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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

De barri a poble

El 6 de juliol del 2010, amb la posada en marxa de l’EMD, Bellaterra va deixar de 
ser un barri per convertir-se en un poble. Va ser el resultat de molts anys de tre-
ball i feina de molts bellaterrencs que sabíem que Bellaterra necessitava dotar-se 
d’una administració pròpia. Primer es va intentar que Bellaterra esdevingués 
Entitat Local Menor l’any 1978, després es va intentar ser municipi independent 
l’any 1993 i finalment, el 2010, es va aconseguir posar en marxa l’administració 
que tinc l’honor de presidir.

Durant aquests primers 4 anys de funcionament de l’EMD, Bellaterra ha ob-
tingut un important reconeixement com a poble i els veïns han pogut dispo-
sar d’una administració més propera. La nova situació administrativa ens ha 
permès relacionar-nos directament amb altres administracions com els ajunta-
ments veïns, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i accedir 
a subvencions per a invertir-les a Bellaterra. Disposar d’una EMD també ens 
ha permès defensar-nos davant de plans urbanístics injustos o projectes ame-
naçants com l’abocador de Can Fatjó. A més, també en ha permès alçar la nostra 
veu com a poble per demanar a altres administracions que solucionin qüestions 
que ens preocupen com la millora del servei de recollida d’escombraries o la 
rebaixa de l’Impost de Béns Immobles.

Tot això no hagués estat possible sense les eines administratives que ens 
proporciona ser una Entitat Municipal Descentralitzada: la dedicació personal 
retribuïda, l’accés a professionals qualificats, l’accés a la informació dels expe-
dients, l’accés a les línies de subvencions públiques, l’accés al suport d’altres 
administracions i la capacitat de decisió pròpia. Totes aquestes eines permeten i 
permetran sempre als nostres governants complir amb el jurament que prenen 
el dia del seu nomenament, el dia que juren defensar els interessos del nostre 
poble.

Avui tothom veu que Bellaterra és un poble consolidat, amb una identitat potent 
i que afronta amb capacitat el seu futur. Un futur que tindrà en els resultats de 
l’enquesta dels nostres hàbits de consum, (explicats a les pàgines següents) un 
important punt de partida. Certificar i acceptar que les nostres vinculacions 
amb Cerdanyola són molt inferiors a les que tenim amb els municipis veïns 
influirà de forma important en les nostres decisions futures. Decisions que 
haurem de prendre entre tots, però que tenen un gran aliat: la nostra capacitat 
d’administrar-nos i la nostra capacitat de decidir.

Visca Bellaterra!

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                  Imprenta: 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 de 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

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

La Vall  93 580 37 37

El Musical  93 580 42 46

El Club  93 580 25 42

SAF  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 (Mercedes)  93 307 07 07

Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27

Aeroport Barcelona Aena  902 404 704
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L’EMD de Bellaterra, de la mà de la Unió de Veïns, 
va presentar el 21 de gener l’estudi sobre els hàbits 
de consum de les bellaterrenques i bellaterrencs. 
Segons va explicar el president de l’EMD, Ramon 
Andreu, es va encarregar l’estudi amb l’objectiu que 
reflectís aquesta realitat i, alhora, “fos una eina de 
treball per millorar els serveis que s’hi oferei-
xen i ajustar-los a les demandes reals”. Així 
mateix, l’esmentat estudi també proporciona un 
perfil sociodemogràfic de la població de Bellaterra i 
quins són els seus vincles quotidians i identitaris de 
proximitat. El treball de camp es va realitzar entre el 
23 d’octubre i el 6 de novembre del 2013, mitjançant 
enquestes telefòniques a 184 persones majors d’edat, 
que representen gairebé el 20% de les llars existents 
a Bellaterra.

