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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Units per Bellaterra

Benvolguts veïns, 

Després de conèixer la decisió del Parlament de Catalunya, se’ns ha obert un nou escenari. Tot i que 
no es descarta la creació del nostre Municipi de Bellaterra, el Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha rebut l’encàrrec del Parlament de treballar 
per millorar el Conveni Institucional entre l’EMD i l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Fent un paral·lelisme entre Catalunya i Espanya, és com si després de tenir un 94% de vots a favor 
de la independència de Catalunya, en una consulta legal i acceptada per l’Estat Espanyol, Europa 
hagués citat a Catalunya i a Espanya per a redactar un nou Estatut que donés resposta a la situació.

Tot i que la resposta del Parlament és poc sensible a la voluntat democràtica del nostre poble, 
després d’una important reflexió, només veiem alguna possibilitat de donar resposta a la situació 
de desconnexió entre Bellaterra i Cerdanyola si aquest nou Conveni Institucional ens permetés 
gestionar-nos quasi com si fóssim un municipi. No cal anar gaire lluny per trobar un exemple que 
funciona en aquest sentit. El Conveni Institucional entre Valldoreix i Sant Cugat és un clar expo-
nent de cessió d’autogovern i finançament que ha posat fi a les importants desavinences legals i 
jurídiques entre les dues administracions. 

Després de reunir-nos amb el Departament de Governació, i confirmar la seva voluntat de treballar 
prenent com a base el Conveni Institucional de Valldoreix i implicar-se per acordar una solució, 
som més optimistes. 

Tot plegat, però, caldrà finalitzar-ho amb una nova consulta que permeti al poble bellaterrenc rati-
ficar aquesta via. En aquest sentit, l’Ajuntament de Cerdanyola ja va votar al seu Ple municipal la 
seva voluntat que el nou Conveni Institucional fos ratificat pels veïns de Bellaterra. 

Seran negociacions importants per a Bellaterra. Per això hem comunicat a Governació la nostra 
predisposició a enregistrar les sessions atenent a l’elevat interès per el nostre poble i a la necessi-
tat de transmetre de forma clara la informació necessària perquè els veïns puguin formar-se una 
correcta opinió abans participar en una nova consulta per ratificar el nou Conveni Institucional.

No puc finalitzar aquest escrit sense fer valer la important unitat política que estan mantenint les 
formacions que representen l’EMD i l’expressió de responsabilitat vers el nostre poble que aquest 
fet comporta en aquests moments, moments de negociació i solucions.

Visca Bellaterra!
Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                 Impremta: Gràfiques Mur       i 100% reciclable 
info@bellaterra.diba.cat

TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13 i dijous 16 a 18 h.

_

SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44 
CAP Serraparera  93 580 63 63
CAP Canaletes  93 591 07 40
CAP Fontetes  93 594 44 70
CAP Farigola                                           93 691 95 89
Alcohòlics Anònims  93 317 77 77
Centre Salut Mental  93 580 96 77
Creu Roja  93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99
Ass. Esp. Contra el Càncer  93 414 25 25
Hospital Parc Taulí  93 723 10 10
Hospital General de Catalunya  902 533 333
CatSalut Respon (24h) 061
Residència CIM Bellaterra                     93 000 14 01

FARMÀCIES
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13’30 i 16’30-20 hr  
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74
Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00 
Escola Ramon Fuster  93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra  93 581 15 83
IES Pere Calders  93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til·ler”  93 592 97 95
Escola La Vall  93 580 37 37
El Musical  93 580 42 46
El Club Bellaterra 93 580 25 42
SAF - UAB                                                93 581 19 34

COSSOS POLICIALS
Mossos d’Esquadra                                   93 592 47 00
Policia Local                                              93 691 20 00

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010
Ajuntament OAC  93 580 88 88
Ateneu (extensió)  870
Urbanisme  93 591 41 22
Cultura  93 591 41 33
Emergències  112
Ambulàncies Emergències  061
Bombers  112
Policia Local  092  
 93 691 20 00
Mossos d’Esquadra  112  
 93 592 47 00
Policía Nacional  091  
 93 594 24 80
Ambulàncies  93 712 03 03
Ambulància Creu Roja  93 580 33 33
Dones en Situació de Violència  900 900 120
Aigües Cassa - Avaries  902 290 280
Fecsa Endesa  800 760 706
Gas Natural  902 199 199
Repsol Butà  901 100 100
Correus UAB  93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00
FGC  93 205 15 15
Renfe  902 320 320
Taxi Class  93 307 07 07
Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27
Excel Taxi Sant Cugat                             93 583 82 01/02
Aeroport Barcelona Aena  902 404 704

ELS PLENS ORDINARIS DE L’EMD DE BELLATERRA SE CELEBREN 
EL SEGON DIJOUS DELS MESOS DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

