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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Feina ben feta

Treballar en política no és fàcil actualment. La paraula i els arguments ho poden 
justificar tot i els interessos ens poden moure erròniament. És només quan es 
tenen en compte els valors que es camina en la direcció correcta. Valors que ens 
fan millors, com la fidelitat, la comprensió, el respecte a la veritat, a la igualtat, a la 
llibertat... Són els valors els que ens permeten fer coses extraordinàries, coses que 
no es fan per interès, sinó per voluntat, voluntat interna. 

En aquest sentit, com a president vull expressar el meu reconeixement sincer 
a la tasca d’equip realitzada a les negociacions del conveni que s’han fet amb 
l’Ajuntament. En Jordi Macarulla, en Quim Oltra i jo mateix, hem negociat bé, 
molt bé. La representació del nostre poble ha estat unida, sincera i compacta i ens 
ha permès treballar conjuntament per a aportar a les negociacions el millor de 
tots tres. 

Com a president de Bellaterra, aprofito aquest espai per agrair públicament en 
nom del nostre poble la bona voluntat i l’eficàcia que heu aportat en aquesta feina 
pel bé de Bellaterra. 

Gràcies Quim i gràcies Jordi. 

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 13h i dijous 16 a 18h.

_

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  93 565 60 00
CatSalut Respon (24h) 061
Residència CIM Bellaterra                     93 000 14 01

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

EDUCACIÓ/ESPORT
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 (Atenció Clients)  900 87 85 83
Fecsa Endesa  800 760 706
Gas Natural (Urgències) 900 750 750
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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ESPECIAL: BELLATERRA PROPOSA UN NOU CONVENIESPECIAL: BELLATERRA FA UNA SEGONA PROPOSTA DE CONVENI

_

Amb quasi 3.000 habitants, 
Bellaterra és la segona EMD 
més gran de Catalunya i és 
més gran que el 70% de 
municipis catalans 
_

Bellaterra fa 
una segona 
proposta de 
conveni
_

L’EMD de Bellaterra ha fet arribar al govern i a 
tots els partits de l’Ajuntament de Cerdanyola 
una segona proposta de conveni entre l’EMD i 
l’Ajuntament després que el govern de Cerdan-
yola rebutgés la primera proposta d’implantar a 
Bellaterra un conveni similar al que Sant Cugat 
aplica a Valldoreix. 

ANTECEDENTS

Actualment, amb gairebé 3.000 habitants, Bella-
terra és la segona EMD més gran de Catalunya i 
és més gran que el 70% dels municipis catalans. I 
segons un informe de l’empresa Civis, elaborat per 
l’economista Josep Canal, una Bellaterra indepen-
dent seria econòmicament viable amb els impostos 
que ja recapta.  05
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La situació actual arrenca el setembre del 2015, quan 
l’EMD de Bellaterra va organitzar una consulta entre 
els bellaterrencs per decidir si volien que Bellate-
rra fos un municipi independent. La participació 
(del 53,57%) ha estat la segona més alta d’entre les 
consultes fetes amb la Llei de consultes populars no 
referendàries. El resultat va ser aclaparador. El 94% 
ho va fer a favor de la indepenència de Bellaterra. 

El setembre del 2015 els bellaterrencs van votar majoritàriament a favor de la independència de Bellaterra.

El Parlament va debatre sobre la independència de Bellaterra el març del 2016

_

Aquesta segona proposta 
arriba després que el govern 
de Cerdanyola rebutgés 
implantar a Bellaterra un 
conveni similar al que Sant 
Cugat aplica a Valldoreix
_

Després de la consulta, el Parlament de Catalunya 
va debatre sobre el futur de Bellaterra. El 29 de 
març de l’any passat, el Parlament va acordar no 
tancar la porta a la independència i, per unani-
mitat, va instar a la Generalitat, l’Ajuntament 
i l’EMD a reunir-se per a millorar el conveni 
actual. Junts pel Sí, PP i la CUP van ser partidaris 
de deixar la porta oberta a la possible independèn-
cia de Bellaterra.