L’estudi reflecteix que aquells serveis que no 
es troben a Bellaterra se cerquen fora, prefe-
rentment a Sant Cugat, població amb la qual es 
pot accedir fàcilment en ferrocarril. Malgrat que 
Bellaterra depèn orgànicament de Cerdanyola, 

Bellaterra, una 
anomalia territorial
_

pràcticament només es duen a termen en aquest 
municipi aquelles gestions determinades per 
“imperatiu legal”, com la sanitat pública; mentre 
que els serveis sanitaris privats, de lliure elecció, es 
prefereixen els ubicats a Sant Cugat.
 
Gairebé des de la seva fundació, a començaments 
dels anys 30, Bellaterra és una ciutat-jardí admi-
nistrada per l’Ajuntament de Cerdanyola, i el 2009 
va assolir l’estatus d’EMD. No obstant aquest fet, 
únicament el 9% dels bellaterrencs s’identifica amb 
Cerdanyola, un 20% ho fa amb Sabadell i el 60% 
amb Sant Cugat. _

Bellaterra és una 
societat pràcticament 
desconnectada de 
Cerdanyola
_

La presidenta de la Unió de Veïns, Belén Larburu, 
assegurava que l’enquesta “constata científi-
cament una realitat de Bellaterra que era vox 
populi”. Per a Ramon Andreu, aquests resultats 
també haurien de servir per reflexionar si po-
dríem parlar de Bellaterra com a una “anomalia 
territorial”, atesos els pocs lligams relacionals que 
la majoria de la població té amb el municipi al qual 
es pertany políticament i legalment.

La presentació dels resultats de l’enquesta sobre els hàbits de consum dels veïns de Bellaterra es va fer al Centre Cívic

_

El 60% dels bellaterrencs 
s’identifica amb Sant Cugat, 
el 20% amb Sabadell, l’11% 
amb Barcelona i el 9% amb 
Cerdanyola
_
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La Generalitat 
fa costat a 
l’EMD
_

Ara fa un any, l’Ajuntament de Cerdanyola va 
voler modificar unilateralment el Conveni Ins-
titucional de l’EMD, provocant un greu perjudici 
a l’administració de Bellaterra. Davant d’aquesta 
actuació, el Departament de Governació de la Ge-
neralitat s’ha posat al costat de l’EMD de Bellaterra, 
oposant-se a la modificació plantejada pel consistori 
cerdanyolenc.

La proposta de l’Ajuntament consistia en retirar a 
l’EMD la competència en les inspeccions urbanísti-
ques i en fiscalitzar les obres públiques i el pressu-
post de l’EMD. Això impossibilitaria el finançament 
dels actuals serveis jurídics bellaterrencs, que estan 
defesant als tribunals temes com el compliment del 
finançament, la modificació del sistema de recollida 
d’escombraries, l’ampliació de l’escola Ramon Fus-
ter, i el canvi d’ús del Centre Els Xiprers.

L’EMD va posar en coneixement de la Generalitat 
les intencions de l’Ajuntament i la Direcció Gene-
ral d’Administració Local va emetre una carta on 
afirmava que el contingut de l’acord del ple “suposa 
la modificació de l’EMD de Bellaterra”, un canvi 
que només es pot fer a través del procediment que 
preveu el Decret 244/2007, que fixa que les mo-
dificacions del conveni han de ser fruit de l’acord 
entre les dues parts. Per aquest motiu, la Generali-
tat afegia en el seu escrit que “qualsevol actuació 
que es porti a terme sense seguir el procediment 
legalment previst i/o per l’òrgan que no tingui atri-
buïda la competència incorrerà en vici de nul·litat”. 
Davant d’aquests fets, el Departament de Go-
vernació tancava la carta alertant que “aquesta 
Direcció General emprendrà les accions opor-
tunes per al restabliment de la legalitat”.

Finalment, l’EMD ha demanat que es deixi sense 
efecte aquest acord i que es convoqui una comissió 
entre l’Ajuntament i l’EMD per a negociar un nou 
conveni, tal i com han fet l’Ajuntament de Sant 
Cugat i l’EMD de Valldoreix.