A LES 20 HORES AL CENTRE CÍVIC DE LA PLAÇA MARAGALL
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EL DEBAT SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE BELLATERRA, AL PARLAMENT

_

El Parlament no atura la 
independència però insta 
al Govern de la Generalitat 
a treballar per la millora del 
conveni de l’EMD
_

D’esquerra a dreta, la delegació bellaterrenca i el president de l’EMD, Ramon Andreu, amb la diputada Marta Ribas (CSQEP), el diputat Lluís Corominas 
(JxS) i la diputada María Valle (Ciutadans)

El Parlament 
no atura la 
independència 
de Bellaterra
_

En canvi, tots els grups parlamentaris, van votar 
a favor de crear una comissió i una taula de 
treball per tal que la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bellate-
rra millorin l’actual conveni institucional.

Bellaterra té al seu favor que seria un poble via-
ble econòmicament -segons constata un informe 
encarregat per l’EMD i que es pot consultar a la 
pàgina web www.emdbellaterra.cat.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, ha valorat la 
resolució 27/XI del Parlament com a relativament 
positiva però contradictòria, perquè deixa la porta 
oberta a la independència, però prioritza un últim 
intent d’increment de l’autogovern de Bellaterra a 
través d’una millora del conveni institucional.

Ramon Andreu ha manifestat la seva satisfacció pel 
reconeixement del Parlament a que Bellaterra pot 
ser un municipi però també la seva decepció per no 
portar-ho a terme i seguir com sempre negociant 
amb Cerdanyola. El president ha expressat la volun-
tat de l’EMD de participar en aquesta nova comissió, 
però remarca que al 1977 i al 1992 Bellaterra ja va 
demanar la independència i per la via de la nego-
ciació no es va solucionar res. Ramon Andreu creu 
que aquest problema té difícil solució amb un nou 
conveni perquè va molt més enllà.  

Els vocals de Bellaterra a la seva arribada al Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya no tanca la porta a la 
petició d’independència de Bellaterra, però prio-
ritza que es millori el conveni entre l’EMD i 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Tot i que el PP manté el seu compromís de portar al 
Parlament la petició d’independència de Bellaterra, 
en la sessió de la Comissió de Governació celebrada 
el 29 de març es va discutir una proposta de resolu-
ció presentada per Ciutadans que s’oposava total-
ment a la creació del futur municipi de Bellaterra i 
apostava per millorar l’actual conveni.

_

El president de l’EMD ha 
manifestat la satisfacció 
pel reconeixement a 
que Bellaterra pugui ser 
municipi, però també la seva 
decepció per no portar-ho a 
terme
_

Després del debat, Ciutadans i PSC van votar a 
favor de no iniciar o paralitzar qualsevol procés 
de segregació de Bellaterra; Catalunya Sí Que 
Es Pot es va abstenir; mentre que Junts pel Sí, la 
CUP i el PP van votar en contra d’aturar el procés 
d’independència promogut des de Bellaterra. 

_

Bellaterra seria totalment 
viable econòmicament com 
a municipi independent
_
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EL DEBAT SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE BELLATERRA, AL PARLAMENT

La delegació bellaterrenca al Parlament va estar formada per Joaquim Rojo i Jordi Macarulla (CDC) -a la part superior-, i per Ramon Andreu, Tensi Torrecilla 
i Julia Vilaplana (GxB) -a la part inferior-

Per a Ramon Andreu, el problema és que fa molts 
anys que Bellaterra està totalment desconnec-
tada de Cerdanyola, degut a la construcció de 
l’Autònoma i la manca d’infraestructures que comu-
niquin Bellaterra i Cerdanyola.

El portaveu de Convergència a Bellaterra, Jordi 
Macarulla, ha expressat la decepció per l’acord 
del Parlament que mostra una manca de sensibili-
tat sobre la realitat social de Bellaterra. Tot i això, 
expressava també la seva voluntat de participar a la 
comissió.

El debat al Parlament
_

_

La vocal de Gent per 
Bellaterra, Tensi Torrecilla, va 
explicar que havent fet una 
consulta legal i acordada, el 
dret a decidir de Bellaterra 
ja no pot considerar-se un 
tema intern de Cerdanyola
_

María Valle (Ciutadans)
“A l’hora de votar aquesta 
proposta de resolució, els vull 
apel·lar a la necessitat de racio-
nalitzar el mapa administratiu 
per fer-lo més eficient, reduïnt 
duplicitats i despeses admi-
nistratives i d’aquesta manera 
poder millorar aquestes despe-
ses en polítiques i serveis que 

contribueixin a la cohesió social i a una igualtat 
d’oportunitats per a les persones.”

