l’EMD és de 
500.000 euros anuals podem fer-nos una idea de 
l’asfixia econòmica que està provocant.
_

L’ajuntament ha retallat 
il·legalment el pressupost de 
l’EMD en un 40% i ha aplaçat 
els pagaments 4 mesos
_

Cal tenir en compte que la retallada del 40% es 
realitza sobre un pressupost que estava ex-
tremadament ajustat, doncs durant el procés de 
tramitació de l’EMD la Generalitat va qüestionar 
seriosament que amb tants pocs diners l’EMD 
pogués fer front als serveis traspassats. La seva des-
confiança va ser tant important que va condicionar 
la seva aprovació a una major concreció econòmica 
per part de l’ajuntament. 

L’EMD ha optat per no endeudar-se, realitzar 
exclusivament aquelles despeses que siguin 
imprescindibles i urgents i denunciar aquesta 
il•legalitat als jutjat contenciós administratiu. 
El cas està ja vist per sentència i esperem que es 
resolgui a finals d’any.

L’Alcaldesa de Cerdanyola Carme Carmona
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Notícies Notícies

La censura de l’EMD al Ple de 
Cerdanyola 
L’ajuntament ha intentat negar l’accés 
de l’EMD a la documentació i al debat 
del Ple de Cerdanyola .

La llei concedeix al President de l’EMD veu però 
no vot en els Plens de l’ajuntament. Aquest dret 
ha estat exercit sense problemes per totes les EMDs 
catalanes als corresponents ajuntaments. Cerdanyo-
la però ha emes un informe jurídic on interpreta la 
llei de forma restrictiva afirmant que el representant 
de l’EMD, a diferència dels demés participants en 
els debats del Ple, no pot consultar els expedients 
dels punts a debatre, ni fer precs ni preguntes al go-
vern ni participar del debat com els demés sinó que 
se li ha d’atorgar la paraula només al final del debat. 

_

Si no es poden consultar els 
documents que es porten a 
debat, com es pot participar 
en el debat per defensar els 
interessos del poble de Be-
llaterra?
_

La paralització de la 
formalització del traspàs del 
patrimoni.
L’ajuntament intenta no traspassar els 
terrenys.

Quan es va aprovar l’EMD, es va aprovar també el 
traspàs del patrimoni fixat en el Conveni Institucio-
nal que inclou els carrers, tots els terrenys públics, 
d’equipaments, verds i forestals situats a Bellaterra, 
i els dos edificis dels Centres Cívics (Pl. Maragall i 
Turó de Sant Pau).

Fa dos anys que l’ajuntament està demorant la sig-
natura de formalització d’aquestes escriptures sense 
cap justificació, però davant de l’obligatorietat legal 
d’executar el traspàs, va intentar traspassar només 
els Centres Cívics, eliminant els terrenys dels ca-
rrers i els equipaments i zones verdes municipals. 

Aquesta proposta va arribar a formular-se oficial-
ment i per escrit però l’EMD no la va acceptar 
doncs suposaria que les responsabilitats de 
l’EMD quedarien reduïdes exclusivament als te-
mes culturals i esportius, deixant temes tant impor-
tants com la gestió del tràfic, del qual en deriva, per 
exemple, la regulació de l’aparcament de l’estació 
o el control d’accés del Camí Antic, un altre cop en 
mans de l’Ajuntament que ja ha manifestat la seva 
posició contraria. 

Finalment i desprès de celebrar diferents reunions i 
denunciar la situació actual al Departament de Go-

La negació del Conveni de 
l’EMD.
L’alcaldessa nega l’existència de l’EMD

Cal tenir en compte que una EMD només pot 
existir quan l’Ajuntament i la Generalitat de Cata-
lunya aproven el seu Conveni Institucional que ha 
d’incorporar el Patrimoni que es cedeix, els serveis 
que se li traspassen i la seva valoració econòmica i 
forma de pagament per part de l’ajuntament. L’EMD 
va ser aprovada per l’ajuntament l’any 2005 i per la 
Generalitat l’any 2009.

Tot i això, l’alcaldessa de Cerdanyola afirma en una 
resolució, que no existeix un Conveni vigent entre 
l’EMD i l’ajuntament de Cerdanyola i intenta posar 
en marxa un procés de negociació per fer-ne un de 
nou a la seva mida.