_

El Parlament, per unanimitat, 
va instar a la Generalitat, 
l’Ajuntament de Cerdanyola i 
l’EMD de Bellaterra a reunir-
se per a millorar el conveni 
actual
_

_

La consulta sobre la 
independència de Bellaterra 
va tenir una participació del 
53,57% i el “sí” va obtenir el 
94% dels vots
_
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ESPECIAL: BELLATERRA FA UNA SEGONA PROPOSTA DE CONVENI ESPECIAL: BELLATERRA FA UNA SEGONA PROPOSTA DE CONVENI

El juny del 2016 van començar les reunions entre la Generalitat, l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bellaterra per a la millora del conveni.

Les converses per millorar el conveni s’inicien el 
juny del mateix any. Per part de l’EMD, a les reu-
nions hi han estat sempre presents el president 
de l’EMD, Ramon Andreu; el portaveu de Con-
vergència, Jordi Macarulla; i el portaveu d’ERC, 
Quim Oltra. En nom de la Generalitat, ha presidit 
les reunions la directora general d’Administració 
Local, Montserrat Mundi. En representació de 
l’Ajuntament, la inestabilitat del govern municipal 
s’ha vist reflectida durant les converses. Amb només 
5 regidors al govern dels 25 que hi ha al ple, les con-
verses van començar amb l’alcalde de Cerdanyola, 
Carles Escolà; el portaveu de Convergència, Josep 
Grau; i la portaveu d’ERC, Helena Solà. Les sortides 
del govern de Convergència i ERC, han comportat 
l’absència dels representants de Convergència i 
ERC a les últimes reunions.

_

L’EMD ha estat representada 
a les reunions pel president 
de l’EMD, pel portaveu de 
Convergència i pel portaveu 
d’ERC
_

LA PROPOSTA

Després que el govern rebutgés la proposta del 
conveni de Valldoreix, i en no arribar-se a cap 
document de consens, aquest juliol l’EMD de 
Bellaterra ha presentat una segona proposta de 
conveni. Aquest nou text s’ha fet arribar al govern i 
als grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola 
i al Departament de Governació.

Actualment, l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de 
Bellaterra estan negociant aquesta segona propos-
ta de conveni. Si s’arriba a un acord, el nou text 
podria entrar en vigor durant el 2018. En cas 
contrari, Bellaterra tornaria a demanar la inde-
pendència al Parlament.

1) L’ampliació de l’actual àmbit territorial de l’EMD, incloent’hi l’abocador 
de l’àmbit de Can Fatjó dels Aurons.

2) Millorar la seguretat pública a Bellaterra amb la presència de vigilants 
propis o, com a alternativa, amb agents de la Policia Local de Cerdanyola 
destinats a Bellaterra.

3) Delegar a l’EMD les competències que són obligatòries per la llei -la ne-
teja viària i l’enllumenat públic- amb la corresponent aportació econòmica 
per a la seva execució.

4) Delegar a l’EMD  la tramitació de totes les llicències d’obres i 
d’activitats, i les aprovacions inicials de les modificacions urbanístiques.

5) Definir amb l’Ajuntament de Cerdanyola un pressupost anual 
d’inversions a Bellaterra al marge de l’aportació anual acordada per a la 
despesa corrent de l’EMD.

_

Si s’arriba a un acord, el 
nou text podria entrar en 
vigor durant el 2018. En cas 
contrari, Bellaterra tornaria a 
demanar la independència 
al Parlament
_

La proposta 
redactada 
per Bellaterra 
inclou diversos 
aspectes
_

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
19



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
19

08 09

Ja tenim bandera
_

Després de la segona fase de votacions al web   
www.bellaterraparticipa.cat, el 51,8% dels partici-
pants han escollit la bandera que representarà 
oficialment el nostre poble.

Mònica Vázquez, veïna de Bellaterra, és l’autora del  
disseny i com a proposta més votada guanyarà 300 
euros.

A la fase final per escollir la bandera de Bellaterra 
també hi han participat dos dissenys més. La segona 
bandera més votada ha obtingut el 27,4% dels vots, i 
la tercera, el 20,8%.

Actualment, el web de Bellaterra Participa té 
372 persones donades d’alta. D’aquestes, han 
votat 168 veïns, el que representa el 45% dels 
inscrits.

