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5 ANYS DE LA CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE BELLATERRA

CERDANYOLA SEGUEIX
SENSE RESPECTAR EL DRET A DECIDIR?

Històric Bellaterra-Cerdanyola a les pàgines centrals

2015
94% vots per la
independència

2019
+60% firmes per 

l’annexió St.Cugat

vacuna’tcontra la grip a l’emd de bellaterrafins al 27 denovembre!
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Bellaterra encara un hivern amb les 
màximes precaucions possibles respecte a 
l’emergència sanitària, és per això que no 
podeu perdre l’oportunitat de vacunar-vos 
contra la grip a la sala gran de l’edifici de 
l’EMD sense haver de desplaçar-vos a 
Cerdanyola. D’altra banda, en aquesta 
edició del Tot Bellaterra també us oferim 
un especial sobre la relació de Bellaterra 
amb Cerdanyola, ara que es compleixen 5 
anys de la consulta per la independència de 
Bellaterra. 

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243
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S’APROVA PER UNANIMITAT PACIFICAR EL CAMÍ 
ANTIC AMB SENYALS D’STOP
Es retirarà la preferència de pas per reduir la velocitat dels 
vehicles que circulin pel Camí Antic de Sant Cugat.

En el ple extraordinari de l’EMD de 
Bellaterra celebrat el dia 6 de novem-
bre, es va aprovar amb el vot afirmatiu 
de tots els partits polítics una nova 
mesura de pacificació del Camí Antic de 
Sant Cugat.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, 
el trànsit per aquesta via ha disminuït 
considerablement; però tot i així, la 
velocitat segueix sent un problema. És 
per això que la nova mesura consistirà en 
retirar la preferència de pas instal·lant 
senyals d’”stop” en diferents cruïlles.

Al llarg de tota la via, que travessa tot 
Bellaterra, d’aquí poc s’hi instal·laran 
aquests senyals, i les cruïlles afectades 
seran entre els carrers Casas i Amigó, 
Roda Ventura, Canigó i Til·ler. És a dir 
que els vehicles que circulin per 
aquests quatre carrers, tindran pre-
ferència per davant dels que circulin 
pel Camí Antic de Sant Cugat.

Aquest tipus d’actuacions representen 
una millora respecte a la mobilitat de 
Bellaterra, fent que sigui una zona més 

segura per als vianants i per als propis 
vehicles, i també per reduir la contami-
nació acústica a les cases d’aquest 
mateix carrer.
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LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP ES FA 
PER PRIMERA VEGADA A BELLATERRA

Cada any durant els mesos d’octubre i 
novembre és quan el virus de la grip es 
torna més fort, i les persones de més risc 
(persones de més de 60 anys, embarassa-
des, amb malalties cròniques...) són les 
que es recomana que vacunar-se per evi-
tar el contagi.

En una situació normal, els veïns i veï-
nes de Bellaterra haurien de desplaçar-
se fins als seus Centres d’Atenció Pri-
mària de Cerdanyola per vacunar-se de 
la grip. Però aquest any és diferent, i 
mentre que per una banda es recomana 
més que mai vacunar-se contra la grip 
per evitar les saturacions de CAPs i hos-
pitals; també és motiu de saturació que 
la gent es desplaci fins als centres 
mèdics per vacunar-se.

És per això que davant d’aquesta crisi 
sanitària de la Covid-19 i la possible 

saturació per l’augment de contagis per 
coronavirus, l’EMD de Bellaterra va acor-
dar amb l’Institut Català de la Salut (ICS) 
poder dur a terme una campanya de 
vacunació de la grip a Bellaterra.

És la primera vegada que Bellaterra 
acull una campanya de vacunació de la 
grip, ja que sempre s’havia fet a través 
dels CAPs de Cerdanyola. Tenint aquesta 
possibilitat, els veïns i veïnes no s’hauran 
de desplaçar fins a Cerdanyola, i així 
també evitaran exposar-se més del 
compte en llocs on pugui haver-hi més 
afluència social.

La campanya, que s’està realitzant a la 
sala gran de l’edifici de l’EMD a la plaça 
Joan Maragall, va començar el dilluns 16 
de novembre i durarà fins al divendres 
27. Es pot reservar hora trucant al 616 
83 87 83.

L’EMD ha acordat amb l’ICS poder fer la campanya de vacunació 
a la sala gran del Centre Cívic aquest mes de novembre.

/Salut

Embarassades.

Persones que 
cuiden a altres 

que tenen alguna 
condició de risc.

Persones 
amb malalties 
cròniques 
o obesitat 
mòrbida.

Persones 
de 60 anys 
o més.

Demana cita prèvia a: citapreviasalut.cat

Per evitar la transmissió de les malalties respiratòries 
comunes i de la COVID-19, aquest any és doblement 
important vacunar-te si tens alguna condició de risc.