La seu de l’EMD de Bellaterra, a la plaça Maragall

Bellaterra demana 
un Conveni com el 
de Valldoreix
_

_

Cerdanyola intenta modificar 
unilateralment el Conveni 
Institucional de l’EMD
_

L’EMD de Bellaterra considera que l’actual 
Conveni Institucional amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola té un desequilibri fiscal important. 
Bellaterra genera 3,5 milions d’euros i només en 
rep 0,5 amb el model de finançament actual. Per 
aquest motiu demana que el nou conveni prengui 
de referència l’acord al que van arribar l’Ajuntament 
de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix el novembre 
de l’any passat.

Des de Bellaterra s’ha demanat que es convoqui la 
comissió mixta Ajuntament de Cerdanyola-EMD 
Bellaterra per poder acordar una nova proposta de 
Conveni Institucional entre les dues administra-
cions i que tingui l’aprovació definitiva de la Gene-
ralitat. 
Des del punt de vista econòmic, en el cas de Sant 
Cugat i Valldoreix, el consistori traspassa tots els di-

ners que genera Valldoreix amb els impostos -com 
l’IBI- i les taxes -com la dels guals- i, posteriorment, 
l’Ajuntament cobra a l’EMD els serveis municipals 
que es presten a Valldoreix -com la Policia Local o 
el servei de recollida d’escombraries.

A més, si s’apliqués a Bellaterra la formula acordada 
a Valldoreix, per als bellaterrencs suposaria equili-
brar el dèficit fiscal amb Cerdanyola. Bellaterra 
ingressaria els 3,5 milions d’euros que genera i 
tindria un important excendent econòmic des-
prés de pagar els serveis que l’Ajuntament de 
Cerdanyola presta a Bellaterra.
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_

La Generalitat adverteix 
que si l’Ajuntament actua 
unilateralment, “empendrà 
les accions oportunes per 
restablir la legalitat”
_

_

Econòmicament, Sant Cugat 
traspassa tots els diners que 
Valldoreix genera i li cobra 
els serveis que l’Ajuntament 
fa a l’EMD
_

_

La formula acordada a 
Valldoreix suposaria un 
important equilibri fiscal per 
a Bellaterra
_

D’esquerra a dreta: Carles Brugarolas, tinent d’alcalde de Sant Cugat; Xavier Gavaldà, vocal de Valldoreix; Laura Baldoví, vocal de Valldoreix; 
Josep Puig, president de Valldoreix; Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat; Josep Romero, tinent d’alcalde de Sant Cugat ; i Pere 

Casajoana, tinent d’alcalde de Sant Cugat
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El web de l’EMD -www.emdbellaterra.cat- dis-
posa d’un apartat per poder comunicar qual-
sevol incidència ja sigui a la pròpia EMD o a 
l’Ajuntament de Cerdanyola. A la pàgina inicial 
hi ha un botó que enllaça amb un menú on s’ha de 
seleccionar quina és l’administració pública respon-
sable de solucionar-la.

Pel que fa a l’EMD de Bellaterra, és l’administració 
responsable de les qüestions relacionades amb 
la mobilitat i gestió del trànsit, la promoció de la 
cultura i l’esport, el manteniment d’espais i edificis 
públics, les inspeccions urbanístiques i d’activitats, 
la conservació del patrimoni, i la reserva d’espais 
públics.

En relació a l’Ajuntament de Cerdanyola, se li han de 
comunicar les incidències relacionades amb la ne-
teja viària, la recollida d’escombraries, l’enllumenat 
públic, la xarxa de clavegueram, la poda d’arbres, i 
aspectes d’urbanime i medi ambient.

Comuniqueu 
incidències a 
través del web
_

Durant aquests primers mesos, alguns veïns ja han 
tramitat, a través d’aquest servei, algunes incidèn-
cies com el mal funcionament de l’enllumenat o 
alguna reparació de la via pública.