“Per tant, la docu-
mentació íntegra dels 
assumptes inclosos a 
l’ordre del dia d’una 
sessió del Ple de 
l’Ajuntament de Cerdan-
yola del Vallès, que ha 

Fragment de l’informe jurídic de la Secretaria de l’Ajuntament de Cerdanyola 
on nega el dret de consultar els expedients al representant de l’EMD

de servir de base per a debat i votació, 
no ha d’estar a disposició del Presi-
dent de l’EMD de Bellaterra a la Se-
cretaria de l’Ajuntament ja que aques-
ta persona no forma part del Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.”

“A dia d’avui, no exis-
teix encara cap conveni 
entre l’EMD de Bellaterra 
i l’Ajuntament de Cerdan-
yola del Vallès” 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Fragment de la ressolució de l’Alcaldesa Carme Carmona 
on nega l’existència del conveni de l’EMD

L’EMD va fer públic el seu descontent i la seva opo-
sició directa a aquest informe fet que ha provocat 
que de moment no s’apliqués.

L’EMD ha compartit el contingut d’aquest informe 
jurídic amb el departament de Governació de la 
Generalitat i l’Associació de EMD’s de Catalunya.

vernació de la Generalitat, l’ajuntament ha cedit i 
ha traspassat tot el patrimoni en els termes que 
fixa el Conveni Institucional.

Sessió del Ple Municipal de Cerdanyola
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La Generalitat 
dóna suport a 
l’EMD 
Bellaterra
_

L’EMD, després de comunicar per escrit al De-
partament de Governació de la Generalitat les 
il•legalitats realitzades per l’ajuntament de Cer-
danyola vers l’EMD Bellaterra, ha mantingut una 
reunió amb el seu Director General el Sr. Josep 
Canyades per abordar la dificultat de les relacions 
amb l’Ajuntament. A la reunió hi varen assistir el 
President de l’EMD Ramon Andreu, el Vocal Jordi 
Sabater en representació de Gent per Bellaterra i la 
Vocal Remei Gómez en representació de Conver-
gència i Unió. 

Els representants de l’EMD varen exposar la situa-
ció inèdita que està vivint Bellaterra deguda a la 
poca sensibilitat que sempre ha demostrat 

Cerdanyola vers el nostre poble. El Director Gene-
ral va compartir la irregularitat de la situació 
i es va comprometre a defensar l’EMD inter-
cedint amb l’ajuntament i certificant a tots els 
nivells temes bàsics com la vigència del Con-
veni Institucional de l’EMD i l’obligació del seu 
compliment per part de l’Ajuntament. 

Dies més tard, l’EMD va rebre un informe jurídic 
del Departament de Governació on es reconeixen 
els drets de Bellaterra com EMD i la obligació del 
seu finançament. Aquest informe ha estat aportat 
també al tràmit judicial del Contenciós Administra-
tiu que manté l’EMD contra l’ajuntament per la seva 
decisió unilateral de reduir en un 40% el finança-
ment anual de l’EMD i retardar els seus pagaments. 

Notícies

D’esquerra a dreta. Jordi Sabater (Gent per Bellaterra), Remei Gomez (Convergència i Unió),  
Josep Canyades (director general de Governació), Ramón  Andreu (President de l’EMD) 

L’Escola 
Ramon Fuster 
qüestionada 
legalment 
_

L’EMD s’ha oposat frontalment al projecte 
d’ampliació de l’Escola Ramon Fuster perquè 
promou la construcció d’un nou edifici de 5 plantes 
d’alçada (actualment només hi ha 3 construïdes) i 
l’ampliació de la capacitat del Centre de 600 a 1.300 
alumnes sense un Pla de mobilitat adient que orde-
ni l’actual col•lapse de vehicles que ja pateixen els 
carrers del voltant a les hores punta i contradient els 
paràmetres fixats per el Pla Urbanístic de Bellaterra 
del 1968.

A aquesta situació cal suma-li les il•legalitats 
urbanístiques que varen ser detectades per 
l’ajuntament a l’inici de les obres de construcció 
del nou edifici, en la fase de planteig dels fona-
ments. La primera inspecció, realitzada a petició de 
l’EMD, va detectar diferents irregularitats entre les 
quals destaca, que els fonaments de l’edifici estaven 
un metre més alt del que fixava la llicència d’obres 
i a una distància de la façana al carrer de tant sols 
3.50 metres quan la llicencia fixava 5.50. Tot i això, 
l’ajuntament no va aturar les obres i va per-
metre que s’aixeques l’edifici sense obligar a 
l’Escola a ajustar-se a la llicència.

