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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

El model a seguir

Com ja sabeu, portem uns mesos conversant amb l’Ajuntament de Cer-
danyola per renovar el Conveni Institucional de l’EMD adaptant-lo a la 
legislació vigent i intentant millorar-lo en aquells punts on el text no és 
prou clar.

Crec que ara és el moment de posar sobre la taula la necessitat que Be-
llaterra rebi un finançament equitatiu al que genera. És fàcil comprovar 
que Bellaterra genera molt i rep molt poc de l’Ajuntament de Cerdanyola, 
tant en despesa corrent com en inversions.

En aquest sentit, cal destacar que el passat mes de novembre 
l’Ajuntament de Sant Cugat signava amb l’EMD de Valldoreix un nou 
Conveni Institucional on es fixaven d’una forma molt transparent les 
responsabilitats i les aportacions d’aquesta EMD vers el seu Ajuntament. 
En aquest nou conveni l’Ajuntament de Sant Cugat cedeix a l’EMD 
tots els impostos que genera el poble de Valldoreix (IBI, plusvalues, 
guals, etc...) i posteriorment l’EMD liquida al consistori els costos dels 
serveis que l’Ajuntament de Sant Cugat realitza al terme de Valldoreix 
per les competències no traspassades, com la Policia Local, la recollida 
d’escombraries, etc...

Aquest és el model a seguir per les EMDs catalanes i és, evidentment, 
el que estem proposant a l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’objectiu de 
millorar la transparència econòmica dels ingressos i les despeses muni-
cipals.

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.bellaterra.diba.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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Com tots sabem, l’última revisió cadastral al mu-
nicipi de Cerdanyola es va fer l’any 2006, en plena 
bombolla immobiliària, provocant que els veïns 
cada vegada paguin més IBI per un habitatge que 
s’ha devaluat de forma considerable durant tots 
aquests anys. Això fa que el preu de venda d’un ha-
bitatge ara estigui per sota del valor cadastral, una 
situació que crida l’atenció quan la mateixa Llei del 
Cadastre Immobiliari estableix que el valor cadas-
tral d’un immoble ha d’acostar-se al 50% del valor 
de mercat de l’habitatge. 

És per aquests motius que el 14 de juny passat, el 
president de l’EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, 
va reclamar que l’Ajuntament de Cerdanyola fés els 
tràmits necessaris per rebaixar els valors cadastrals 
dels habitatges de tot el municipi. 

La postura de l’alcadessa, Carme Carmona, va 
quedar reflexada el 14 de novembre, en una 
entrevista a Cerdanyola Ràdio on manifesta-
va 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 pres-
sió fiscal i atorgar ajuts econòmics a aquelles 
persones que no el puguin pagar. Carmona va 
utilitzar aquests arguments: “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 
no vol 
rebaixar l’IBI
_

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona

Davant d’aquesta negativa, des de l’EMD s’estan 
estudiant les accions legals possibles, sobretot 
tenint en compte que l’Ajuntament de Cerdan-
yola destina aquest any 9 milions d’euros del 
pressupost per construir una biblioteca i pistes 
de tennis i pàdel a Cerdanyola. 

_

Podeu escoltar les 
declaracions de l’alcaldessa 
a www.bellaterra.diba.cat
_

Les nostres 
balances 
fiscals
_

Tot i que fa més d’un any que l’EMD està demanant, 
reiteradament i per escrit, la relació dels ingressos 
i les despeses anuals que l’Ajuntament de Cerdan-
yola rep i inverteix a Bellaterra, la seva resposta 
encara no ha estat complerta.

L’Ajuntament ha contestat parcialment amb 
algunes dades referents als ingressos, que 
certifica per un import total de més de 3 mi-
lions d’euros. Però no ha facilitat el total de les 
despeses.

Amb aquestes dades es fa molt evident, doncs, la 
necessitat de revisar la política fiscal i d’inversions 
que l’Ajuntament de Cerdanyola aplica a Bellaterra. 

Despeses

Impostos

BELLATERRA
_

Cerdanyola recapta més de 
3 milions d’euros anuals a 
Bellaterra i n’aporta menys 
de mig a l’EMD
_
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El Ple de l’EMD ha aprovat un pressupost per al 
2014 de 725.682 euros. Aquesta xifra és un 4,75% 
superior als comptes del 2013.