Cuidem el que som.

#Vacunat
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EL CLUB BELLATERRA, HISTÒRIA D’UN CLUB 
SOCIAL QUE HA ACABAT FENT FALLIDA

NOTÍCIESNOTÍCIES

Un projecte que no s’ha gestionat de manera mesurada, i que té  
similituds amb el projecte de l’Escola Ramon Fuster dels anys 90.

El Club Bellaterra va néixer l’any 1934 
per iniciativa d’un conjunt de veïns i veï-
nes que, parlant amb Fomento de la 
Vivienda Popular que era propietària d’uns 
terrenys a Bellaterra, els va cedir aquests 
terrenys per construir-lo. En el primer any 
de vida l’entitat va aconseguir 40 socis, 
que pagaven una quota anual de 15 pesse-
tes. L’any següent, el 1935, es va signar el 
contracte oficial de cessió dels terrenys en 
el qual, Fomento de la Vivienda Popular, 
d’entre altres coses, va voler deixar clar 
que la cessió dels terrenys era per a fer-ne 
un ús exclusivament esportiu.

Amb el pas dels anys i l’èxit de la inicia-
tiva, aquell projecte va anar creixent amb 
noves instal·lacions i una bona acollida 
per part dels bellaterrencs. Va anar 
adquirint un caràcter esportiu, social i 
cultural molt important i reconegut per 
tots els veïns i veïnes de Bellaterra. Era un 
club, un punt de trobada, i tots els socis 

se’l sentien com a propi. Finalment, a 
mitjans dels anys noranta el contracte de 
cessió dels terrenys es va transformar en 
una venda oficial pel simbòlic preu d’una 
pesseta. Va ser llavors quan tots els 
terrenys i les instal·lacions van passar ofi-
cialment a ser propietat del Club Bellate-
rra i, per tant, de tots els seus socis.

Aquells anys amb la presidència de Jordi 
Martínez va ser una època de bonança per 
al Club. El projecte, malgrat no ser de 
grans dimensions i amb pocs serveis, com-
plia amb la seva funció. Un club senzill, 
sense deutes i propietat del Bellaterrencs.

Però tot es va tòrcer l’any 2001, després 
d’un canvi en els càrrecs directius. Amb 
Jordi Fau com a president, es va 
començar a contemplar tirar endavant 
un projecte de remodelació modern i 
amb grans expectatives financeres.

Les bases d’aquest projecte, molt ben 
estudiat pel seu finançament, van ser:  
L’ampliació dels serveis amb piscina inte-
rior climatitzada, tres pistes de tenis, una 
pista poliesportiva, un gimnàs, un local 
social; i la requalificació de 1000m2 de 
sòl amb un conveni amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola i un endeutament hipotecari 
per a la construcció d’uns locals comer-
cials per a llogar. Aquests locals comer-
cials serien els que, amb els seus lloguers, 
finançarien la remodelació amb una entra-
da de 180.000€ que el Club Bellaterra 
ingressaria anualment, a part de les quo-
tes dels socis.

Les obres van començar l’any 2006, amb 
Àlvar Roda a la vicepresidència; Miquel 
Sirera com a tresorer; Marco Rossines com 
a secretari; i Jordi Tardós, Josepa Rossell, 
Josepa Alemany i Josep Riart, entre 
d’altres, com a consellers de la Junta. 

Actualment alguns membres d’aquesta 
junta que va tirar endavant amb el projec-
te han anat deixant els seus càrrecs.

Tots els locals es van llogar i realment 
van donar un aire més urbà i positiu al 
centre de Bellaterra, però al cap d’uns 
anys, el projecte no acabava de ser rendi-
ble i va començar a tenir problemes de 
finançament. Les inversions de creixement 
de l’entitat no havien donat la rendibilitat 
esperada, i només s’havia pagat un any de 
carències de la hipoteca.

Davant d’aquesta fallida econòmica i la 
gestió de la Junta, CaixaBank (l’entitat 
financera que va executar el préstec per 
poder fer les obres d’aquell ambiciós 
projecte de remodelació), va embargar 
l’edifici i posar-lo a subhasta el desem-
bre del 2017.

(continua a la pàgina següent)
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El mes de juny del 2018, després 
d’esgotar-se el període corresponent per 
presentar una oferta, la subhasta va que-
dar deserta al no sortir cap comprador. En 
aquell moment el Club va passar a ser 
propietat de Building Center (filial de la 
mateixa entitat financera) i, per tant, 
tots els socis i propietaris van perdre 
automàticament tot el patrimoni del 
Club que els corresponia.