Eva Martínez (PSC)
“La realitat és que Bellaterra 
és un barri molt ric de Cerdan-
yola que sempre ha tingut la 
reivindicació de marxar de la 
ciutat per motius essencialment 
econòmics. Creiem que seria un 
mal precedent que aquells ba-
rris més rics de les ciutats mar-
xin per convertir-se en ciutats 

riques. Per tant, creiem que la independència, 
en aquest cas de Bellaterra, xocaria frontalment 
contra els principis que defensa el nostre partit 
perquè, en el fons, del que estem parlant és d’una 
voluntat que està fonamentada en l’egoïsme de 
no contribuir al bé comú de la ciutat.”

Marta Ribas (CSQEP)
“I ho fem des de la coherència, 
també, de fer suport a la crea-
ció de nous municipis quan hi 
ha un consens territorial, tot i 
que no es compleixin tots els 
elements que marca la llei per a 
crear un nou municipi. Aquest 
és el cas. És cert. La llei no per-
metria que Bellaterra sigui un 

nou municipi independent. I entenem que l’única 
manera de salvar aquest tipus d’escull és que hi 
hagi consens polític de tots els principals partits 
al territori, i evidentment que també hi hagués 
consens en aquest Parlament i en el Govern de la 
Generalitat. No és el cas en el cas de Bellaterra.”

Marc Sanglas (JxS)
“Ens sembla que la proposant 
s’equivoca quan parla que es 
fa un joc partidista. Em sem-
bla que fer un joc partidista 
és portar en aquest Parlament 
un tema que s’ha d’intentar re-
soldre a nivell local. I, per tant, 
des d’aquest punt de vista ens 
sembla que aquest és l’àmbit 

on hi ha d’haver resolució. I que la intervenció 
del Parlament ha de ser amb posterioritat allà on 
s’arreglin... Intentarà buscar unes certes diferèn-
cies que no existeixen. El model és el de bona 
prestació de serveis, que em sembla que això 
ho compartim tots. A nivell nacional a nosaltres 
ens sembla, i per això hem presentat l’esmena, 
que en aquest tema hauria de buscar-se un cert 
consens. Com bé ha expressat la senyora Ribas, 
els acords són iguals. Per tant, el consens és 
necessari en aquests temes territorials.”

Alberto Villagrasa (PP)
“Evidentment, Bellaterra té 
uns condicionants que fan que 
moltes vegades es pugui inter-
pretar que és un municipi amb 
personalitat jurídica pròpia. 
No només per la seva situació 
geogràfica, que a vista d’ocell 
mai l’assimilariem a Cerdanyo-
la, en tot cas podria ser vist com 

un municipi independent o assimilar-lo a Sant 
Cugat, mai a Cerdanyola.  Però no només això. 
Hi ha condicionants polítics, econòmics i socials 
que fan que es replantegi, per part dels ciutadans 
de Bellaterra, perquè no és un municipi amb 
personalitat jurídica pròpia. Alguns d’ells són 
el continuat incompliment del conveni per part 
de l’Ajuntament de Cerdanyola, i un altre, que el 
ciutadà de Bellaterra viu totalment d’esquenes 
al municipi de Cerdanyola. Si algú veu els usos 
i costums d’una persona que viu a Bellaterra, 
doncs fa vida a Bellaterra, o a Sant Cugat o se-
gons quines coses a Sabadell.”

Partidaris d’aturar qualsevol acció relacionada 
amb la independència de Bellaterra

Partidaris de deixar la porta oberta a la possible 
independència de Bellaterra

Partidaris de l’abstenció

Joan Garriga (CUP)
No va intervenir

_

El portaveu de Convergència 
ha expressat la decepció 
per l’acord del Parlament, 
que mostra una manca de 
sensibilitat sobre la realitat 
social de Bellaterra
_

Per la seva part, la vocal de Gent per Bellaterra, 
Tensi Torrecilla, ha explicat que havent fet una 
consulta legal i acceptada, i amb un resultat tan 
contundent, el dret a decidir de Bellaterra no pot 
considerar-se mai un tema intern de Cerdanyola, 
igual que no s’entendria que el Parlament Europeu 
negués la independència de Catalunya si el resultat 
d’un referendum legal i acceptat per l’Estat espanyol 
hagués estat d’un 94% a favor de la independència. 
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EL DEBAT SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE BELLATERRA, AL PARLAMENT

Una nova 
sentència 
dóna la raó a 
l’EMD
_

Després que la Comissió de Governació del Parla-
ment aprovés la resolució 27/XI instant la Generali-
tat, l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bellate-
rra a treballar per a l’elaboració d’un nou conveni, la 
responsable de la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat, Montserrat Mundi, va 
mantenir, el 27 d’abril, una primera trobada amb el 
president de l’EMD, Ramon Andreu, i el portaveu 
de Convergència a Bellaterra, Jordi Macarulla. El 
portaveu d’Esquerra, Quim Oltra, va excusar la seva 
presència. 