L’EMD insisteix 
en la rebaixa  
de l’IBI
_
Ara fa un any l’EMD de Bellaterra reclama-
va a l’Ajuntament de Cerdanyola i al Ministeri 
d’Hisenda que iniciéssin els tràmits per rebaixar 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) de Cerdanyola. 
Després de la petició de l’EMD, l’Estat va respon-
dre que la revisió l’havia de fer el consistori 
cerdanyolenc, però a data d’avui l’Ajuntament 
encara no ha contestat la petició feta des de 
Bellaterra.

Davant d’aquests fets, l’EMD ha tornat a requerir 
a l’Ajuntament de Cerdanyola que rebaixi el valor 
cadastral dels habitatges de Cerdanyola. En cas de 
no tornar a rebre cap resposta o que aquesta sigui 
negativa, l’EMD valorarà emprendre les accions 
legals que es considerin oportunes per canviar 
aquesta situació.

Des de Bellaterra es considera que el valor cadas-
tral dels immobles que es va fixar durant l’última 
revisió cadastral a Cerdanyola el 2006 és el doble 
del que hauria de ser. Aquesta situació suposa que 
els veïns estan pagant un IBI molt elevat per uns 
habitatges que s’han devaluat de forma considera-
ble com a conseqüència de l’esclat de la bombolla 
immobiliària. Es dóna el cas, que actualment el 
preu de venda dels habitatges està per sota del valor 
cadastral, un fet que contradiu la mateixa Llei del 
Cadastre Immobiliari, que estableix que el valor 
cadastral d’un immoble ha d’acostar-se al 50% del 
valor de mercat de l’habitatge.

El novembre del 2013, l’alcaldessa de Cerdanyola 
va explicar en una entrevista a l’emissora municipal 
que era conscient que les quotes de l’IBI són molt 
altes, però que no és partidària de baixar l’IBI a 
tothom, sinó de mantenir aquesta pressió fiscal 
i atorgar ajuts econòmics a aquelles persones 
que no el puguin pagar. L’alcaldessa va dir: “Crec 
que l’aportació a les despeses de la comunitat ha 
de ser en funció de la capacitat econòmica de les 
persones. [...] L’IBI és un impost que actua sobre la 
base cadastral. Si l’Ajuntament baixa o modifica 
una quota, afecta a totes les bases cadastrals, de la 
mateixa manera als habitatges de Bellaterra, que 
tenen valors cadastrals altíssims, que als habitatges 
de Fontetes amb valors cadastrals més petits”.

_

L’alcaldessa de Cerdanyola 
no vol baixar l’IBI tot i que 
reconeix que els habitatges 
de Bellaterra “tenen uns 
valors cadastrals altíssims”
_

_

L’EMD està valorant 
emprendre les accions 
legals oportunes per canviar 
aquesta situació
_

_

Les incidències es poden 
comunicar entrant al web 
emdbellaterra.cat i clicant un 
botó que hi ha a la pàgina 
d’inici
_
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L’Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat inicial-
ment el Pla Especial de l’escola Ramon Fuster. 
D’aprovar-se definitivament, aquest document 
permetria a la Fundació Collserola aixecar el 
nou edifici de l’escola Ramon Fuster un pis més, 
arribant a les 5 plantes d’alçada en una ciutat-
jardí com Bellaterra.

Els serveis jurídics de l’EMD ja han interposat dues 
denúncies jurídiques l’any 2011 en referència a la 
construcció d’aquest edifici i les seves modifica-
cions urbanístiques, tramitades per l’Ajuntament de 
Cerdanyola. I ara estan treballant per oposar-se le-
galment a l’aprovació del Pla Especial de l’ampliació 
de l’escola Ramon Fuster.