Després d’aquests fets, els quinze mem-
bres de la Junta Directiva van dimitir 
l’estiu del 2019 sense donar explicacions; 
entre ells, Àlvar Roda i Jordi Tardós. Però 
alhora que es va dissoldre, es va tornar a 
formar amb només tres persones: Jordi 
Fau, Jordi Armengol, i Carlos Río. Tots tres 
ja formaven part de l’anterior Junta, i mai 
han volgut donar explicacions públiques 
respecte a la situació del Club.

Paral·lelament, aquell estiu va aparèixer 
a la pàgina web “milanuncios.com” un 
anunci on es traspassava el Bar del Club 
Bellaterra, gestionat per l’empresa Powan-
gram S.L., de la que Jordi Fau (president 
del Club en aquell moment), en constava 
com a titular. Jordi Fau doncs, sembla que 
havia gestionat també el Bar del Club des 
de sempre.

Això va suposar una situació d’incertesa 
per a tots els socis, perquè no van ser 
informats directament ni de la fallida 
econòmica, ni de l’embargament, i durant 
anys han estat sotmesos a moltes informa-
cions contradictòries i confusions sobre la 
gestió i la situació del Club.

Sembla que aquella Junta Directiva va 
negar tota la fallida econòmica mentre 
estaven en el procés d’embargament de 
l’edifici, valorat en cinc milions d’euros. 
No va donar importància a la pèrdua de 
patrimoni, i va assegurar que la situació 
era a causa de la baixada d’ingressos 
dels lloguers dels locals comercials. 
Aquests locals, però, sempre havien 
estat llogats; igual que les quotes dels 
socis, que mai s’han deixat de pagar.

Actualment, en fer-se efectiu 
l’embargament de tot l’edifici, tots els 
inquilins dels locals que tenien un contrac-
te de lloguer amb el Club, han passat a 
pagar els lloguers directament a Building 
Center.

 És una llàstima com han esdevingut tots 
aquests fets, sobretot perquè els terrenys 
on està edificat el Club Bellaterra són uns 
terrenys que es van cedir al poble per a 

destinar-lo a equipaments amb finalitat 
pública, i no s’han gestionat mesurada-
ment, fet que ha tingut greus conseqüèn-
cies. Bellaterra es mereix poder seguir 
gaudint del caràcter aglutinador, social i 
cultural que tan bé ha fet i tant ha repre-
sentat per als veïns i veïnes durant tants 
anys.

El que ha passat amb el Club Bellaterra 
té certes similituds amb una altra situa-
ció que Bellaterra ja ha viscut amb ante-
rioritat. La pèrdua d’una quantitat 
important de patrimoni de tots els socis 
d’una entitat social i del poble, ja va 
passar amb la situació que va viure als 
anys noranta del segle XX l’Escola Ramon 
Fuster.

L’any 1957 Ramon Fuster i Rabés junta-
ment amb el matrimoni de Maria Rosa 
Fàbregas i Frederic Roda van fundar 
l’Escola Tagore en una torre del carrer 
Miquel Servet de Bellaterra. Un centre 
educatiu pioner pel seu catalanisme i un 
mètode pedagògic obert, que va suposar 
un aire fresc enmig del franquisme.

Després de més de 25 anys de trajectòria 
i de fer una gran tasca educativa a Bella-
terra, l’any 1983 va canviar de nom per 
anomenar-se Escola Ramon Fuster, perquè 
va passar a mans d’una Societat Coopera-
tiva integrada pels pares dels alumnes de 

l’escola; que va voler continuar la tasca 
dels seus fundadors.

Però durant els següents anys l’escola va 
voler créixer i va comprar uns terrenys 
nous per a fer una escola nova, terrenys 
que també es van requalificar, i la coope-
rativa es va començar a endeutar. Però el 
projecte va tenir sobrecostos i només es 
va poder executar la primera fase de tres.

Llavors, els pares van haver d’assumir les 
pèrdues econòmiques del projecte. De 
manera que a principis del 1998 la societat 
cooperativa es va acabar dissolent i es va 
vendre el patrimoni de l’escola i de tots 
els pares. Finalment el projecte Ramon 
Fuster es va integrar dins de la Fundació 
Collserola, de la qual ara encara en forma 
part i en té la titularitat.

És inquietant que dos projectes socials i 
culturals de Bellaterra amb tantes simili-
tuds, també hagin acabat de la mateixa 
manera. Eren dos projectes encarats al bé 
social del poble, iniciats de manera 
col·lectiva i organitzats per uns socis que 
han aportat capital propi, han acabat per-
dent aquest patrimoni amb un modus 
operandi similar. Iniciant amb una requa-
lificació dels terrenys, continuant amb 
un endeutament d’un projecte nou, i 
finalment una fallida econòmica.

(ve de la pàgina anterior)
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LA MARATÓ DE TV3 2020, DEDICADA A LA 
INVESTIGACIÓ CONTRA LA COVID-19

Actualment estem vivint un dels 
moments més difícils i incerts dels 
darrers temps, a causa de la pandèmia 
del coronavirus SARS-coV2, amb greus 
conseqüències per a la salut dels ciuta-
dans.