El disseny més votat en les votacions a través de Bellaterra Participa ha estat l’elaborat per la bellaterrenca Mònica Vázquez. FOTO: EMD BELLATERRA

_

El pròxim pas és aprovar la 
bandera al ple i convertir-
la en la bandera oficial de 
Bellaterra
_

El pròxim pas és aprovar a través del ple la nova 
bandera i convertir-la en la bandera oficial de 
Bellaterra.

El punt d’informació instal·lat a la plaça del Pi durant les votacions de la segona fase de la bandera.

_

Actualment a Bellaterra 
Participa hi ha inscrites 372 
persones majors d’edat i 
empadronades a Bellaterra
_

bellaterraparticipa.cat

_

Les convocatòries oficials 
de les consultes es faran a 
través de BellaterraTV
_

Per a l’elecció de la bandera de Bellaterra es va 
organitzar un concurs al qual s’hi van presentar 
23 propostes. D’aquestes, el Consell del Seguiment 
del concurs en va validar 11. Després de la primera 
fase, els tres dissenys més votats van passar a la fase 
final.

_

Per a rebre BellaterraTV cal 
enviar un Whatsapp amb el 
nom, l’adreça i la paraula 
ALTA al 616 83 87 83
_

Aquests són els resultats finals de l’enquesta sobre la bandera de Bellaterra
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L’Ajuntament aconsegueix 
que el jutge abaixi 
cautelarment les pilones
_

A finals del 2011, el ple de l’EMD de Bellaterra va 
aprovar la instal·lació de les pilones al tram incial 
del Camí Antic de Sant Cugat. La implantació 
d’aquest sistema de regulació del trànsit està 
avalat per un estudi de mobilitat elaborat per 
l’empresa Doymo i que justifica la mesura. Deixar 
el Camí Antic obert al trànsit suposaria el pas 
diari de 7.000 vehicles per un carrer sense vore-
res i que faria de drecera entre l’AP-7 i la C-58.

Des de la instal·lació de les pilones, han estat 
diverses les persones de fora de Bellaterra que 
han presentat denúncies al Síndic de Grueges de 
Catalunya, però tots els casos s’han resolt a favor de 
l’EMD de Bellaterra.

Però l’octubre de l’any passat, el ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, amb els vots a fa-
vor de Compromís - la CUP, Esquerra Republica-
na, el PSC i Iniciativa, va denunciar les pilones 
del Camí Antic. 

_

La instal·lació de les pilones 
està avalada per un estudi 
de mobilitat de l’empresa 
Doymo
_

Actualment, les pilones del Camí Antic estan baixades arran de la mesura cautelar judicial

L’Ajuntament va argumentar mancances en la trami-
tació administrativa de la instal·lació de les pilones 
i ha aconseguit que el jutge obligui a baixar les 
pilones com a mesura cautelar mentre no se celebra 
el judici.

Davant d’aquesta ordre judicial, l’EMD ja ha pre-
sentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per tal de poder activar de nou les 
pilones. La resolució d’aquest recurs presentat per 
l’EMD es pot allargar fins a l’octubre. 

_

L’Ajuntament ha argumentat 
mancances en la tramitació 
administrativa de la 
instal·lació de les pilones
_

Mentre les pilones estiguin baixades, l’EMD farà un 
estudi sobre l’increment del trànsit en aquest carrer, 
que té molts trams sense vorera o amb voreres 
d’una amplada insuficient per al pas de les perso-
nes. Al mateix temps, des de l’EMD també es farà 
un seguiment per saber quants dels autors dels 
delictes comesos a Bellaterra, coincidint amb la 
baixada de les pilones, accedeixen o fugen per 
aquest punt del Camí Antic.

_

L’EMD ha recorregut la 
mesura cautelar per tornar a 
activar les pilones
_

_

Es farà un seguiment 
per saber quants autors 
de delictes comesos a 
Bellaterra passen per aquest 
accés obert
_

Fins ara, les pilones regulaven l’entrada i sortida dels veïns de Bellaterra pel Camí Antic

_

L’EMD estudiarà quin és 
l’increment del trànsit pel 
Camí Antic amb les pilones 
baixades
_
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Notícies

El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució 
presentada pel Partit Popular per a l’obertura del 
Centre Mèdic de Bellaterra.