Les irregularitats més importants en relació a 
aquest nou edifici, ja denunciades l’any 2011 per 
l’EMD, fan referència a les insalvables deficièn-
cies de mobilitat que com a consequència del 
trànsit col·lapsen diàriament la zona escolar i el seu 
entorn durant les hores d’entrada i sortida -tenint 
en copmte que actualment hi ha 800 alumnes i 
amb l’ampliació superaran els 1.300- i a les irre-
gularitats urbanístiques amb les que l’ajuntament 
ha permès:

- Edificar un edifici de 4 plantes on els desnivells del 
terreny no permetien ni tan sols la construcció de 3 
plantes.
 
- Edificar 4 plantes en l’entorn urbanístic de Bella-
terra, que com a màxim permet planta baixa més 2 
pisos.

- Edificar a 3,50 metres del carrer, quan per llei ha 
d’edificar-se a 8 metres.

- Edificar unes alçades que no són legalitzables.

- Edificar un volum de metres quadrats superior al 
permès, sense fer compensacions urbanístiques.

En relació al Pla Especial, l’EMD demanarà la reti-
rada d’aquest document per la seva nul·litat jurídica 
i la impossibilitat legal de construir un edifici de 
5 plantes a Bellaterra. A més, informarà a tots els 
regidors del Ple de Cerdanyola de la situació legal i 
les possibles consequències jurídiques de les seves 
decisions.

L’EMD s’oposa  
a les 5 plantes 
de l’escola 
Ramon Fuster
_
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1

2

PB

Edifici actualment construït 
i denunciat per l’EMD el 2011

Edificació 
permesa a 
Bellaterra

Edifici projectat al Pla Especial 
i pendent d’aprovació Edificació 

permesa a 
Bellaterra

El nou edifici de l’escola Ramon Fuster està situat al carrer Escultor Vallmitjana

_

El Pla Especial permetria 
aixecar al nou edifici de 
l’escola Ramon Fuster una 
planta més
_

_

L’EMD demanarà la retirada 
del Pla Especial per la 
seva nul·litat jurídica i la 
impossibilitat legal de 
construir un edifici de 5 
plantes a Bellaterra
_
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Decidim 
Europa

Elisabet 
Nebreda 

ERC

Decidim 
Europa

Dolors 
Montserrat 

PP

Decidim 
Europa

Marta 
Ribas

ICV-EUiA

Decidim 
Europa

Alejandro 
Colldefors

PSC

Decidim 
Europa

Francesc 
Gambús

CiU

Deficient 
servei 
escombraries 
a Bellaterra

Jornada de 
seguretat 
aplicada 
als 
habitatges

Cavalcada 
de Reis 
2014

Presentació 
enquesta 
hàbits de 
consum dels 
veïns de 
Bellaterra

Agrupació 
EMD de 
Catalunya 

Tramitació 
Llei de 
Governs 
Locals

Bicicletada 
pel Camí 
Verd

Què és 
l’EMD de 
Bellaterra?

Joana 
Ortega 
defensa 
les EMD 
catalanes

Assemblea 
Agrupació 
EMD de 
Catalunya 
a Baldomar

Cursa       
de la  
Diada  
2013

www.youtube.com/emdbellaterra

Deute 
sobre la 
proposta 
de complir 
el conveni 
econòmic 
de l’EMD

Debat 
ampliació 
escola 
Ramon 
Fuster

Rotonda 
Sant Pau 
de Riu Sec

Festa 
Major de 
Bellaterra 
2013
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Les càmeres de 
trànsit, en tràmit
_

L’EMD està fent la tramitació per a la instal·lació 
de 8 càmeres de trànsit a diferents punts del poble. 
Després de l’aprovació inicial del projecte per part 
del ple de l’EMD, es va fer arribar a tots els veïns un 
mapa amb la ubicació de totes les càmeres i una ex-
plicació del projecte. Durant el període d’exposició 
pública no es va rebre cap al·legació i ara el pròxim 
pas serà l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
Finalment, i com a conseqüència d’incidències 
tècniques, la càmera del carrer Enric Losantos no 
s’instal·larà i l’accés de vehicles al sector d’Els Pous 
es farà pel carrer Amadeu Vives, fins a la rotonda de 
la plaça Mare de Déu de Montserrat.