En aquesta situació d’excepcionalitat 
sanitària i davant la necessitat d’avançar 
en la recerca de la Covid-19, el Patronat 
de la Fundació de La Marató de TV3 ha 
decidit, de forma excepcional, canviar 
el tema previst per La Marató d’enguany 
per dedicar-lo a la Covid-19 i traslladar 
l’edició de les malalties mentals a l’any 
2021.

Des del 1992, La Marató ha recaptat 
prop de 202 milions d’euros i ha finançat 
872 projectes de recerca, que han dut a 
terme 1.369 equips amb la implicació de 
8.000 investigadors.

Gràcies a la solidaritat ciutadana, el 
projecte s’ha convertit en una de les 

principals fonts impulsores de la recerca 
biomèdica a Catalunya i en una potent 
plataforma de sensibilització i divulgació 
social de les malalties tractades.

Fins al dia 20 de desembre, TV3, Cata-
lunya Ràdio, i la Fundació La Marató cen-
traran els esforços per sensibilitzar i 
divulgar sobre la Covid-19 i s’apel·larà a 
la solidaritat dels ciutadans per sumar 
recursos que permetin avançar en la 
recerca que millori la qualitat i 
l’esperança de vida de les persones afec-
tades per aquesta malaltia de gran 
abast.

També, des del Patronat de la Fundació 
La Marató de TV3, es vol transmetre un 
missatge d’agraïment a totes aquelles 
persones que des de l’àmbit mèdic, 
assistencial, social, empresarial o volun-
tari, entre molts d’altres, estan al cap-
davant de la gestió de la primera línia de 
l’emergència social pel coronavirus en 
tots els seus vessants.

És un any amb una temàtica excepcional, i ja es poden fer els 
donatius per internet, Bizum, o transferència bancària.

Els fons que s’obtinguin gràcies als 
donatius de La Marató 2020 serviran per 
sensibilitzar a la societat sobre la 
Covid-10 i, sobretot, per avançar en la 
consecució dels reptes de la recerca. El 
procés d’adjudicació d’aquests recursos 
també serà excepcional per contribuir 
de manera immediata a obtenir resultats 
i respostes en aquesta malaltia.

Ja es poden fer els donatius de diver-
ses maneres:

- Per internet a www.lamarato.cat

- Per Bizum, a l’apartat “Donacions” 
amb l’identificador de La Marató: 
33333

- Per transferència bancària al núme-
ro de compte: ES94 2100 0555 34 
0202122222

Per a més informació es pot consultar 
la pàgina web oficial www.lamarato.cat
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PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar fotos, contacte i preu: j.bellaterra68@gmail.com

NOTÍCIES

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

C/ Josep Miquel nº24-28 
Sabadell, 08204 

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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ENCARA NO S’HA RECONEGUT LA VOLUNTAT DE 
BELLATERRA DE SER UN MUNICIPI
Cerdanyola i la Generalitat de Catalunya van autoritzar la 
consulta del 2015 i després no en van acceptar el resultat.

Bellaterra va ser creada com a urbanit-
zació l’any 1929 pel farmacèutic Barto-
meu, de Cerdanyola, qui va parcel·lar 
uns terrenys del seu sogre i va aconse-
guir que s’hi fes una parada dels ferroca-
rrils catalans, que va entrar en servei 
l’any 1930. Llavors, arquitectes com 
Lluís Girona o Emili Sala Pibernat van 
començar a construir algunes cases de 
segona residència a la zona de Can 
Domènec, però el projecte oficial 
d’urbanització de la zona no s’aprovaria 
fins uns anys després, el 1934.

Més de 50 anys més tard, cap a finals 
del segle XX, Bellaterra ja tenia una 
identitat pròpia molt arrelada i va ser 
l’any 1992 que es va presentar una reco-
llida de signatures a favor de ser un 
municipi independent de Cerdanyola. La 
petició, però, va ser denegada perquè la 
legislació del moment deia que no com-
plia amb els requisits.

A partir de llavors es va iniciar tot un 
moviment veïnal que a poc a poc lluita-
ria per tenir més autonomia. Amb els 

anys, la urbanització es va anar ampliant 
progressivament i distanciant de la vida 
social de Cerdanyola, fins que l’any 2005 
l’Ajuntament de Cerdanyola va acceptar 
la creació d’una Entitat Municipal Des-
centralitzada (EMD), i la Comissió de 
Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya va acabar aprovant l’expedient 
l’any 2008.

Un segon intent d’independència va ser 
recentment, el mes de setembre de l’any 
2015, amb la pregunta de “Vol que Bella-
terra esdevingui un municipi?”.