Un any més, el pressupost de l’EMD està marcat 
per l’austeritat com a conseqüència dels retards en 
el pagament de les transferències de l’Ajuntament 
de Cerdanyola, tot i que els terminis de pagament ja 
estan previstos en el conveni institucional i ratifi-
cats per una sentència judicial sobre el pressupost 
del 2011.

Des de fa tres anys, l’Ajuntament de Cerdanyola 
està aplicant rebaixes unilaterals a l’assignació pres-
supostària de l’EMD d’entre el 30% i el 40%.

S’aprova el 
pressupost 
del 2014
_

A l’esquerra, l’edifici del Centre Cívic i a sota, un ple de l’EMD

Durant el 2014 l’EMD de Bellaterra preveu ingres-
sar 67.100 euros en concepte de les taxes de guals, 
d’ocupació de via pública, del lloguer de la sala 
del Centre Cívic, de l’expedició de targetes per les 
pilones i els tallers; i 77.000 euros per drets patri-
monials. En relació a les administracions públiques, 
s’han comptabilitzat 458.582 euros de l’Ajuntament 
de Cerdanyola, 15.000 de la Generalitat de Catalun-
ya i 6.000 de la Diputació de Barcelona. Pel que fa 
a inversions, la Diputació transfereix 100.000 euros 
per a aquest 2014.

Pel que fa al capítol de despesa de personal, Bella-
terra segueix tenint un percentatge molt inferior al 
d’altres administracions.

Font: Elaboració pròpia amb les dades publicades 
a santcugat.cat, cerdanyola.cat i valldoreix.cat

Població Pressupost 2014 Capítol 1 % pressupost
EMD Bellaterra 725.682,00 143.582,00 19,78%
EMD Valldoreix 8.631.398,70 2.009.310,48 23,28%
Aj. Cerdanyola 57.860.513,42 20.502.363,09 35,43%
Aj. Sant Cugat(*) 111.079.559,96 28.723.109,75 25,86%
(*) Pressupost 2013
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Després que durant el 2013 l’EMD hagi gestio-
nat per primera vegada la taxa dels guals, el ple 
de la Junta de Veïns ha fixat per primer cop la 
tarifa de la taxa i n’ha rebaixat l’import.

Així, durant el 2014, el preu de la taxa per a 
guals i reserves exclusives de fins a tres me-
tres linials serà de 28 euros i cada mig metre 
linial d’excés costarà 7 euros –el que suposa un 
28,66% menys que la taxa del 2013 en el primer 
cas, i un 29,71% menys en el segon–. Pel que fa 
als contraguals, la tarifa és un 71,42% més baixa 
que la dels guals i es fixa en 8 euros fins als tres 
metres linials i en 2 euros cada mig metre linial 
d’excés. 

El contragual és una reserva de l’espai de 
la calçada que permet l’entrada i sortida de 
vehicles dels guals amb més comoditat.

Per a tots aquells veïns que a partir d’aquest 
2014 sol·licitin el gual per primera vegada, el 
cost d’adquisió de la placa és de 50 euros –un 
28,9% menys que el preu fixat per l’Ajuntament 
de Cerdanyola–. Els veïns que vulguin renovar 
la placa del gual poden sol·licitar el canvi entre-
gant l’antiga i abonant 25 euros. 

Bellaterra 
rebaixa la  
taxa dels guals
_

Els preus de la taxa de guals 2014
Tipologia Preu Rebaixa respecte 2013

Guals fins a 3 metres 28 28,66%
Cada mig metre de 
gual més

7 29,71%

Contraguals 8 71,42%
Cada mig metre de 
contragual més

2 71,42%

Placa per primera 
vegada

50 28,9%

Canvi de placa 25 -

Qualsevol dubte relacionat amb sol·licituds 
d’alta, baixa o modificació dels guals es re-
soldrà des de les oficines de l’EMD, situades 
a la plaça Maragall, o bé trucant al 93 518 18 
30 o enviant un correu electrònic a l’adreça 
info@bellaterra.diba.cat.
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Comencen els 
treballs del 
pla de voreres
_
Aquesta tardor han començat les obres del pla de 
voreres de Bellaterra, un projecte que servirà per 
arranjar diversos trams de carrers que estan en 
mal estat com a conseqüència que històricament 
l’Ajuntament de Cerdanyola pràcticament no hagi 
fet cap actuació en el seu manteniment. En to-
tal, les obres milloraran més de 1.200 metres 
quadrats de voreres i carrers, i suposaran una 
inversió de gairebé 100.000 euros, finançats pel 
pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la 
Diputació de Barcelona.