Paral·lelament, l’EMD també ha comunicat el 
projecte de les videocàmeres a l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. A més, s’està pendent de 
l’autorització de la Direcció General de la Policia.

La instal·lació de les càmeres de trànsit també 
s’ha comunicat a l’Ajuntament de Cerdanyola i als 
màxims responsables dels Mossos d’Esquadra i de 
la Policia Local de Cerdanyola.

Les imatges de les càmeres de trànsit compliran la 
normativa vigent de privacitat i estaran enregis-
trades i supervisades per l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. Les gravacions quedaran sota 
la custòdia de l’EMD i podran ser consultades per 
la Policia Local i els Mossos prèvia petició justifica-
da a l’EMD.

Les gravacions seran emmagatzemades durant 
un període que no superarà els 15 dies. Per tant, és 
important tenir-ho en compte si algun veí creu que 
les imatges de les videocàmeres poden ser útils per 
resoldre qualsevol incident.

Els criteris que s’han fixat per a la instal·lació de les 
videocàmeres són: ubicar-les en els diferents punts 
d’entrada de vehicles a Bellaterra i també a la plaça 
del Pi. Els espais on s’instal·lin les videocàmeres 
estaran convenientment senyalitzats i les càmeres 
seran del tot visibles.

Rotonda carretera de Sabadell 
(Direcció Pin i Soler i també 
BV-1414)

Carrer 1 del Turó de Sant Pau

Plaça Mare de Déu de 
Montserrat (Els Pous)

Carrer Can Miró (Accés UAB)

Plaça del Pi (Estació FGC)

Entrada del Camí Antic

Carretera de Bellaterra 
(Enllaç amb la B-30)

La ubicació de les càmeres
_

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

16 17

L’EMD i els veïns del carrer Jeroni Martí han 
consensuat un projecte integral per a la pacifi-
cació del trànsit i l’optimització de l’aparcament 
en aquest carrer de Bellaterra. La concreció de 
les actuacions les ha recollides en un estudi la con-
sultora experta en mobilitat Doymo. 

Els carrers de Bellaterra estan dissenyats urbanís-
ticament per a assumir unes intensitats de trànsit 
baixes. Per aquest motiu, els seus carrers tenen do-
ble sentit i aparcament, tot i que físicament no hi ha 
espai suficient. Aquest model està tenint problemes, 
entre d’altres, al carrer Jeroni Martí per l’increment 
de trànsit a alta velocitat vinculat, en part, a l’accés 
a l’escola Ramon Fuster. 

L’EMD opta, amb aquesta actuació, per senya-
litzar a la via pública el model urbanístic de 
trànsit que correspon a Bellaterra: mantenint les 
dues direccions, senyalitzant les preferències i 
els espais d’aparcament a la calçada per evitar 
l’estacionament sobre les voreres. Aquesta actuació 
també senyalitza la preferència dels carrers Sant 
Plàcid i Sant Pancraç sobre Jeroni Martí per a paci-
ficar les velocitats actuals.

Pacificació 
del trànsit al 
carrer Jeroni 
Martí
_

_

El projecte, consensuat amb 
els veïns, opta per senyalitzar 
a la via pública el model 
urbanístic de trànsit que 
correspon a Bellaterra
_

De dalt a baix, les cruïlles de Jeroni Martí amb els carrers Sant Pancraç, 
Sant Plàcid i Pin i Soler abans de l’aplicació de les millores.

Els canvis
_

Jeroni Martí / Sant Pancraç

Jeroni Martí / Sant Plàcid

Jeroni Martí / Pin i Soler
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Canalització de la bossa 
d’aigua del carrer Ramon Llull
_

Un dels grans reptes de l’EMD és la necessitat 
de reparar el deteriorat espai públic que va 
heretar de l’Ajuntament de Cerdanyola, amb la 
dificultat afegida que el finançament de l’EMD es 
va calcular amb els mateixos costos que invertia 
l’Ajuntament. Uns costos que, en cap cas, eren sufi-
cients per mantenir un espai públic en condicions.