Cerdanyola havia aprovat fer aquesta 
consulta i la Generalitat de Catalunya va 
ser qui va enviar una comissió per dur a 
terme aquesta consulta d’independència, 
regulada en la llei de consultes del 
moment. Però malauradament, un cop 
obtinguts uns resultats aclaparadors 
(94% a favor de la independència amb 
una participació de més del 50% del cens 
de Bellaterra), ni l’Ajuntament ni la 
Generalitat els van voler acceptar.

Curiosament, tots aquests fets van 
coincidir amb un moment en què alguns 
sectors de la política catalana lluitaven 
amb força per la idea de la independèn-
cia de Catalunya respecte a Espanya, 
però Espanya els hi negava aquest diàleg 
o qualsevol consulta al respecte. El 
govern cerdanyolenc d’aquell moment 
també es posicionava políticament a 
favor de la independència de Catalunya, 
però alhora no acceptava la de Bellate-
rra. Tantmateix la Generalitat tampoc va 
defensar la voluntat expressada pels 
veïns, tenint en compte totes les circum-
stàncies: Una reivindicació històrica, 
que acaba transformada en una consulta 
legal i acordada, amb uns resultats clars, 
i que no es respecta el dret a decidir. Un 
reclam que a escala nacional es reivindi-
cava i es reclamava als quatre vents. 
Una incoherència per part dels polítics  
catalans bastant difícil de digerir.

Tot aquest entramat sense explicació 
finalment ha portat a lluitar per una 
annexió amb Sant Cugat. El motiu ha 
estat que al canviar la legislatura i 
actualment no complir els requisits per a 
ser municipi independent, s’ha optat per 
annexionar-se al municipi amb qui té 
més vincle de manera demostrada.

Per aquest motiu, el desembre de 2018 
es va iniciar una recollida de signatures 
per part d’una comissió de veïns per 

demanar que Bellaterra es pugui segre-
gar de Cerdanyola per annexionar-se a 
Sant Cugat del Vallès. Es va basar en el 
decret 244/2007 sobre els límits territo-
rials dels municipis, que estableix que 
amb un 50% de signatures del cens es pot 
engegar el procés administratiu.

I tot i complir amb més d’un 60% de sig-
natures a favor de l’annexió amb Sant 
Cugat, i entregar-les juntament amb una 
memòria justificativa a l’Ajuntament de 
Cerdanyola; aquests han tornat a negar 
l’evidència i la voluntat dels veïns i veï-
nes de Bellaterra.

Des de l’Ajuntament s’ha falsejat la 
zona de segregació, ampliant-la i 
al·legant que el cens total per calcular 
el percentatge de signatures obtingudes 
és major del que realment es planeja en 
el projecte d’annexió. D’aquesta manera 
redueix el percentatge de signatures 
recollides situant-lo per sota del 50% 
necessari, i així poder tirar enrere 
l’expedient. Aquesta maniobra adminis-
trativa ha obligat la Comissió veïnal a 
recórrer als tribunals, i actualment està 
pendent de sentència.

En les properes pàgines repassarem 
amb una cronologia tots els fets ocorre-
guts des de la consulta del 1992. Una his-
tòria plena de reivindicacions per una 
identitat pròpia. 
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El Govern de Cerdanyola, format per tots 
els partits favorables al dret a decidir a 
Cerdanyola, no accepta els resultats de la 
consulta i denega la Independència a Bella-
terra. Un dels motius que al·leguen per 
negar és que “aquest nou govern serà el 
millor govern possible per a Bellaterra”.

Els bellaterrencs tallen amb urnes la carre-
tera per a reclamar que es respectin els 
resultats de les votacions sobre la Indepen-
dència. A més, els representants de l’EMD 
manifesten que seguiran treballant per res-
pectar el resultat malgrat la negativa de 
Cerdanyola. 

Els resultats de la consulta són un 94% de 
vots favorables a què Bellaterra esdevingui 
un municipi independent amb més d’un 50% 
de participació dels bellaterrencs.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Setembre de 2015
94% de vots per la Independència

Novembre de 2015
Protesta amb tall de carretera

Octubre de 2015
Cerdanyola no accepta els resultats

Juliol de 2015
Cerdanyola accepta la Consulta

Els incompliments de l’Ajuntament en 
Bellaterra en matèries econòmiques, de 
serveis i d’inversió, reben resposta per part 
de Bellaterra mentre segueix creixent la 
desafecció. Neix la plataforma Bellaterra 
Municipi, i es convoca una consulta popular 
sobre la Independència de Bellaterra.

ESPECIAL BELLATERRA ESPECIAL BELLATERRA

Els bellaterrencs són conscients que són 
una potència fiscal força gran dins el con-
junt de Cerdanyola, però que aquesta 
recaptació no es traduïa en una millora de 
serveis i instal·lacions que mereixia el 
poble. Per aquesta raó, demanen ser un 
municipi a la Generalitat, presentant el 
99% de signatures dels veïns favorables a 
la petició. La reclamació va ser denega-
da.