Durant aquesta reunió, celebrada a la seu del De-
partament de Governació, els representants de 
l’EMD van expressar a Mundi la seva predispo-
sició a negociar una millora de l’actual conveni, 
prenent com a referència el que tenen l’EMD de 
Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat.

Governació 
inicia els 
contactes 
amb l’EMD
_

El juliol del 2013, una sentència ja havia donat la raó 
a l’EMD de Bellaterra sobre la retallada del pressu-
post del 2011, però l’Ajuntament de Cerdanyola hi va 
presentar un recurs que ara ha estat desestimat. La 
secció cinquena de la Sala del Contenciós Adminis-
tratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) ha tornat a donar la raó a l’EMD de 
Bellaterra i ha declarat nul·la la modificació uni-
lateral del pressupost assignat per l’Ajuntament 
de Cerdanyola a l’EMD de l’any 2011.

En una recent sentència, l’alt tribunal català 
recorda que “tant per a la constitució com per a 
la modificació de les EMD cal seguir un proce-
diment complexe, en dues fases, corresponent 
l’aprovació definitiva al Govern de la Generali-
tat”. En aquest sentit, la sentència del TSJC afegeix 
que per a la modificació de la base del conveni que 
fixa l’aportació pressupostària a l’EMD, l’Ajuntament 
pot prendre la iniciativa, però ha de donar audiència 
prèvia a l’EMD i diu que l’aprovació definitiva de 
la modificació del pressupost assignat a l’EMD li 
correspon al Govern de la Generalitat, què prèvia-
ment hauria d’haver emès els informes preceptius 
de la Comissió de Delimitació Territorial i de la 
Comissió Jurídica Assessora. En canvi, l’Ajuntament 
de Cerdanyola va fer aquesta modificació de forma 
unilateral durant un ple municipal.

_

El tribunal recorda a 
l’Ajuntament que les 
modificacions conveni 
de l’EMD no poden ser 
unilaterals i que sempre cal 
l’aprovació de la Generalitat
_

La sentència deixa clar que el que va fer 
l’Ajuntament “no va ser interpretar la base de 
referència” sinó “modificar-la unilateralment” 
-tant el pressupost del 2011 com la quantitat assig-
nada per al segon semestre del 2010- i a més va 
“substituir el pagament anticipat per semestres, per 
pagaments a trimestres vençuts”.

_

L’EMD estudia la possibilitat 
de posar en coneixement 
de la Fiscalia la negativa 
de l’Ajuntament a liquidar el 
deute del 2013
_

_

L’EMD sotmetrà la proposta 
de nou conveni que surti 
de les negociacions a una 
nova consulta als veïns de 
Bellaterra
_

Actualment, l’EMD ha presentat un nou recurs con-
tenciós contra l’Ajuntament pel pressupost pendent 
del 2013. El govern actual es nega a reconèixer 
com a bona la xifra que proposa l’EMD i tam-
poc ofereix una xifra alternativa. Antenent a les 
sentències favorables a l’EMD dels pressupostos 
del 2010, 2011 i 2012, els serveis jurídics de l’EMD 
interpreten que l’alcalde de Cerdanyola podria estar 
prenent una resolució injusta, sabent que hi ha 
dues sentències fermes que el contradiuen, i estan 
estudiant la possibilitat de posar en coneixement de 
la Fiscalia la negativa de l’Ajuntament a liquidar el 
deute del 2013.

La voluntat de Governació és que les reunions a tres 
bandes -Generalitat, Ajuntament de Cerdanyola i 
EMD de Bellaterra- comencin el més aviat possible.

L’EMD sotmetrà la proposta de nou conveni que 
surti d’aquestes negociacions a una nova consulta 
entre els veïns de Bellaterra.

El president de l’EMD, Ramon Andreu; la directora general d’Administració Local, Montserrat Mundi; i el portaveu de Convergència a Bellaterra, Jordi Maca-
rulla, en la reunió a la seu del Departament de Governació el 27 d’abril| E
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L’EMD posarà en 
marxa diversos 
processos 
participatius
_

Durant els pròxims mesos l’EMD de Bellaterra 
posarà en marxa diversos processos participatius 
per conèixer de primera mà l’opinió dels veïns 
en diferents qüestions. El model escollit per a 
aquest procés de participació ciutadana serà el 
d’enquestes on-line a través de la pàgina web 
www.bellaterraparticipa.cat. D’aquesta manera 
es vol fomentar al màxim la participació al mateix 
temps que es garantirà l’autenticitat de la identitat i 
la privacitat de les opinions.

En breu, un equip d’informadors de l’EMD visi-
tarà tots els habitatges de Bellaterra per expli-
car els passos que caldrà fer per registrar-se al 
cens que permetrà participar en les enquestes 
que es facin. Els requisits imprescindibles per a 
poder participar en les enquestes serà estar empa-
dronat a Bellaterra i ser major d’edat. 