D’una banda, els treballs se centren en la prolonga-
ció del carrer Tamborí amb paviment de formigó; 
en la reparació de la vorera del carrer Santiago 
Rusiñol fins les escales del carrer Lluís Millet; en la 
formació de diversos trams de vorera a l’avinguda 
Bartomeu –a la cruïlla amb Octavi Bruix, i entre els 
carrers Narcís Monturiol i Ramon Llull– i la carrete-
ra de Bellaterra –a tocar del carrer Bellavista–; i en la 
reconstrucció del tram inicial de la vorera del pas-
satge Alarcon –cantonada amb el carrer Montseny. 

De l’altra, el pla de voreres es fixa diverses repa-
racions en 18 carrers de Bellaterra: carretera de 
Sabadell, avinguda del Film, avinguda Josep Maria 
Marcet, avinguda Bartomeu, carretera de Bellaterra, 
avinguda Joan Fàbregas, Santiago Rusiñol, Escul-
tor Vallmitjana, Terranova, Ramon Llull, Mestre 
Nicolau, Pin i Soler, Casas i Amigó, Camí Antic de 
Sant Cugat, Pedregar, Tirso de Molina i plaça Joan 
Maragall.

Amb l’execució d’aquest ambiciós pla de voreres, 
l’objectiu de l’EMD és dissenyar un pla de mante-
niment sostingut que millori l’estat dels carrers del 
poble i garanteixi el manteniment al llarg dels anys 
de les voreres de Bellaterra.

_

Aquesta intervenció en 
l’espai públic suposa 
una inversió de gairebé    
100.000 euros
_

Les primeres actuacions s’han fet a la carretera de Bellaterra -a dalt- i a l’avinguda Bertomeu

Presentació dels resultats 
de l’enquesta dels 

hàbits de consum 
dels veïns de Bellaterra

Dimarts, 21 de gener
20h - Al Centre Cívic

EMD Bellaterra
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Des de finals d’octubre, l’EMD ha tingut constància 
que l’Ajuntament de Cerdanyola va començar a 
multar a veïns de Bellaterra per incidències amb les 
escombraries sense previ avís i, en alguns casos, 
per situacions no justificades. 

És per aquest motiu que els veïns afectats poden 
adreçar-se a les oficines de la plaça Maragall per 
rebre assessorament. Els serveis jurídics de l’EMD 
determinaran quin són els passos a seguir per recó-
rrer aquestes sancions. Des de l’EMD es considera 
que no es pot multar als veïns quan el servei 
que presta l’administració és insuficient.

Multes de 
Cerdanyola per 
incidències amb 
les escombraries
_

Els veïns afectats també poden trucar al telèfon 93 
518 18 30 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça 
info@bellaterra.diba.cat exposant el seu cas i se’ls 
informarà de com procedir per deixar sense efecte 
aquesta sanció.

Tot i que l’EMD de Bellaterra ha denunciat als tribu-
nals el servei insuficient que presta l’Ajuntament de 
Cerdanyola, es demana la col·laboració dels veïns 
per tal de fer que aquest servei funcioni el millor 
possible malgrat les evidents mancances que estem 
patint.

Al canal de YouTube de l’EMD (www.youtube.
com/emdbellaterra) hi trobareu un vídeo on 
s’explica aquesta problemàtica.

Resultats de 
les mesures 
de l’antena 
de mòbils de 
l’estació
_
L’informe que l’EMD de Bellaterra va encarre-
gar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona sobre les mesures dels 
camps electromagnètics de l’antena de Telefó-
nica ubicada a l’estació dels FGC ha conclòs que 
“totes les mesures efectuades estan per sota 
dels nivells de referència” que marca la legisla-
ció vigent.

La petició de l’informe es va fer per la preocupa-
ció d’un grup de veïns després que l’empresa de 
telecomunicacions canviés d’ubicació l’antena que 
fins aleshores estava instal·lada a Can Jeroni Martí 
perquè dificultava les maniobres d’aproximació dels 
helicòpters a l’aeroport de Sabadell.

