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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

Residència CIM Bellaterra 93 000 14 01

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

Crèdits
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www.bellaterra.diba.cat Imprenta: Gràfiques Mur             i 100% reciclable 



_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Estem 
aprenent!
L’arribada de l’EMD ha suposat un canvi positiu  
i important per Bellaterra, però també ha obert un 
camp de reflexió i confrontació política que no ha-
via existit abans. Potser perquè els partits polítics 
no tenien interessos pel nostre poble. Aquest fet 
pot malmetre la nostra convivència, sobretot 
si els polítics no posem límits a la nostra con-
frontació. 

La denúncia contra l’EMD de Bellaterra per la pu-
blicació del número anterior d’aquesta revista i la 
posterior publicitat afirmant que l’EMD vulnera-
va la llei electoral quan no era cert, doncs la Junta 
Electoral havia rebutjat la denÚncia i certificat 
la legalitat d’aquesta revista, és un clar exemple 
d’una actuació política que supera els límits 
desitjables d’una campanya electoral i que per-
judica  la nostra convivència com a poble. 

El meu deure com a President és demanar una 
reflexió general sobre els perjudicis que ens 
pot provocar la exagerada politització de la 
nostra convivència. Crec que aquesta reflexió 
l’hem de fer tots, començant per mi mateix, 
seguint pels membres del meu partit, i acabant 
per tots els veïns i veïnes de Bellaterra doncs, 
com a veïns també podem col·laborar aprenent 
a diferència i relativitzar determinats ele-
ments de confrontació política que abans de 
l’arribada de l’EMD no existien. 

L’EMD no és bona per si mateixa, la seva bon-
dat depèn de l’ús que en fem els bellaterrencs. 

Visca Bellaterra!
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El nou Ple 
de l’EMD 
Bellaterra
_

La Sala d’actes del Centre Cívic va acollir la sessió 
solemne de constitució del nou Ple de Bellaterra 
segons els resultats electorals de les eleccions mu-
nicipals del 22 de maig. L’urna d’elecció directa del 
President concedia a Ramon Andreu el càrrec 
de President com a candidat més votat amb 903 
vots. 

Notícies

De esquerra a dreta. 
Silvestre Iranzo, Tensi Torrecilla, Carme Carmona, Jordi Sabater, Ramon Andreu, Ramon Sanz, Gustau Folch, Marc Campmany, Remei Gomez i Motse Muñoz.
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El resultat de l’urna del Govern de Bellaterra dis-
tribuïa les 8 places dels vocals amb 6 vocals per 
Gent per Bellaterra corresponents als 820 vots 
aconseguits i 2 vocals per Convergència i Unió 
corresponents als 217 vots aconseguits.

_

“8 vocals: 6 vocals per Gent 
per Bellaterra i 2 vocals per 
Convergència i Unió” 
_

Prenien possessió de les seves noves responsabili-
tats per Gent per Bellaterra els vocals Marc Cam-
pmany, Silvestre Iranzo, Montserrat Muñoz, 
Ramon Sans, Jordi Sabater i Hortènsia Torre-
cilla i per Convergència i Unió Gustau Folch i 
Remei Gómez. Tots ells juraven o prometien els 
seus càrrecs i rebien del President la corresponent 
banda que els acredita com a vocals. 

A l’acte hi va assistir com a convidada l’Alcaldessa 
de Cerdanyola Carme Carmona i va ocupar el lloc 
del Ple de Bellaterra que li correspon al represen-
tant de l’Ajuntament. 

Notícies

Moment de l’entrega del bastó de comandament a les entitats de Bellaterra

Celebració del primer ple després de les eleccions del maig
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La lluita con-
tra l’abocador 
de Can Fatjó 

_

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

Donada la importància, per el seu impacte a 
Bellaterra, d’aquest projecte, l’EMD ha dedicat 
molts esforços a verificar la legalitat d’aquesta 
instal·lació. Un treball constant, rigorós i eficient 
ens ha portat a la conclusió que la construcció 
d’aquest abocador és del tot il·legal al superar  
extensament el permís miner vigent i no existir  
cap permís per fer un abocador a Can Fatjó.

_

“El moviment de terres il·legal 
més important de l’historia de 
Catalunya”
“Un moviment il·legal de te-
rres equivalent al volum de 4 
camps de futbol per 10 pisos 
d’alçada”
_

La il·legalitat és clara, amb una antiga autorització 
minera que autoritza a fer un forat de 15 metres de 
fondària s’han perforat 65 metres. Amb una auto-
rització minera per extreure mig milió de tones 
d’argiles s’han extret 3 milions de tones. Amb una 
autorització minera s’ha construït un abocador de 
residus classe II. 