L’actualitat de 
l’EMD, ara a 
Bellaterra TV
_
L’EMD de Bellaterra ha impulsat la creació de 
Bellaterra TV, un nou canal de comunicació per 
a informar de l’activitat institucional de l’EMD. 
Amb aquesta nova eina, l’EMD enviarà a les per-
sones que ho sol·licitin un missatge de Whatsapp 
cada vegada que es publiqui un vídeo a la pàgina 
web www.bellaterra.tv. 

Per a rebre les notícies de Bellaterra TV cal afegir 
a l’agenda de contactes del mòbil el número de 
telèfon 616 83 87 83 i enviar un missatge de Whats-
app amb el nom, cognoms , l’adreça de l’habitatge i 
la paraula ALTA.

Els primers vídeos públicats a Bellaterra TV fan 
referència al debat sobre la independència que es va 
fer a la Comissió de Governació del Parlament el 29 
de març -un sobre el desenvolupament de la sessió i 
un altre amb el resum de les intervencions dels dife-
rents grups parlamentaris-; un altre sobre la petició 
de descentralització del servei mèdic; i un sobre la 
voluntat de l’EMD de treure les antenes de Vodafo-
ne al campanar fora de la zona urbana de Bellaterra.

_

Per a rebre les notícies de 
Bellaterra TV és imprescindible 
afegir a l’agenda de 
contactes del mòbil el número                 
616 83 87 83 i la paraula ALTA
_

616 83 87 83

Mira les 

notícies a 

www.bellaterra.tv

_

Per participar a les 
enquestes caldrà inscriure’s 
a www.bellaterraparticipa.cat
_

Per participar caldrà registrar-se al cens dels proces-
sos participatius de Bellaterra davant d’un represen-
tant de l’EMD amb el DNI i una contrassenya. Amb 
aquest sistema es garantirà una única participació 
per veí i evitarà que hi hagi duplicitats de vots.

Les primeres enquestes que es faran estaran 
relacionades amb el model urbanístic del poble, 
amb la mobilitat a Bellaterra, i amb el servei 
mèdic. Els detalls de cadascuna d’aquestes en-
questes es donaran a conèixer abastament abans 
de celebrar-se cadascuna. Les convocatòries de les 
enquestes es faran a través de Bellaterra TV.

_

Les convocatòries de les 
enquestes es faran a través 
de Bellaterra TV
_

www.bellaterraparticipa.cat
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Notícies

L’EMD 
treballa per 
treure les 
antenes del 
campanar 
fora de la 
zona urbana
_

El ple d’abril de l’EMD de Bellaterra ha aprovat per 
unanimitat demanar la retirada de les cinc antenes 
que l’empresa Vodafone ha instal·lat al campanar de 
l’església de la Santa Creu de Bellaterra.

Els motius pels quals Gent per Bellaterra, Conver-
gència i Esquerra s’oposen a les antenes són:

- La situació en alçada no és l’òptima per a mini-
mitzar l’impacte electromagnètic a la nostra pobla-
ció, ja que una gran quanitat d’habitatges de l’entorn 
queden a la mateixa alçada de les antenes

- Les activitats culturals i socials del Grup Escol-
ta Bellaterra, que es realitzen als patis de l’església, 
quedaran afectades per la radiació electromagnèti-
ca de l’estació transformadora

- La seva ubicació, al campanar de l’església, 
degrada la imatge general del poble, en ser la 
parròquia de la Santa Creu un edifici emblemàtic de 
Bellaterra

- Pel seu elevat impacte, les antenes han provocat 
un important rebuig veïnal que s’ha concretat en 
la creació d’una associació específica amb el nom 
“Associació d’afectats per les antenes del campanar 
de l’església de Bellaterra”

En relació amb les queixes veïnals, les oficines de 
l’EMD són també un punt de recollida de signatures 
que promou l’Associació d’afectats per l’antena a 
l’església de Bellaterra per demanar a Vodafone la 
retirada de les antenes del campanar. La recollida 
de firmes a l’EMD es farà de dilluns a diven-
dres de 9 a 13 hores i els dijous també de 16 a 
18 hores. L’associació ha posat en marxa la pàgina 
web http://antenesbellaterra.wix.com/associacio per 
a la recollida de firmes i també disposa del correu 
electrònic afectatsantenesbellaterra@gmail.com.

Notícies

La llei que regula la instal·lació d’aquest tipus 
d’antenes especifica que les administracions públi-
ques poden ser proactives i realitzar propostes per a 
millorar la cobertura de telefonia en els seus àmbits.