Durant la sessió de la Comissió de Salut, el diputat 
Santi Rodríguez va exposar que els més de 2.700 
habitants de Bellaterra han de desplaçar-se fins al 
CAP de Serraparera de Cerdanyola per gaudir de 
l’atenció mèdica pública. Però el deficient transport 
públic fins al CAP és un escull per a les persones 
amb dificultats de mobilitat. 

El Parlament, 
a favor del 
Centre Mèdic
_

El diputat del PP, Santi Rodríguez, defensant la proposta de resolució per obrir el centre mèdic de Bellaterra. FOTO: CANAL PARLAMENT

Bellaterra fa temps que reclama un servei mèdic 
proper que cobreixi les necessitats i les demandes 
actuals. A més, s’ha recordat que l’EMD posa a 
disposició de la Generalitat el local i les despeses 
de manteniment. La petició es concreta en sol·licitar 
el personal necessari per atendre visites un dia a la 
setmana.

El diputat del PP ha exposat davant la Comissió de 
Salut els greuges que pateix Bellaterra per accedir a 
la sanitat pública. Per la seva part, la presidenta del 
PP de Bellaterra, Carme León, ha justificat la neces-
sitat de portar petició del Centre Mèdic de Bellate-
rra al Parlament de Catalunya.

En la resolució aprovada, el Parlament insta al Go-
vern de la Generalitat a acordar amb l’Ajuntament 
de Cerdanyola la possible obertura d’un consultori  
mèdic a Bellaterra.

La resolució s’ha aprovat per unanimitat.

La presidenta del PP de Bellaterra, Carme León.

Notícies

Els arguments
_

L’acord del Parlament
_
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Notícies

Protegim els esquirols
_

Per evitar l’atropellament d’esquirols que cruen la 
carretera de Sant Cugat, l’EMD de Bellaterra ha po-
sat en marxa el Parc dels Esquirols. Aquest projecte, 
dissenyat pel biòleg Josep Lascurain inclou la 
instal·lació de passos elevats i menjadores per 
aturar l’atropellament dels esquirols que traves-
sen la BV-1414, la carretera que creua Bellaterra.

_

El projecte elaborat pel 
biòleg Josep Lascurain es 
va iniciar amb dos ponts de 
cordes a la carretera que 
creua Bellaterra
_

La vocal de Medi Ambient de l’EMD, Helena Figue-
rola, ha explicat que al quilòmetre 3 de la carretera, 
es van instal·lar dos ponts de cordes a 15 metres 
d’alçada que connecten el torrent de Bellaterra i el 
parc de la Font de la Bonaigua. Des d’aleshores, s’ha 
constatat la desaparició dels atropellaments 
d’aquests animals i s’ha confirmat la utilització 
dels ponts pels esquirols amb una freqüència 
diària gràcies a les captures fotogràfiques.

El president de l’EMD, Ramon Andreu; la vocal de Medi Ambient de l’EMD, Helena Figuerola; i el biòleg Josep Lascurain, durant la presentació del projecte del 
parc dels esquirols. FOTO: EMD BELLATERRA

_

Des de la posada en maxa 
del Parc dels Esquirols 
han desaparegut els 
atropellaments
_

Notícies

El projecte de Lascurain aplicat a Bellaterra és 
pioner a nivell estatal i europeu. Amb la seva 
posda en marxa s’ha demostrat que és una estratè-
gia viable per a la protecció dels esquirols i que és 
exportable a d’altres municipis catalans. 

Captura de la càmera de fototrampeig instal·lada al quilòmetre 3 de la carretera BV-1414. FOTO: EMD BELLATERRA

_

El projecte impulsat a 
Bellaterra és pioner a nivell 
estatal i europeu
_

Antigament, la població d’esquirols a Bellaterra era 
molt elevada, però amb el creixement urbanístic 
del poble, la presència d’esquirols s’ha reduït d’una 
manera important.