L’Ajuntament aprova crear l’EMD i iniciar 
els tràmits amb la Generalitat, que per llei 
han de ser de 6 mesos. Malgrat i el que 
estableix la llei, la tramitació s’allarga fins 
a 5 anys i es converteix en la tramitació 
més llarga d’una EMD en la història de 
Catalunya.

Any 1992
1a petició d’Independència

Juliol de 2005
Cerdanyola aprova crear l’EMD

Després d’anys de reclamacions i queixes 
per part dels veïns de Bellaterra sobre la man-
ca d’inversions i serveis que Cerdanyola desti-
na al poble, i una creixent desafecció entre 
els bellaterrencs per Cerdanyola, Bellaterra 
aconsegueix ser una Entitat Municipal Des-
centralitzada i comencen les negociacions per 
a l’establiment d’un nou conveni.

Juliol de 2010
Es crea l’EMD

CRONOLOGIA HISTÒRICA

La relació Bellaterra-Cerdanyola
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La comissió veïnal inicia els tràmits per 
canviar de municipi. El primer pas és 
entregar  totes les signatures a l’Ajunta-
ment de Cerdanyola, juntament amb la 
memòria justificativa indicant que Bellate-
rra compleix tots els requisits.

“Bellaterra és Sant Cugat” recorre als tri-
bunals i presenta un contenciós adminis-
tratiu contra l’Ajuntament de Cerdanyola 
per no voler acceptar els resultats de les 
signatures. Actualment pendent de sen-
tència.

L’Ajuntament de Cerdanyola falseja la 
zona de segregació ampliant-la amb la UAB, 
quan realment no forma part del projecte 
d’annexió. Incrementa la població afectada 
i redueix el percentatge de signatures, 
situant-lo per sota del 50%, i així poder inad-
metre l’expedient.

Les signatures superen el 60% del cens de 
Bellaterra i, per tant, és totalment legal ini-
ciar els tràmits de l’annexió. A diferència de 
la consulta, aquests vots són tots a favor i 
per tant més de la meitat de Bellaterra vol 
ser Sant Cugat.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Maig de 2019
Més del 60% a favor de l’annexió

Agost de 2019
Cerdanyola no admet l’expedient

Juny de 2019
Entrega de la memòria justificativa

Octubre de 2019
Contenciós contra l’Ajuntament

Desembre de 2018
Consulta d’annexió a Sant Cugat

Es crea la comissió veïnal “Bellaterra és 
Sant Cugat” amb el suport de l’EMD, que 
inicia una recollida de signatures a favor de 
l’annexió amb el municipi de Sant Cugat. 
L’objectiu és iniciar el tràmit si es supera la 
xifra de més del 50% del cens.

ESPECIAL BELLATERRA

El Parlament de Catalunya aprova per unani-
mitat que, abans de valorar la possible inde-
pendència, les parts seguin a negociar per 
una millora del conveni. D’aquesta manera no 
respecta el dret a decidir de Bellaterra, quan 
des d’allà en reclamen el de Catalunya.

Comença un llarg període de negocia-
cions en les quals l’EMD de Bellaterra pro-
posa al govern de Cerdanyola agafar com a 
punt de partida el conveni de Valldoreix, 
un conveni que funciona i és un cas proper 
i similar al de Bellaterra.

El Ple de l’EMD porta a aprovació i tras-
llada a Cerdanyola una última proposta de 
conveni.

L’Ajuntament no veu amb bons ulls uti-
litzar el conveni de Valldoreix, i demana 
seguir negociant per una nova proposta.

Davant l’estat totalment paralitzat de 
les negociacions, l’EMD demana a Cer-
danyola que faci una proposta de conve-
ni i es compromet a dur-la directament a 
votació entre els bellaterrencs.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Març de 2016
Parlament rebutja la moció 
d’independència de Bellaterra

Abril de 2016
EMD proposa el conveni de Valldoreix

Febrer de 2018
EMD fa una segona proposta 

de conveni

Juny de 2016
Cerdanyola rebutja el conveni 
de Valldoreix

Juliol de 2018
EMD demana a l’Ajuntament que 
faci una proposta de conveni

ESPECIAL BELLATERRA
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MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres
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MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA
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Personalització
Cada client escull què vol i com ho 
vol, només així aconseguim que 
cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir materials i joies. 
De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
medalles, detalls, plaques...tot fet a 

mà amb materials purs

Realitzem qualsevol tipus de joia, 
totalment personalitzada i garantint 
l’artesania de tots els processos

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana
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INGREDIENTS (10 racions)

• Verdura variada al gust (en aquest cas 
2 cebes, 2 alls, 3 porros, 3 
tomàquets, 1 carbassó, 1 albergínia,  
1 pebrot verd i 1 pebrot vermell)

• Ceps al gust (en aquest cas 4 grans)
• Oli, sal, all i julivert
• 2 o 3 caixes de canelons El Pavo. 