Cal tenir també en compte, que el projecte 
d’ampliació de l’Escola contradiu el Pla Urbanís-

tic de Bellaterra del 1968 on es fixava un màxim 
total de 1.000 places escolars per la zona. Actual-
ment, entre les tres escoles bellaterrenques ja s’han 
superat aquestes 1.000 places.

L’ampliació no preveu mesures vàlides per evitar el 
caos circulatori ja existent en la actualitat amb 800 
alumnes. L’EMD va encarregar a l’empresa Doymo 
un informe de mobilitat per diagnosticar la situació 
actual i estudiar la projecció de la mobilitat genera-
da amb l’ampliació de l’Escola. L’estudi conclou que 
existeix actualment un col•lapse molt important de 
la zona i pronostica un col•lapse total si es porta 
endavant la ampliació de l’Escola fins els 1.300 
alumnes.

D’altar banda l’ajuntament per aprovar l’ampliació 
necessita modificar el Planejament urbanístic i està 
obligat per llei a incorporar un estudi de la mobili-
tat generada. Tot i conèixer oficialment l’estudi de 
mobilitat de l’EMD, l’ajuntament no ha incorporat 
aquest estudi en la tramitació de la modificació 
urbanística, sinó que ha optat per trepitjar la compe-
tència de l’EMD incorporant un estudi presentat per 
la pròpia Escola on s’afirma que una gran quantitat 
dels alumnes es desplaçaran amb transport públic 
i autocars escolars i que no tindrà impacte en la 
mobilitat. Davant d’aquest fet totalment irregular, 
l’EMD ha manifestat la seva oposició a la tra-
mitació de la modificació urbanística perquè la 
competència de l’ordenació del trànsit li corres-
pon per Llei i per Conveni. 

Aquest mes de juliol, el Ple de l’ajuntament va de-
batre un altre cop sobre aquesta ampliació perquè 
tot i que l’ajuntament ja va aprovar el projecte fa uns 
mesos, la Comissió d’Urbanisme de la Generali-
tat va detectar un seguit d’irregularitats que no 
s’ajusten a la legislació vigent i l’ha retornat a 
l’Ajuntament de Cerdanyola perquè sigui revi-
sat i modificat.

Notícies

Imatge de l ‘escola Ramon Fuster
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Notícies

Desacord de 
l’EMD amb 
la recollida 
d’escombraries 
de l’ajuntament
_

L’Ajuntament de Cerdanyola va obrir un procés de 
diàleg amb l’EMD Bellaterra per tal de rebaixar 
el cost del servei de recollida d’escombraries a 
Bellaterra fruit de la reducció general del servei 
a tota Cerdanyola. Inicialment va fer la proposta 
d’eliminar el servei de recollida porta a porta i 
col•locar 25 bateries, de 5 contenidors cada una, a 
diferents punts de Bellaterra. L’EMD es va oposar 
a aquesta opció perquè moltes cases quedaven 
situades a més de 250 metres de distància dels 
contenidors. 

Posteriorment l’ajuntament va decidir mantenir el 
sistema de recollida porta a porta reduint els dies 
de servei, passant dels sis dies actuals a només 
tres.

L’EMD va manifestar a l’ajuntament, que tot i 
estar d’acord que en època de crisi s’ha de reduir 
la despesa,  la seva proposta no era acceptable i 
que com a màxim admetria una reducció de sis a 
quatre dies.

_

l’EMD ha demanat a 
l’ajuntament que li traspassi el 
finançament per poder exe-
cutar la competència de la 
recollida d’escombraries inde-
pendentment.
_

L’EMD va proposar també que en el cas que això 
no fos possible, només admetria la proposta de 
tres dies de l’ajuntament amb la inclusió d’un punt 
d’emergència. Un punt d’emergència és una zona 
equipada amb contenidors de totes les fraccions 
en un recinte tancat i estratègicament situada on 
els veïns que puntualment no puguin adaptar-se a 
l’horari de recollida porta a porta poden abocar les 
seves deixalles i reciclar. 

Davant de la negativa de l’ajuntament a incor-
porar cap millora a la seva proposta inicial de 
tres dies, l’EMD ha demanat a l’ajuntament 
que li traspassi totalment la competència i el 
corresponent finançament per passar a realit-
zar el servei des de l’EMD amb un sistema més 
adient. A dia d’avui l’ajuntament encara no ha 
contestat.