Bellaterra disposa de 2,16 hectàrees de bosc 
madur, que malgrat estar molt fragmentat, acull 
entre 4 i 6 esquirols per quilòmetre quadrat, una 
xifra que segons Lascurain suposa un bon indicador 
de la connectivitat biològica de Bellaterra.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, recorda que 
l’esquirol és un animal estretament lligat a Bellate-
rra. De fet, l’esquirol és la imatge de l’escut oficial 
de Bellaterra, triat a través d’un procés partici-
patiu amb un suport del 80% dels participants.

Durant la primavera es va traslladar un dels ponts 
de cordes de la carretera BV-1414 al Camí Antic 
de Sant Cugat, a l’alçada del carrer Josep Sentís. 
Més endavant, s’instal·larà un altre tram de pont de 
cordes al carrer Can Miró, a l’alçada del Camí Verd, 
coincidint amb l’accés a la Facultat de Veterinària de 
la UAB.

_

Actualment es manté un 
pont a la BV-1414 i un altre 
al Camí Antic. Més endavant 
n’hi haurà un altre al carrer 
Can Miró, a tocar del Camí 
Verd
_
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El Taller de 
Pintura fa 
una adaptació 
de l’Auca de 
Bellaterra
_

Les oficines de l’EMD de Bellaterra de la plaça 
Maragall estan presidides des del mes de juny per 
una adaptació a gran format (2 metres d’alt i 1,20 
d’ample) de l’Auca de Bellaterra feta per les alumnes 
del Taller de Pintura.

L’Auca de Bellaterra és original del dibuixant Valen-
tí Castanys i data del principi de la dècada de 1930.

De les 48 figures de l’auca original, la reproduc-
ció n’ha escollit 40. Segons el professor de pintura, 
Adolf, de les 8 restants, algunes s’han eliminat per 
connotacions discriminatòries, d’altres per reproduir 
situacions irreals i d’altres per ser passatges reitera-
tius.

En aquesta pàgina, una reproducció basada en l’Auca de Bellaterra, original 
de Valentí Castanys. A la pàgina de la dreta, l’Auca elaborada per les alumnes 
del Taller de Pintura de l’EMD.

A la inauguració, coincidint amb l’últim dia del 
taller d’aquest curs, hi van assistir el president de 
l’EMD de Bellaterra, Ramon Andreu; la vocal de Cul-
tura, Júlia Vilaplana; el professor del taller, Adolf; la 
tècnica de Cultura de l’EMD i les alumnes del Taller 
de Pintura.

L’elaboració de l’auca s’ha fet al llarg del curs 2016/2017 del Taller de Pintura.
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Arriba la festa 
major! 1, 2 i 3 
de setembre
_

Tot és a punt per a una nova edició de la festa major 
de Bellaterra. Enguany, segons ha aprovat el Con-
sell de Cultura -format per totes les entitats de 
Bellaterra- la festa major se celebrarà els dies 1, 
2 i 3 de setembre. El tret de sortida el donarà dijous 
al vespre la tertúlia del Fòrum Bellaterra. 

El concurs de cartells d’aquest any ha comptat amb 
9 dissenys. El dibuix guanyador ha estat “Terra de 
Bellafesta”, elaborat per la cerdanyolenca Elisabet 
Ramos.

Un any més, les entitats de Bellaterra organitzen 
el gruix d’unes activitats adreçades a gent de 
totes les edats. La plaça del Pi tornarà a ser el 
centre neuràlgic de la festa. Divendres i dissabte 
acollirà els tradicionals sopars de la Penya Blaugra-
na i de la Unió de Veïns. Recordeu fer la reserva! 
Divendres a la nit el ball anirà a càrrec de La 
Montecarlo, i dissabte hi haurà l’espectacle 
“Moulin Rouge”. 

El pregoner d’aquest any serà el bellaterrenc 
Agustí de Uribe, pioner de les relacions públiques 
a l’Estat.

Les novetats d’aquest any són la subhasta soli-
dària de quadres del Taller de Pintura de l’EMD 
i l’activitat organitzada per l’hípica Can Caldés 
perquè el més petits coneguin el món dels cavalls. 
El mercat infantil d’intercanvi d’objectes aquest 
any es farà divendres a la tarda.