Per aquest motiu, el ple de l’EMD ha acordat de-
manar a l’empresa Vodafone i al Bisbat de Terrassa 
l’anul·lació del contracte d’instal·lació i ha ofert a 
Vodafone una ubicació alternativa per a les an-
tenes al sector dels Pous, en uns terrenys públics 
fora de la zona urbana de Bellaterra i a un cota més 
elevada, i des d’on es podrà oferir una millor cober-
tura. 

Amb l’objectiu de promoure la conscienciació ciuta-
dana entre els bellaterrencs, el ple també ha instat 
als veïns a informar-se de quines companyies 
ubiquen les seves antenes dins de la zona urba-
na de  Bellaterra abans de contractar els seus 
serveis.

Suport unànim del ple per retirar les antenes del campanar

Les dues imatges de dalt corresponen a la reunió amb els veïns més 
pròxims a la parròquia de la Santa Creu

Imatge del terreny alternatiu que l’EMD ofereix a Vodafone

Les cinc antenes són de l’empresa Vodafone

_

L’EMD ha proposat a 
Vodafone la cessió d’un 
terreny públic a la zona dels 
Pous que permetria donar 
una millor cobertura
_

_

El ple demana que abans 
de contractar els serveis de 
telefonia mòbil ens informem 
si la companyia té antenes 
dins la nostra zona urbana
_

A finals de març, l’EMD va convocar una reunió 
amb els veïns més pròxims a l’església per expli-
car-los el contingut de les trobades mantingudes 
amb Vodafone. A la trobada amb els veïns es va 
presentar un estudi encarregat per l’EMD sobre 
el futur impacte d’aquestes antenes; i també es 
van explicar els beneficis d’ubicar les antenes al 
sector dels Pous. A l’abril també s’ha fet una reunió 
amb responsables del Grup Escolta Bellaterra, on 
se’ls va lliurar una còpia de l’estudi amb la ubicació 
alternativa.

L’EMD seguirà treballant per ubicar les antenes de 
Vodafone fora de la zona urbana. 

_

A les oficines de l’EMD 
també es fa la recollida de 
firmes contra les antenes
_
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COMUNICAT OFICIAL Les pilones 
dels Pous 
s’activaran 
només a 
petició policial
_

El ple d’abril de l’EMD ha aprovat que el control de 
les pilones situades a l’accés als Pous de la plaça 
Mare de Déu de Montserrat estigui en mans dels 
cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra i les poli-
cies locals de Cerdanyola, Sant Cugat i Sant Quirze.

Aquestes pilones estaran sempre baixades i se-
ran els cossos de seguretat d’aquests municipis 
els encarregats d’activar-les quan considerin 
que és la solució més adient per a millorar la 
seguretat ciutadana. Les pilones del Camí Antic 
continuaran funcionant com fins ara.

En cas d’activació, els veïns de Bellaterra que tenen 
la targeta de les pilones del Camí Antic també 
podran utilitzar aquesta targeta per accedir a aquest 
vial que s’endinsa a la Serra de Galliners. 

Les pilones estan situades davant la rotonda de la plaça de la Mare de Déu 
de Montserrat

_

Els veïns de Can Barata i 
Castelltort poden demanar 
targetes d’accés només per 
les pilones dels Pous
_

Coincidint amb aquesta cessió de la gestió de les 
pilones als cossos policials, el ple de l’EMD també 
ha aprovat inicialment una ordenança que regula 
l’expedició de targetes per als veïns dels barris de 
Can Barata -a Sant Cugat- i de Castelltort- a Sant 
Quirze- que sovint accedeixen a Bellaterra per 
aquest punt. Aquests veïns, però, no podran utilitzar 
les pilones del Camí Antic. El cost inicial d’aquestes 
targetes és de 6 euros, i de 15 euros per als tràmits 
de renovació per pèrdua o deteriorament.

A partir d’ara, el text de l’ordenança es pot consultar 
durant 60 dies a les oficines de l’EMD i a les pàgines 
web www.emdbellaterra.cat i bop.diba.cat. 

_

El text de l’ordenança 
s’exposa 60 dies als webs 
www.emdbellaterra.cat i 
bop.diba.cat
_

_

Les pilones del Camí Antic 
continuaran funcionant com 
fins ara
_
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_

Actualment, molts veïns de 
Bellaterra es visiten als CAP 
de Valldoreix o del Turó de 
Can Mates perquè s’hi pot 
arribar en tren
_

El ple d’abril de l’EMD de Bellaterra ha aprovat 
per unanimitat donar suport a la petició de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, davant el Depar-
tament de Salut, d’incrementar els recursos 
mèdics per als Centres d’Atenció Primària de 
Cerdanyola.