EL PERMÍS PER FER L’ABOCADOR 
DE CAN FATJÓ
Tot i que aquesta il·legalitat ha estat certificada 
per un informe del Departament de Mediam-
bient de la Generalitat, el propietari està intentant 
tramitar el permís per fer l’abocador a l’Oficina de 
Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat. Si ho 
aconseguís podria intentar legalitzar el seu movi-
ment de terres en un futur. 

_

“El propietari està intentant 
tramitar el permís per fer 
l’abocador... Si ho aconseguís 
podria intentar legalitzar el seu 
moviment de terres en un fu-
tur”
_

La tramitació d’aquest permís necessita d’un gran 
nombre de documents i informes, però destaca 
la indispensable necessitat de presentar un 
certificat de compatibilitat urbanística de 
l’ajuntament de Cerdanyola conforme els terrenys 
on es vol fer el abocador són urbanísticament aptes 
per aquest us, fet que no es dona actualment. 

L’EMD va detectar l’existència d’un informe 
urbanístic desfavorable de l’arquitecte munici-
pal de l’Ajuntament de Cerdanyola i va demanar 
la seva tramitació a la Generalitat abans de que, 
tal com preveu la llei, es pogués concedir el permís 
per fer l’abocador per silenci administratiu. Tramitat 
aquest informe, cal esperar que en breu la Generali-
tat desestimi la sol·licitud del propietari. 

Notícies
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Notícies

SITUACIÓ POLÍTICA_

_ 

“El Parlament de Catalunya  
rebutja l’abocador de Can  
Fatjó però el Govern de la  
Generalitat no”
_

El mateix text que abans de les eleccions va ser 
aprovat per unanimitat a l’Ajuntament de Cerdan-
yola va arribar al Parlament de Catalunya. El text és 
un clar rebuig a la construcció de l’abocador de Can 
Fatjó. 

“ Rebutjar la col·locació de cap tipus de residu, 
especialment dels residus provinents d’ecoparcs, al 
paratge de Can Fatjó per la seva proximitat a esco-
les, vivendes, centres esportius, oficines i hospitals “

El text va rebre el vot favorable de tots els 
grups parlamentaris excepte del grup que re-
presenta al Govern de la Generalitat que no va 
votar a favor ni es va abstenir sinó que va votar en 
contra del text argumentant que el Govern “no pot 
governar a cop de propostes de resolució” basades 
en la “cultura del no”.

Tot i això, el Diputat Josep Rull va assegurar 
que, segons li va fer saber el Conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, “el govern no 
farà cap actuació” per permetre la ubicació de 
l’abocador a tocar de Bellaterra i Sant Cugat. 

_

“El text va rebre el vot favo-
rable de tots els grups parla-
mentaris excepte del grup que 
representa al Govern de la 
Generalitat”
_

Davant d’aquesta situació, el President de Bellaterra 
i l’alcaldessa de Sant Cugat han demanat pública-
ment un pronunciament oficial i clar del Govern 
de la Generalitat sobre aquest abocador i el 
Ple de l’EMD, a proposta dels vocals de CiU a 
Bellaterra, aprovarà per unanimitat el mateix text 
de rebuig a l’abocador que va aprovar el Parlament 
de Catalunya en un Ple extraordinari programat per 
el proper 7 de setembre..

Imatge del debat de la comissió de territori i sostenablitat del Parlament de 
Catalunya sobre l’abocador d’escombreries Can Fatjó

Ramon Andreu, president de l’EMD i la Tensi Torecilla, vocal de medi am-
bient denúncien a la roda de premsa la il·legalitat de l’abocador
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El Pla de 
prevenció 
d’incendis 
i d’evaquació 
_

Durant aquests dies, aquests tres agents de Protec-
ció civil estan realitzant visites particulars a totes 
les cases de Bellaterra amb l’objectiu de distribuir 
el Pla de Prevenció d’Incendis i d’Evaquació de 
Bellaterra i recopilar també l’informació neces-
sària per poder completar aquesta tasca.

_

“El Pla d’Ocupació preveu: 
distribuir el plànol i les instruc-
cions d’evaquació, l’elaboració 
de protocols per a la neteja 
de les parcel·les que incom-
pleixen la normativa, localitza-
ció i senyalització dels punts 
d’aigua, control de les franges 
perimetrals de protecció...”
_

PLA D’EVAQUACIÓ DIVIDIT 
PEL 4 SECTORS DE BELLATERRA

Aquest programa, fruit de la col·laboració en-
tre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Cerdanyola i l’EMD de Bellaterra té com objectiu 
reduir el risc d’incendi al nostre àmbit i millorar 
la nostra capacitat de reacció davant d’un possible 
incendi o emergència que aconselli l’evaquació de 
Bellaterra per motius de seguretat. El Pla permetrà 
també a l’EMD vetllar pel correcte estat de neteja 
dels terrenys no edificats, cosa que fins ara era molt 
dificultós degut al vuit legal existent.