Les mesures dels camps elèctrics i magnètics es 
van fer el 31 de maig passat en quatre punts de la 
zona poblada de Bellaterra i situada a l’entorn de 
l’antena de telefonia mòbil. Els indrets triats van ser 
la vorera de la plaça del Pi situada davant mateix de 
l’antena; davant el forn de pa i la farmàcia; davant 
l’oficina del Banc Sabadell; i a l’alçada del número 6 
de l’avinguda Joan Fàbregas.

En tots els casos, les mesures del camp elèctric van 
donar valors per sota dels 28 i 61 volts per metre 
(V/m) i les del camp magnètic es van situar per sota 
dels 2,1 i 9,9 watts per metre quadrat (W/m2).

Lloc de mesura Camp elèctric (V/m)* Densitat de potència (W/m2)*
Davant l’antena 3,49 0,03231
Forn i farmàcia 2,16 0,01238
Banc Sabadell 1,14 0,00345
Avinguda Joan Fàbregas 0,21 0,00012

(*) Nivells de referència Entre 28 i 61 (V/m) Entre 2,1 i 9,9 (W/m2)

L’informe constata que els camps electromagnètics 
de les antenes de telefonia mòbil disminueixen de 
forma exponencial a mesura que s’incrementa la 
distància.

D’altra banda, l’EMD està fent gestions, tot i no 
ser-ne competent, amb les empreses de telefo-
nia demanant-los que millorin la cobertura al 
nostre poble.

L’antena de Telefónica està ubicada dins dels terrenys dels FGC

_

L’estudi encarregat a la 
Diputació conclou que les 
emissions estan molt per 
sota dels valors de referència
_
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L’EMD de Bellaterra disposa d’un canal a YouTu-
be (www.youtube.com/emdbellaterra) des d’on es 
poden consultar diferents vídeos sobre l’actualitat 
de Bellaterra. Entre els vídeos més recents hi ha el 
que explica quin és el funcionament de l’EMD i 
les competències que té assignades; i també el del 
deficient servei d’escombraries que Cerdanyola 
presta a Bellaterra.

A més, es poden veure vídeos de la Cavalcada de 
Reis 2014, de la festa major 2013, de la cursa de 
la Diada d’aquest any, de la bicicletada pel Camí 
Verd, de la jornada de seguretat als habitatges 
celebrada el 16 de novembre passat, i de la partici-
pació de Bellaterra a l’assemblea de l’Agrupació 
d’EMDs de Catalunya. 

Bellaterra ja 
té el seu canal 
YouTube
_

_

Entre els vídeos més recents 
hi ha el que explica quin és 
el funcionament de l’EMD 
_

Què és l’EMD de 
Bellaterra

Vídeo institucional 
sobre el poble 
de Bellaterra i el 
funcionament de 
la seva Entitat 
Municipal 
Descentralitzada

El canal també inclou videos més antics que recor-
den els debats al ple de l’Ajuntament de Cerdanyola 
sobre el deute municipal amb Bellaterra, el projecte 
d’ampliació de l’escola Ramon Fuster i el debat al 
Parlament de Catalunya sobre la nova rotonda a 
Sant Pau de Riu Sec.

Subscriviu-vos al canal YouTube de l’EMD!

www.youtube.com/emdbellaterra
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L’EMD i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) han signat un acord a través del qual la 
UAB cedeix temporalment uns terrenys per fer 
un aparcament provisional al tram final del carrer 
Mercè Rodoreda per a la comunitat de l’escola Wal-
dorf El Til·ler. L’aparcament té capacitat per a uns 50 
vehicles.

Fa uns anys, incomprensiblement, l’Ajuntament 
de Cerdanyola va aprovar la instal·lació 
d’aquest centre escolar de 200 alumnes ubicat 
en un carrer sense sortida. Degut a l’evident 
problema de mobilitat, durant alguns cursos els 
vehicles van utilitzar un accés alternatiu, però la 
propietat el va tallar al trànsit durant el curs passat. 
Des d’aleshores, aquesta situació ha provocat diver-
ses situacions de col·lapse. 