Tot i aquest suport, l’EMD considera que 
l’Ajuntament de Cerdanyola ha de permetre al 
Servei Català de la Salut la derivació de la sa-
nitat pública a Bellaterra. L’objectiu de l’EMD és 
que des del centre mèdic del carrer Lluís de Ábalo 
s’ofereixi als veïns de Bellaterra la possibilitat de 
ser atesos, algun dia a la setmana, per algun metge 
actual del CAP de Serraparera, que és l’ambulatori 
de referència dels bellaterrencs.

L’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, en una carta 
enviada a l’EMD exposa que “la devallada de profes-

L’Ajuntament 
s’oposa a 
derivar el 
servei mèdic
_

Notícies

sionals del sector sanitari als centres d’assistència 
primària de Cerdanyola del Vallès durant els darrers 
anys, no permet la destinació de part dels seus efec-
tius al servei objecte d’aquest escrit”.

En resposta a aquesta carta, el president de l’EMD, 
Ramon Andreu, li recorda que la petició dels veïns 
de Bellaterra és que “els efectius que hi ha actual-
ment o els que hi pugui haver en un futur puguin 
realitzar el servei puntualment de forma descentra-
litzada en la mesura que el CatSalut, l’Ajuntament i 
l’EMD puguin acordar”. Actualment, molts bellate-
rrencs es visiten als CAP de Valldoreix o del Turó de 
Can Mates perquè s’hi pot arribar en tren.

L’EMD demana que el CatSalut derivi algun metge actual 
del CAP Serraparera algun dia a Bellaterra
_

L’Ajuntament és partidari de demanar al CatSalut destinar 
un nou metge específic per a Bellaterra
_

Plantilla 
CAP Serraparera

L’Ajuntament s’oposa a aquesta proposta verbalment, 
però no dóna una resposta concreta per escrit a la petició de l’EMD

Centre Mèdic
Bellaterra

Centre Mèdic
Bellaterra

Plantilla 
CAP Serraparera

Les obres d’adequació del local del servei mèdic 
de Bellaterra han comptat amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. I el projecte ha tingut la 
supervisió i l’aprovació del Departament de Salut, 
després d’un treball conjunt entre l’EMD i el CatSa-
lut.

La facilitat d’accés amb tren als CAP del Turó de Can Mates i de Valldoreix fa 
que molts bellaterrencs prefereixin ser visitats als ambulatoris de Sant Cugat
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L’EMD té en marxa diversos treballs a les zones bos-
coses de Bellaterra per a la prevenció dels incendis 
forestals abans no començi la temporada d’estiu. 
Aquests  treballs formen part del Pla de Preven-
ció d’Incendis de Bellaterra. 

Entre les actuacions que s’estan duent a terme 
hi ha el sanejament de dues pistes forestals, uns 
treballs que tenen el finançament de la Diputa-
ció de Barcelona. L’objectiu és que les pistes fores-
tals tinguin una amplada de 25 metres i han d’estar 
netes de vegetació baixa, mentre que els arbres han 
de mantenir-se espaiats per tal d’evitar la propaga-
ció dels incendis a les zones habitades. Amb aquest 
sanejament, les pistes forestals ara seran transita-
bles per als vehicles de bombers i emergències en 
el cas que es declari un incendi forestal a l’àmbit de 
Bellaterra.

En marxa els 
treballs de 
prevenció 
d’incendis
_

Des de Gent per Bellaterra sempre 
hem pensat que la democràcia està 
per damunt de la política. És per 
aquest motiu que, amb el màxim 
respecte, no compartim al 100% la 
decisió del Parlament de Catalunya 
doncs l’expressió democràtica i le-
gal del nostre poble no s’ha respec-
tat totalment. Si bé es deixa la porta 
oberta a la nostra independència 
de Cerdanyola, se’ns convoca a un 
últim esforç per trobar una solució 
consensuada amb l’Ajuntament. 
Dit això, però, acceptem aquest 
mandat del màxim òrgan represen-
tatiu del nostre País. Entenem que 
hem de ser positius i que hem de 
cedir davant de les posicions que 
no podem controlar. Per tant, par-
ticiparem de forma activa i sincera 
per buscar una solució que el poble 
de Bellaterra pugui acceptar.
La democràcia no és perfecta, però, 
sense cap mena de dubte, és el 
millor dels sistemes. No acceptar la 
democràcia sempre és més dolent 
que acceptar-la. I en el tema de 
Bellaterra, la política està flirtejant 
amb les línies vermelles. 
Cal trobar un acord que doni solu-
ció al problema real de Bellaterra: 
la desconnexió total i absoluta vers 
la ciutat que ens governa, Cerdan-
yola. Si no ho sabem fer, tots serem 
responsables que d’aquí a uns anys 
una altra generació de bellaterrencs 
hagi de tornar a treballar i a deixar-
se la pell per tornar a demanar la 
independència. Això ja ve de lluny, 
al 1992 ja va passar. Ara ja cal 
donar-li solució.