El Pla d’Ocupació, a més de distribuir el plànol  
i les instruccions d’evaquació en cas d’incendi, 
recopila totes les dades necessàries per a l’elabora-
ció detallada de protocols per a la neteja de les 
parcel·les que incompleixen la normativa, per a la 
localització i senyalització dels punts d’aigua on 
el bombers poden repostar, de l’estat de les fran-
ges perimetrals de protecció de l’urbanització, 
dels elements especialment vulnerables com ara es-
coles, residències per a la gent gran i persones amb 
problemes de mobilitat que haurien de ser avisades 
per si requereixen suport a l’evaquació. Algunes 
d’aquestes dades són tractades amb les precaucions 
de confidencialitat que requereixen, això no obs-
tant, preveiem de cara a finals d’any, poder fer una 
exposició pública de la documentació recollida a la 
seu de l’EMD.    

Notícies
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Quins objectius us heu marcat en 
aquest treball?

“Disposar d’una informació global i ac-
tualitzada per tal de perfeccionar el Pla 
d’Evaquació de Bellaterra. Recollim les 
dades d’interès, a totes les parcel·les de 
Bellaterra, així com les franges perimetrals 
de protecció, la revisió dels hidrants i punts 
d’aigua on poden repostar els bombers“ 
-Josep-

Quina ha estat l’acollida de la gent?

En general l’acollida és molt bona, el ciu-
tadà valora que l’administració es preocupi 
per ell. També hi fa molt el recolzament 
per part de l’Entitat Municipal Descentra-
litzada de Bellaterra. Hi ha gent que tot i 
tenir la parcel·la en condicions es mostra 
preocupada pel risc que significa la del veí. 
L’Ajuntament de Cerdanyola té la voluntat de 
requerir els propietaris i solucionar aquest 
problema de cara a l’any vinent. 
-Julio-

Penseu fer públic el resultat del vos-
tre treball? En sabrem els resultats?

La tasca de prevenció exigeix una acció 
continuada i com a resultat d’aquest pla 
avaluarem les accions fetes fins ara, farem 
plànols temàtics per zones de risc, mar-
carem un llistat de prioritats i mirarem de 
donar solució als problemes. Cap a finals 
d’any en farem una exposició pública, ara, 
com que bona part de les dades que mane-
gem són confidencials, només les tractarem 
a nivell global.
-Sergio-

Notícies
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Mesures 
de trànsit 
i seguretat 
per la Festa 
Major 
_

Com l’any passat, l’EMD per la Festa Major es farà 
càrrec de la desviació del trànsit de la carretera, els 
escenaris, els inflables, la decoració, el servei mèdic, 
els lavabos, la publicitat i el sistema de seguretat 
nocturn. Amb aquesta infraestructura l’Unió de 
Veïns, com cada any, podrà organitzar amb la 
col·laboració de les entitats bellaterrenques tots 
els espectacles, concerts, activitats, curses, sopars, 
dinars, concursos etc. que fan de la Festa Major un 
referent per a tots nosaltres.

El tall de trànsit de la carretera

Com l’any passat, les activitats de la Festa Major 
estaran majoritàriament localitzades a la plaça del 
Pi, obligant durant els tres dies d’activitat a desviar 
el trànsit de la carretera pels itineraris indicats al 
plànol. Aquesta mesura s’iniciarà a partir de les 
10 del matí del divendres dia 9 de setembre i fi-
nalitzarà el dia 11 de setembre a les 12 de la nit.

Mesures per controlar el botelló

L’èxit i la proximitat a l’Estació dels actes de la Festa 
provoquen cada cop més l’aparició de grups de per-
sones que practiquen el botellón al nostres carrers 
durant els dies de Festa Major embrutant, alguns 
d’ells, l’espai públic i algunes propietats privades  
i comprometent de forma important la seguretat  
de la festa al introduir-hi gran quantitat de botelles 
i recipients de vidre. 

Amb l’objectiu d’intentar evitar aquestes molèsties 
i millorar la seguretat, aquest any, durant la celebra-
ció dels concerts nocturns, només estarà permès 
el consum d’alcohol a la via pública a la Plaça 
del Pi on el personal de seguretat no permetrà 
l’accés amb botelles de cap tipus. D’altra banda 
però, els serveis de bar de la plaça serviran begu-
des alcohòliques amb recipients de plàstic i a 
preus populars amb l’intenció de donar una alter-
nativa vàlida i coherent a tots els assistents.

Aquestes mesures busquen simplement que les nits 
de la Festa Major siguin més segures, més netes i 
més maques. És per això que des d’aquí demanem 
la col·laboració ciutadana en aquest sentit per 
aplicar-les ordenadament i seguir, com sempre, amb 
la gresca, la festa i la disbauxa típiques d’aquestes 
nits.

Notícies

AP7

AP7
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