El president de lEMD va manifestar al ple de Cerdanyola el seu desacord

Victor Francos, Regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola,  
responsable del servei de recollida d’escombraries

Notícies

Proposta de l’Ajuntament

Proposta de l’EMD
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Notícies Notícies

Com cada any durant els actes de la Festa Major 
dissabte per la tarda tindrem la tradicional Baixada 
de Carros que aquest any comptarà amb servei de 
remuntada.

Aquest any, com a prova pilot, l’EMD posa a dis-
posició dels participants de la Baixada de Carros 
un servei de remuntada. Els carros que ho desitgin 
seran remuntats per un vehicle de l’organització si 
compleixen els següents requisits:

_

_

Baixada i Re-
muntada de 
carros.
_

1. Disposar d’un conductor major de 14 anys per 
el trajecte. 

Durant el trajecte de remuntada, el conductor major 
de 14 anys haurà de seguir en tot moment les ins-
truccions de l’organització. 

2. Disposar de l’estructura independent de re-
molc aprovada per l’organització.

Els carros hauran de disposar d’una estructura de 
ferro independent fixada al carro que recorri el seu 
eix central del davant al darrera per poder enganxar 
l’arrastre als dos extrems. Es a dir, que es tracta 
d’unir al xassís un tirant de ferro de la longitud 
total del carro amb un sistema d’enganxat als dos 
extrems que permeti acoblar-se amb un mosquetó 
estàndard als demés carros per davant i per darrera.

 
La remuntada de carros es realitzarà per els carrers 
Joan Fabregas, Balmes i els carrers Escultor Vall-
mitjana i Pedregar. Aquests últims seran de doble 
sentit de 16.00 a 18.00 hores.

Imatge de la festa major 2011

Aquesta edició, l’EMD ha posat en marxa la pri-
mera Comissió de Festes en pro de promoure 
la participació activa a totes les entitats 
socials bellaterrenques en l’organització dels 
actes de la Festa Major. La Comissió està inte-
grada per membres de l’Unió de Veïns, el Grup 
Escolta, el Club i la Penya Blau-grana i compte 
amb la col•laboració de les demés entitats. 

En l’entorn de crisi econòmica que vivim, 
l’austeritat i la transparència econòmica han 
estat objectius primordials per l’EMD. En aquest 
sentit, les despeses estructurals com escenari, 
megafonia, ambulància, inflables, lavabos, tau-
les, cadires, vigilància, publicitat ... seguiran sent 
finançades directament per l’EMD i les despe-
ses de les activitats correran a càrrec de la Co-
missió de Festes que es finançarà dels ingressos 
generats pel servei de bar que es situarà a la 
plaça durant les festes.

Les activitats programades són força similars 
a les d’edicions anteriors, destaca però com a 
novetat la inclusió a la Baixada de Carros de la 
possibilitat de remuntar els vehicles per poder 
realitzar dues o més baixades en un a mateixa 
edició. Els carros que vulguin ser remuntats 
hauran però de complir determinats requisits 
fixats per l’organització. 

D’altra banda, aquest any divendres i dissabte 
per la nit també es controlarà l’accés a la Plaça 
del Pi on estarà permès el consum d’alcohol 

Austeritat i 
col·laboració 
per la Festa 
Major 2012
_

procedent del servei de bar però a l’exterior de 
la plaça s’incrementarà la pressió policial sobre 
consum d’alcohol degut a que provoca impor-
tants molèsties als veïns. El consum d’alcohol a 
la via pública no és un problema per si mateix, 
però el “botelló” comporta un elevat consum 
d’alcohol que provoca tres importants conse-
qüències: un increment de les reaccions violen-
tes, l’aparició de pixades i vomitades abundants 
a les portes i els murs i en alguns casos als 
jardins dels veïns i l’abandó de botelles i vasos 
al carrer molts cops en forma de vidres trencats.

Caldrà disposar d’un con-
ductor major de 14 anys per 
el trajecte de pujada i d’una 
estructura de remolc, inde-
pendent del vehicle aprova-
da per l’organització.