En aquest sentit, hi ha situacions com les del carrer 
Santiago Rusiñol, on feia més de vuit anys que pel 
seu mal estat es va denunciar pels veïns davant del 
Síndic de Greuges.

La important col·laboració econòmica de la Diputa-
ció de Barcelona ha permès a l’EMD reparar més de  
1.200 metres quadrats de voreres en un primer pla 
de voreres que ja ha finalitzat.

Tot i aquesta important actuació, encara queden 
moltes voreres que necessiten ser reparades.

Finalitzat el 
primer pla de 
voreres
_

La carretera de Bellaterra a l’alçada del passatge Bellavista L’avinguda Bertomeu amb la cruïlla amb el carrer Octavi Bruix

El carrer Santiago Rusiñol Millores a la 
via pública
_

Des del seu inici, l’EMD ha anat modificant els 
embornals que travessen la calçada dels carrers 
de costat a costat per tal de rebaixar els costos de 
manteniments d’aquestes infraestructures i reduir 
la contaminació acústica que es produeix quan els 
vehicles hi passen per sobre.

Aquests treballs consisteixen en canalitzar les 
aigües pluvials cap als dos extrems de la calçada, 
retirant totes les reixes del tram central però sense 
perdre cabdal.

Les actuacions que s’han fet fins ara són les del 
carrer Josep Sentís -on se n’han modificat 3-, 
l’avinguda Josep M. Marcet -2 reixes- i al carrer 
Pérez Moya -1 reixa.

L’EMD ha canalitzat fins a la xarxa de clavegue-
ram les aigües subterrànies que emergien al carrer 
Ramon Llull.

Aquesta actuació ha estat necessària perquè la 
presència constant d’aigüa havia malmès l’asfalt del 
carrer.

Els treballs de 
canalització al 
carrer Ramon Llull

De dalt a baix, els embornals del carrer Joaquim Ruyra, del carrer Josep 
Sentís i de l’avinguda Josep M. Marcet
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Les EMD busquen 
l’encaix en la Llei 
de Governs Locals
_

El president de l’Agrupació d’EMD de Catalun-
ya, Josep Puig, va comparèixer al Parlament 
de Catalunya el 6 de març en la tramitació de 
la nova Llei de Governs Locals, per defensar la 
necessitat d’introduir canvis en la normativa que re-
gula les EMD, vigent des de fa 25 anys. L’Agrupació 
creu que ha arribat el moment de disposar d’un 
marc legal idoni, que resolgui mancances històri-
ques de la llei actual.

D’altra banda, l’Agrupació va celebrar el 17 de 
maig la seva assemblea anual a l’EMD d’El 
Talladell (Urgell). A la trobada hi van assistir la 
presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, Rosa 
M. Mora, i l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa M. Perelló.

Josep Puig, president de l’EMD de Valldoreix i president de l’Agrupació 
d’EMD de Catalunya, durant la seva intervenció al Parlament de Catalunya

El Camí Verd 
estrena un 
parc saludable
_
El Camí Verd de Bellaterra ha estrenat, a l’alçada 
del carrer Cisneros, un parc saludable amb tres 
elements que volen afavorir la promoció de la salut 
entre els usuaris d’aquesta via verda.

L’element que apareix en primer pla a la foto per-
met treballar els quàdriceps, els bessons i el glu-
tis. L’element del mig, treballa específicament els 
tríceps i els pectorals. El tercer element exercita els 
bíceps i els dorsals.

Cadascun dels elements recomana una taula 
d’exercicis que incrementen la intensitat en funció 
de l’estat físic dels usuaris.