Bellaterra segueix apostant fer unes festes soste-
nibles i per segon any consecutiu les begudes del 
servei de bar se serviran en gots reciclables que es 
podran adquirir per 1€. Si el got es retorna al punt 
d’informació, es recuperà l’euro.

El cartell de la festa major d’aquest any ha estat elaborat per la cerdanyolenca 
Elisabet Ramos i porta per títol “Terra de Bellafesta”

Per segon any consecutiu es fomentarà la participa-
ció a les activitats de la festa major amb el “Festa la 
teva”, amb l’opció de guanyar premis en funció de 
les activitats realitzades. 

La festa manté activitats ja consolidades com els 
inflables i les titelles pels més petits, l’obra de 
teatre de La Inestable -aquest any, “Endevina qui?, 
una adaptació dels “10 negrets” d’Agatha Cristie-, 
l’esmorzar de la Unió de Veïns i les activitats in-
fantils del Grup Escolta a la font de la Bonaigua, la 
bicicletada pel Camí Verd, el vermut de festa major, 
la baixada de carros, el torneig de futbol 3x3 de la 
Penya Blaugrana, les activitats esportives d’El Club, 
la cursa de patinets, el mercat de productes artesans, 
la jornada de donació de sang de Bellaterra per la 
Independència, les curses de BTT i el Memorial Pi-
lar Casas, el torneig de pàdel de pares i fills, la missa 
de festa major i el concurs de paelles i fideuàs. Un 
any més el punt i final a la festa el posarà l’entrega 
de premis i un inflable d’aigua.

Notícies

Reserves i inscripcions
_

Sopar Penya Blaugrana

Reserves fins a les 14 hores del divendres 1 de 
setembre. 6€

620 59 08 07 / pbbellaterra@gmail.com

Sopar Unió de Veïns

Reserves fins a les 14 hores del dissabte 2 de 
setembre. 6€

666 555 396 / reserves@unioveinsbellaterra.cat

Teatre - La Inestable

Venda anticipada d’entrades a la llibreria 
Paper’s. 5€

Torneig de futbol 3x3

Inscripcions prèvies a pbbellaterra@gmail.com 
i també el mateix dissabte abans dels partits. 
Activitat gratuïta.

Torneig de pàdel de pares i fills

Inscripcions fins a les 20 hores del dilluns 
28 d’agost a marc@club-bellaterra.com                
Activitat gratuïta
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L’actualitat institucional,  
a Bellaterra.tv
_

El Parlament, a favor del Centre Mèdic

Apunta’t a Bellaterra.tv enviant un 
missatge de Whatsapp amb el teu 
nom, l’adreça i la paraula ALTA al 

616 83 87 83
Ja tenim la bandera de Bellaterra

Bellaterra proposa tenir el mateix conveni que 
Valldoreix

L’EMD posa en marxa el sistema de votació per 
enquestes i consultes, Bellaterra Participa

L’EMD demana a l’Ajuntament més presència 
policial a Bellaterra

Bellaterra posa en marxa el parc dels esquirols

L’Ajuntament de Cerdanyola s’oposa a les 
pilones de Bellaterra

L’Ajuntament de Cerdanyola denuncia les 
càmeres de Bellaterra

Estaràs informat de l’activitat de l’EMD!

Les convocatòries oficials de les 
enquestes de Bellaterra Participa es 

faran sempre a través de Bellaterra.tv

El Parlament no atura la independència de Bella-
terra però prioritza millorar el conveni de l’EMD