Imatge de la baixada de carros 2011
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Diada de Catalunya
Ofrena floral 
Dimarts, 11 de Setembre a les 10.00h



Festa Major Festa Major

ACTIVITATS NIT DE DIVENDRES
20.00 h i 22.00 h

TEATRE
LA INESTABLE
“LA CANTANT CALVA“

21.30 h

BOTICANTADA
Porta una amanida per compartir i tindràs dos 

tiquets de refresc de regal. 
Organitza el Grup Escolta Bellaterra

Pa amb tomaquet amb botifarra: 3 € 

21.30 h

LA GRAN TRUITADA 
Porta postres per compartir i tindràs dos ti-
quets de refresc de regal.
Organitza la Unió de Veïns de Bellaterra
Preu: 3 €23.00 h

GERARD SESÉ
MONÒLEG “EL DEL GUAPO“
Un monòleg  frenètic i de ritme trepidant. 

00.00 h

LOS GUATEQUES
Música dels  anys 60’

01.30 h

THE CABIN
Música Rock en viu

ACTIVITATS NIT DE DISSABTE
20.30 h

CONCERT FERRAN SAVALL
A l’Auditori de El Musical

C/ Ramon Llull, 16

23.00 h

PEYU
MONÒLEG “JO TINC UN AMIC QUE...“

Col·laborador del programa de radio  
“Frikando Matiner“, a RAC 105

00.30 h

DJ’s



FESTA MAJOR
BELLATERRA 2012

00.30h. A la Plaça del Pi
DJ’S
Organitza Grup Escolta Bellaterra

De 9.00h a 19.00h. A la Plaça del Pi
INFLABLES
Es desinflaran per fer altres activitats
De 11.00h a 13.00h. A la Plaça del Pi
ACTIVITATS ESPORTIVES INFANTILS
Organitza el Club
13.30h. A la Plaça del Pi
VERMUT POPULAR
Organitza Restaurants Fornaio / UvB
16.00h. Al c/ St. Pancraç
BAIxADA DE CARROS
Novetat: remuntada
Organitza UvB / Club

DISSABTE 8

De 17.00h a 19.00h. A la Plaça del Pi
TARDA INFANTIL + xOCOLATADA
Organitza Grup Escolta Bellaterra
18.00h. Al Club
SORTIDA TRIATLÓ
Organitza Comissió de festes
20.30h. A El Musical
CONCERT FERRAN SAVALL
Organitza El Musical
21.30h. A la Plaça del Pi
LA GRAN TRUITADA (II EDICIÓ)
Organitza UvB
23.00h. A la Plaça del Pi
PEYU (JO TINC UN AMIC QUE...)
Organitza Comissió de festes

De 9.00h a 14.00h. A la Plaça del Pi
INFLABLES
Es desinflaran per fer altres activitats
De 10.00h a 12.00h. A la Plaça del Pi
MERCAT D’INTERCANVI
Organitza Comissió de festes
De 11.00h a 13.00h. A la Plaça del Pi
BIATLÓ POPULAR
Bici + Bany
Organitza Bellaterra BTT
De 12.00h a 13.00h. A el Club
GRAN BANYADA
Organitza El Club
12.00h. Església Santa Creu
MISSA DE FESTA MAJOR
Amb la Coral del Musical
Organitza El Musical

12.30h. Església Santa Creu/Plaça del Pi
CERCAVILA
Amb gegants i Banda
Organitza El Musical

14.00h. A la Plaça del Pi
CONCURS DE PAELLES I FIDEUÀS
Organitza UvB

17.00h. A la Plaça del Pi
ENTREGA DE PREMIS
Baixada de carros, paelles i biatló
17.30h. A la Plaça del Pi
BATUkADA I TRACA
Organitza Comissió de festes
18.00h. A el Club
FUTBOL
FUTBOL CLUB F.S vs. F.C. BARCELONA

DIUMENGE 9
20.00h. Al Centre Cívic
LA CANTANT CALVA
Eugeni Ionesco
Organitza teatre La Inestable

21.00h. A la Plaça del Pi
PREGÓ FESTA MAJOR
Amb Santiago Vila-Puig
Organitza la comissió de festes
21.30h. A la Plaça del Pi
BOTICANTADA
Porta l’amanida
Organitza Grup Escolta Bellaterra

22.00h. Al Centre Cívic
LA CANTANT CALVA
Eugeni Ionesco
Organitza teatre La Inestable
23.00h. A la Plaça del Pi
MONÒLEG
Amb Gerard Sesé
00.00h. A la Plaça del Pi
LOS GUATEQUES
Músicca del 60 en viu
Organitza la Comissió de festes

04.00h. A la Plaça del Pi
úLTIMES COPES I FI DE FESTA

DIVENDRES 7

01.30h. A la Plaça del Pi
the cAbin
Grup de música Jove
Organitza Comissió de festes