Dependrà de la quantitat i mida de la 
verdura que haguem fet servir per al 
farcit.

• Beixamel (mantega, llet, farina, nou 
moscada, pebre blanc i sal)

• Parmesà

RECEPTA

CANELONS DE VERDURES I CEPS
Recepta de Roser Espona Font extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ:

Sofregir la ceba i el porro. Quan ja comença a estar daurat, afegir-hi un raig de conyac, 
la resta de verdures tallades a trossets petits i un parell de ceps. El tomàquet que sigui 
ratllat per evitar la pela. Posar-hi sal i coure-ho a foc lent fins que quedi al punt.

Triturar-ho tot procurant que no quedi una pasta massa fina. És bo trobar-hi alguns tros-
sets de verdures.

En una paella a part, courem la resta de ceps lleugerament salats i amb una mica d’all i 
julivert.

Es prepara una beixamel ben espessa i s’hi afegeixen els ceps que hem cuit a la paella i 
que haurem triturat posteriorment. La beixamel ens donarà consistència al farcit, ja que 
la verdura porta molta aigua i cal espessir-la per poder enrotllar bé els canelons. Barre-
jar-ho tot i deixar-ho reposar a la nevera.

Amb la pasta ben freda, comencem a farcir els canelons. Es pot fer mitjançant una 
mànega pastissera, fent-hi un tall rodó a la part inferior perquè surti més quantitat. La 
pasta s’haurà cuit prèviament segons les instruccions de la capsa dels canelons.

S’emplaten els canelons en una safata on hi haurem posat una mica de mantega a la base 
perquè no s’enganxin.

Un cop tenim els canelons ben col·locats, escamparem per sobre la resta de farcit de 
verdures i ceps que ens hagi pogut sobrar i ho acabarem amb una capa de beixamel que 
ho cobreixi tot. A sobre hi posarem parmesà ratllat.

Ho gratinarem al forn fins que quedin ben rossets.

LA RECEPTA
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el secret es a la massael secret es a la massa

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)

BARBERA DEL VALLES

93 619 11 84

GUIA COMERCIAL GUIA COMERCIAL

936 743 081 

Pl. dels Quatre Cantons S/N 
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

93 611 42 43

comercial@totbellaterra.com

Demana més informació al telèfon

O per correu electrònic a:

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

  Serveis integrals de jardineria 

- Manteniment de jardins particulars i comunitaris 
- Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera 
- Retallar arbusts i tot tipus de poda 
- Tractaments de plagues i preventius 
- Servei personalitzat i tracte directe amb el client 

    DECO JARDÍ LES PLANTES, SL 
    Joan i Albert 

        albert@lesplantes.net - 607561881 
 
 

Serveis 
integrals de 
jardineria

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert

albert@lesplantes.net - 607 561 881
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Personalització
Cada client escull què vol i com

 ho 
vol, nom

és així aconseguim
 que 

cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir m
aterials i joies. 

De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
m

edalles, detalls, plaques...tot fet a 
m

à am
b m

aterials purs

Realitzem
 qualsevol tipus de joia, 

totalm
ent personalitzada i garantint 

l’artesania de tots els processos

U
n valor afegit únic i que aporta 

qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

w
w

w.m
casals.com

645 80 41 43 
facebook.com

/m
casals.bcn

Taller de Joieria Artesana

2 3

MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres

MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com
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collarets 

pulseres

MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres

MCasals joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres

Personalització
Cada client escull què vol i com ho 
vol, només així aconseguim que 
cada client se senti seva la seva joia

Rejuvenir materials i joies. 
De dues peces fer-ne una

Confeccionat al costat 
de casa

Creació de peces especials, 
medalles, detalls, plaques...tot fet a 

mà amb materials purs

Realitzem qualsevol tipus de joia, 
totalment personalitzada i garantint 
l’artesania de tots els processos

Un valor afegit únic i que aporta 
qualitat a cada peça

Creació artesanal

Arrecades, collarets, pulseres...