Visca Bellaterra !

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

El passat dijous 14 d’abril es va dur 
a terme una sessió ordinària del ple 
de l’EMD de Bellaterra. Entre els 
diferents punts de l’ordre del dia, en 
destacava especialment un sobre 
el que voldríem fer alguna reflexió, 
des del grup de Convergència de 
Bellaterra. És el següent punt:
7.- Moció conjunta de Gent per 
Bellaterra, Convergència i Esquerra 
per sol·licitar a la Generalitat la 
creació de la Comissió Generalitat, 
Ajuntament de Cerdanyola i EMD 
Bellaterra per el seguiment i millora 
del Conveni de l’EMD.
Reflexió:
Sobre el punt 7 de l’ordre del dia, 
en el tema de la negociació del nou 
conveni amb l’Ajuntament de Cer-
danyola, malgrat que la vàrem pre-
sentar conjuntament amb els altres 
partits polítics i per tant li vàrem 
donar suport, voldríem recordar 
que en el nostre programa electoral 
de les darreres eleccions i a la vista 
de la falta de confiança política i 
d’enteniment entre administra-
cions, ja vàrem descartar l’opció de 
Bellaterra Municipi i vàrem pre-
sentar com a proposta electoral el 
proposar la negociació de la millora 
del conveni vigent, tenint com a 
referència el de Valldoreix.
Era la proposta que a les hores 
veiem més realista i assolible i el 
temps ens ha donat la raó.
És clar que en el tema de la ne-
gociació del nou conveni amb 
l’ajuntament, des de Convergència 
Bellaterra posarem tot el nostre 
esforç i saber al servei de l’EMD per 
a obtenir el màxim benefici per al 
nostre poble.

Un nou número i aquest cop ple de 
temes d’actualitat. 
Es fa difícil amb l’espai disponible 
poder oferir una opinió raonada 
dels diferents punts de l’actualitat 
bellaterrenca (reitero el meu oferi-
ment de trobar una estona amb qui 
vulgui xerrar-ne més extensament, 
quim.oltra@gmail.com, 654 739 501). 
El darrer ple del dia 14 va ser llarg i 
farcit de temes.
Continuem, de moment, travats amb 
cert immobilisme respecte el tema 
de la independència de Bellaterra 
(especialment des de Cerdanyola), 
seguirem intentant ser dignes porta-
veus de la voluntat popular. I fer-ho 
sense caure en jocs i paranys d’altres 
interessos partidistes ni perdre de 
vista que qualsevol concreció, en el 
sentit que sigui, ha de passar per es-
coltar la voluntat dels veïns i veïnes.
I ha estat aquest principi fonamental 
el que intenta guiar la nostra ac-
tuació, tant l’abstenció a les pilones 
com la ratificació de la declaració 
del Parlament del 9N o el suport a 
aquells càrrecs electes que han estat 
imputats per la mateixa (malaura-
dament, segons el nostre criteri, 
sense coincidir amb les altres forces 
polítiques de Bellaterra en tots els 
casos). La base que els drets d’altri 
no poden ser coartats per molt “no-
ble” que sigui l’argument.
S’acosta el bon temps, sortirem més 
al carrer i anirem més tard al llit. 
Estaria bé que entre tots i totes apro-
fitéssim aquests espais per a fer un 
món millor. Algú s’hi apunta?

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla

Aquests treballs milloraran el 40% de la superfície 
de les franges forestals de Bellaterra i es concentren, 
bàsicament, en tres espais: al Camí Antic de Sant 
Cugat, a les zones pròximes al traçat dels Ferroca-
rrils de la Generalitat, i al Camí Verd.

Paral·lelament a aquests treballs, des dels serveis 
tècnics de l’EMD s’està informant a tots els propieta-
ris de solars buits de l’obligació de mantenir les se-
ves finques en bones condicions de conservació. En 
el cas dels veïns que no netegin les seves parcel·les 
l’EMD, després de diferents requeriments, podria 
arribar a executar de forma subsidiària la neteja, 
assumint aquest cost el veí.

A l’esquerra, la pista forestal que connecta el Camí Antic amb el Camí de Can Camps de Sant Cugat. A dalt una franja de seguretat a Can Domènec i, a 
sota, una altra franja de seguretat al sector dels Pous

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
16



Apunta’t a la
TV municipal
de Bellaterra

per Whatsapp   .
Podràs veure el Telenotícies Bellaterra, reportatges, etc.

L’actualitat de Bellaterra en format TV

Apunta’t-hi. T’agradarà!
Crea el contacte Bellaterra TV a l’agenda del teu mòbil 
i envia’ns un missatge per Whatsapp amb la paraula 

ALTA, el teu nom i l’adreça al número: 

616 83 87 83
Bellaterra.tv