Aquest projecte ha comptat amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelona a l’EMD de Bella-
terra. Aquestes instal·lacions s’ampliaran aquest 
any amb nous elements, gràcies a la línia de sub-
vencions específiques de la Diputació per al foment 
d’instal·lacions esportives.

_

L’EMD està treballant amb 
el Club Bellaterra per a 
la realització d’un vídeo 
explicatiu del funcionament 
d’aquests aparells
_

Mercè Conesa defensa el dret 
a decidir de Valldoreix
_

L’assemblea de l’Agrupació es va fer a les instal·lacions del Molí Vell d’El Talladell

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha defen-
sat públicament el dret a decidir dels habitants de 
l’EMD de Valldoreix. En resposta a una pregunta, 
Conesa va dir que la voluntat des valldorei-
xencs “seria respectada” i que en el cas de voler 
ser un municipi independent només caldria  “salvar 
les prescripcions de la segregació municipal”. Vall-
doreix, amb més de 8.000 habitants, se situa a prop 
del mínim d’habitants que fixa la llei estatal per ser 
un municipi.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, durant la seva compareixença 
al Parlament de Catalunya
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L’EMD impulsa 
els sopars d’estiu 
al carrer
_

L’EMD de Bellaterra posarà en marxa els “Sopars 
d’estiu”, un nou servei experimental durant els 
mesos de juny, juliol i setembre per tal que els habi-
tants del poble facin sopars al carrer amb els veïns 
del seu entorn. L’objectiu dels “Sopars d’estiu” és 
facilitar el coneixement entre els veïns i millo-
rar-ne la convivència.

_

Des de l’EMD es gestionarà 
el préstec gratuït de taules, 
cadires i papereres per fer 
els sopars durant el juny, 
juliol i setembre
_

L’objectiu dels sopars és que els veïns de Bellaterra es coneguin més entre ells

L’activitat consisteix en un sopar al carrer i obert a 
tots els veïns de la zona. La persona o persones res-
ponsables de l’organització hauran de comunicar el 
sopar a tots els veïns i hauran de demanar a l’EMD, 
amb un mínim d’una setmana d’antelació, el tall de 
trànsit al carrer i la reserva gratuïta del material: 
taules, cadires i papereres. 

El Consell de Cultura de l’EMD ha fixat que la 
festa major d’aquest any de Bellaterra se celebrarà 
els dies 5, 6 i 7 de setembre, just el cap de setmana 
anterior a la Diada de Catalunya.

El programa d’actes està començant a agafar 
forma en les reunions periòdiques del Consell 
de Cultura, on hi participen les entitats del poble. 
La voluntat de les entitats participants és mantenir 
la varietat d’activitats de l’any passat i, al mateix 
temps, donar més auge a les activitats infantils.

La festa major d’aquest any coincidirà amb la cele-
bració dels 40 anys del grup de teatre La Inestable. 
Amb motiu d’aquesta efemèride, la companyia 
representarà dues obres: “Taxi” i “Boing, boing”.

Coincidint amb la festa gran de Bellaterra, el Cen-
tre Cívic estrenarà un nou sistema de mega-
fonia i d’il·luminació que milloraran les carac-
terístiques tècniques de la sala gran d’aquest 
equipament.

Com cada any, la festa major necessita de la il·lusió 
i la implicació d’entitats i particulars. Tothom que 
estigui interessat en participar o proposar alguna 
activitat ho pot fer enviat un correu electrònic a 
info@bellaterra.diba.cat o trucant al 93 518 18 30.

La festa 
major, el 5, 6 i 
7 de setembre
_

L’actor Pep Plaza va protagonitzar l’espectacle nocturn de la segona nit de la festa major de l’any passat a la Plaça del Pi.

_

Tothom que estigui interessat 
en participar pot fer un correu 
a info@bellaterra.diba.cat o 
trucar al 93 518 18 30
_

_

Per organitzar un sopar cal 
contactar amb Diego Bretón 
trucant al 93 518 18 30
_
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