Restauració de joies antigues

Taller a Bellaterra

Records de per vida

www.mcasals.com
645 80 41 43 

facebook.com/mcasals.bcnTaller de Joieria Artesana

MCASALS
Taller de joieria artesana

Converteix les teves
joies antigues en modernes!
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URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència
Agents Cívics de Bellaterra

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salud Mental
Creu Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

FARMACIA
Farmàcia a Sant Quirze
Horari  
Cada dia de 7 a 24h

Farmàcia a Bellaterra    
Horari
9-13’30 i 16’30-20h

SERVEI MUNICIPAL CERDANYOLA -EMD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

RadioTaxi del Vallès

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
O61

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120
644 573 572

93 580 63 63
93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 317 77 77
93 580 96 77 
93 691 61 61
93 594 21 99
93 414 25 25
93 723 10 10
902 533 333
93 000 14 01

93 721 07 83

93 691 46 55

010 / 93 580 88 88
93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

93 591 41 22
93 591 41 33
93 581 10 00

93 518 18 30

900 878 583 
902 290 280
800 760 909 
800 760 706 
900 408 080 
900 100 250
901 100 100 
93 725 62 77
93 580 10 53

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

93 580 27 27
93 729 07 07

93 586 41 06
93 580 81 64
93 594 00 71
93 581 19 74
93 581 15 83 
93 580 14 77
93 592 97 95

93 580 42 46

93 580 25 42
93 581 19 34

Telèfons de Contacte Bellaterra

EMD BELLATERRA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.emdbellaterra.cat

FGC. Bellaterra-Barcelona.
SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

05:20 08:20 10:48 :20* 21:33

05:47 08:32 11:03 :32* 21:56

06:11 08:44 11:18 :44* 22:18

06:25 08:56 11:33 :56* 22:50

06:50 09:08 11:49 20:08 23:26

07:08 09:20 12:08 20:20 00:13*

07:20 09:32 12:24 20:33 00:58*

07:32 09:46 12:42 20:45 01:42*

07:44 10:00 12:56 20:57

07:56 10:18 13:18 21:09

08:08 10:33 :08* 21:21

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat -
Valldoreix - La Floresta - Les Planes - Baixador 
de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià -
Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell.
SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

05:21 08:19 10:24 12:55 :55* 00:21*

05:46 08:31 10:38 13:07 21:07 00:30*

06:16 08:43 10:53 13:15 21:19 01:15*

06:43 08:55 11:08 13:31* 21:31 02:00*

07:07 09:07 11:23 13:43 21:46 02:42*

07:19 09:19 11:38 13:55 22:01

07:31 09:31 11:53 :07* 22:25

07:43 09:43 12:08 :19* 22:51

07:55 09:54 12:23 :31* 23:19

08:07 10:07 12:38 :43* 23:48

PARADES: Universitat Autònoma - Sant Quirze -  
Sabadell Estació - Sabadell Rambla

*Cada hora // 
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

Mare de Déu de Montserrat,Pl. .. C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5
N
Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 

Joaquim Buïgas, Ptge. .... H3 

Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4

Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2
L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6
M
Major, Pl. ........................... A6

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D

 Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2

EQUIPAMENTS
1 EMD
1 Centre Cívic Bellaterra
2 Centre Cívic St.Pau
3 Club Bellaterra
4 Escola Bellaire
5 Escola Bellaterra UAB
6 Escola Ramon Fuster
7 Escola de Música El Musical
8 Escola Waldorf
9 Escola Parvulari d’en Pitu

10 Farmàcia de Bellaterra
11 Ferrocarrils Catalans FGC
12 Grup Escolta Bellaterra
13 Institut Pere Calders
14 Parròquia de la Sta.Creu

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS RESTAURANTS
A Benzinera Repsol L Blanc
B Crousehouse Bellaterra M Can Edo
C Estètica Pepa Rosell N Can Lambert
D Forn Il Fornaio O El Galliner
E Axis Gestió Immobiliaria P El Pedregar
F Mira Que Guau Q El Revolt
H Moda Camden (UAB) R Hostal Sant Pancràs

I Paper’s S Marcs
J Supermercat Condis T El Club
K Taller de Viatges U Cafè del Turó

Salcillo, C. ...................... I5/6
Sant Llorenç, C. ............... J2
Sant Pancraç, C. ............. D4
Sant Pau, C. .................... B5
Sant Plàcid, C. ................ C4
Santa Creu, Ptge. ............ E4
Santiago Rusiñol, C. ........ E4
Sardanista Serra, C. ......... C5
Serafí Pitarra, C. ........... B2/3
T
Talent, C. .......................... I2
Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
Til·ler, C. .......................... J2
Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2

U

Enric Morera, C. .............. C5

Ebano

Ruyra, C.....

Sardanis-

Joaquim *

Croushouse Immobiliaria
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Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
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Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2
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Enric Morera, C. .............. C5
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Ruyra, C.....

Sardanista

Croushouse Immobiliaria
M   Can Edo
O   El Galliner
Q   Ebano
R   Hostal Sant Pancràs
S   Marcs
T   El Club
U   Cafè del Turó   

A   Benzinera Repsol
B   Croshouse Immobiliaria
C   Farmàcia Marta Caus
D   Bonaparte Pa i Dolç
E   Perruqueria Teresa Romero
F    Llibreria Paper’s
G   Supermercat Condis
H   Family Can
I   Banc Sabadell
J   Mas i Fill