El primer debat sobre la independència de 
Bellaterra al Parlament
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CAMINANT ENDEVANT
Tot i les dificultats, seguim 
avançant. Denúncies de 
l’Ajuntament contra el control de 
pas del Camí Antic i contra les 
càmeres, robatoris, negacions de 
serveis mèdics... dificultats. És ara, 
és ara quan cal ser forts i treballar. 
La diferència entre els millors i la 
resta està en la capacitat d’aixecar-
se davant de les dificultats. Tothom 
sap treballar en els dies bons, és 
la feina en els dies dolents la que 
marca la diferència. En aquest sentit 
ja sabem que ens ho posen difícil, 
però nosaltres seguim avançant. Se-
guim negociant amb l’Ajuntament 
la millora del conveni per dotar a 
l’EMD de més competències, més 
pressupost, més inversions i més 
seguretat amb la posada en marxa 
de vigilants o policies específics 
per a Bellaterra. Defensem jurídi-
cament el control del Camí Antic i 
les càmeres, elements d’ordenació 
del trànsit que faciliten molt la tasca 
de la Policia Local i dels Mossos en 
la seva prevenció i persecució dels 
robatoris. Treballem per concretar 
el més aviat possible la resolució 
del Partit Popular aprovada pel 
Parlament que ens reconeix la 
necessitat de dotar el centre mèdic 
del corresponent personal sanitari, 
com a mínim un dia a la setmana. 
I treballem per les altres proble-
màtiques que tots coneixem i que 
necessiten solucions. És ara quan 
toca, és ara quan la feina silenciosa 
i constant és necessària. Coneixe-
dors del vostre suport, aquí estem i 
estarem per Bellaterra.
Visca Bellaterra!

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

CONVENI EMD AJUNTAMENT
Sí, teniu raó. El tema del conveni es 
comença a fer una mica pesat.
No obstant això, us puc assegurar 
que estem entrant en la fase final de 
la negociació. Una negociació que 
està sent molt dura i que ha estat 
durant més d’un any. Una nego-
ciació on l’ajuntament hi té molt 
a perdre i poc a guanyar, excepte 
la satisfacció d’uns ciutadans que 
ja de per si sol hauria de ser el seu 
principal objectiu, i on Bellaterra hi 
té molt a guanyar.
Tots sabem que una negociació on 
no hi guanyen els dos per igual, és 
sempre complicada. També l’estil 
i estratègia dels negociadors hi té 
molt a veure en el resultat final.
En aquest aspecte des de Conver-
gència estem aportant la nostra 
experiència negociadora buscant 
sempre l’equilibri i el consens en 
aquells temes més de caire polític i 
mostrant fermesa suportada en rao-
naments en aquells més operatius i 
que considerem fonamentals per el 
futur de Bellaterra.
El resultat final, encara per tancar i a 
falta d’una sèrie d’aspectes adminis-
tratius que la llei imposa tals com 
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, 
ens permet constatar que las noves 
competències delegades en as-
pectes de seguretat, urbanisme i 
activitats econòmiques així com el 
finançament corresponent per dur-
les a terme, permetran a Bellaterra 
disposar dels mitjans necessaris per 
desenvolupar el seu futur.
Un futur on hi tindran molt a veure 
els governants que siguin escollits 
per el poble de Bellaterra.

Poc espai, per uns quants temes i 
molts matisos...
Les pilones segueixen donant 
problemes, no per què l’EMD no en 
tingui la competència sinó per què 
l’actual govern s’ha caracteritzat per 
la política de fets consumats, i clar, 
per sort el nostre sistema garan-
tista permet que els ciutadans/es i 
institucions reclamem allò que no 
ens sembla bé. Potser negociant 
ens estalviaríem diners i temps i 
solucionaríem problemes, no?
Ja tenim acord parlamentari pel 
centre mèdic!! Fals. Després de 
“l’espectacle” tornem al punt de 
partida. I és que més enllà de la re-
clamació legítima, cal gestionar els 
diners púbics amb seny i proporció, 
cosa que el govern de l’EMD no 
ha fet. Acabarà sortint bé, però per 
que aquells que són responsables 
de sanitat coneixen la necessitat de 
Bellaterra i per què es farà política, 
no postureo.
I política és el que cal de cara a 
tancar el conveni. El tenim molt a 
prop i un cop tancat, només caldrà 
preguntar, i preguntar bé, informant 
bé, si Bellaterra el vol o prefereix 
quedar-se com ara.
Sobre una bandera que no necessi-
tem i que ha costat uns bons diners 
per vestir de “participació” tot el 
procés, no gastaré gaire més espai. 
Feu números si la publicació oficial 
aporta les dades pertinents.
Sobta que no s’hagi fet un “procés 
participatiu” per saber si els esqui-
rols volen passarel·les o s’estimen 
més túnels. A Bellaterra cal política!
bellaterra@esquerra.cat
@Erc_Bellaterra

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla
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