Des de l’EMD no s’entén perquè l’Ajuntament de 
Cerdanyola va autoritzar la instal·lació d’una escola 
en un carrer sense sortida i amb l’únic accés del ca-
rrer Mercè Rodoreda. A més, el carrer té les voreres 
molt estretes i només poden circular dos vehicles 
en sentit oposat si no n’hi ha cap més d’estacionat.
Davant d’aquests fets, l’escola El Til·ler està treba-
llant en el projecte d’una nova escola, també a Be-
llaterra, que els permetrà tenir més espai i ampliar 
l’escola amb els estudis de Secundària i Batxillerat.

Aparcament 
temporal per a 
l’escola Waldorf
_

L’escola El Til·ler està ubicada als números 16-18 del carrer Mercè Rodoreda

L’aparcament provisional està ubicat 
al tram final del carrer Mercè Rodoreda

Vols rebre informacions 
de Bellaterra al teu correu?

Entra a 
www.bellaterra.diba.cat 

Registra’t 
i estaràs al dia!
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Notícies - Millores en la seguretat

Mesures per 
a restringir 
l’entrada 
de vehicles 
durant les nits
_
L’EMD va anunciar a finals d’octubre l’execució de 
tot un seguit de mesures per a restringir l’accés de 
vehicles al poble de Bellaterra en horari nocturn i 
millorar la seguretat. L’objectiu és que durant les 
nits tot el trànsit de pas que circuli per Bellaterra ho 
faci utilitzant la carretera BV-1414.

En aquest sentit, les accions que ja s’estan fent són 
aquestes:

Al carrer Enric Losantos es bloquejaran permanen-
tment els dos camins actuals que connecten amb 
Sant Quirze a través de bosc. L’accés des de Sant 
Quirze es farà pel carrer Amadeu Vives –al sector 
dels pous– i a la confluència amb la plaça Mare de 
Déu de Montserrat s’hi posarà una pilona que prohi-
birà el pas des de les 21h fins a les 7h. Els residents a 
Bellaterra podran utilitzar la mateixa targeta de les 
pilones del Camí Antic.

Al carrer de Can Miró s’ha arribat a un acord amb 
la UAB per tancar la porta metàl·lica que connecta 
Bellaterra amb les granges de la Facultat de Vete-
rinària des de les 21h fins a les 7h.

Paral·lelament a aquestes actuacions, l’EMD està 
estudiant, amb caràcter d’urgència, la instal·lació de 
càmeres de control del trànsit i seguretat als dife-
rents accessos de Bellaterra.

La tanca de Can Miró amb la UAB es tornarà a tancar a les nits. A la 
confluència del carrer Amadeu Vives amb la rotonda de la Mare de Déu 
de Montserrat s’hi posarà una pilona. L’accés amb vehicle des de Sant 

Quirze pel carrer Enric Losantos s’anul·larà. L’accés pel Camí Antic seguirà 
restringit amb les pilones.
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Operatiu 
policial 
especial
_
El Centre Cívic de Bellaterra es va omplir de gom 
a gom el 30 d’octubre per escoltar les explicacions 
dels responsables policials sobre l’operatiu de segu-
retat per a detenir els lladres que entre el setembre i 
l’octubre robaven als habitatges de Bellaterra.

A la reunió hi van intervenir: Miquel Hernández, 
inspector i cap la comissaria dels Mossos a Cer-
danyola; Antoni Sánchez, inspector i sotscap de la 
comissaria dels Mossos a Cerdanyola; José Miguel 
Abdelkader, intendent en cap de la Policia Local 
de Cerdanyola; Félix Sánchez, regidor de Segu-
retat Ciutadana de l’Ajuntament de Cerdanyola; 
Santi Costa, director de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de Cerdanyola; Ramon Andreu, presi-
dent de l’EMD de Bellaterra; i Silvestre Iranzo, vocal 
de Seguretat de l’EMD de Bellaterra.

Els responsables dels cossos policials van explicar 
que es tractava d’un o dos grups de delinqüents 
bastant actius. Els agents van comentar que eren 
uns lladres amb una certa especialització, ja que 
aprofiten les zones boscoses per amagar-se al costat 
de carreteres i autopistes que faciliten la seva fugi-
da.

Pel que fa a l’operatiu que Mossos i Policia Local 
van posar en marxa, a més dels agents uniformats 
també van comptar amb la presència de Mossos de 
l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO), agents de 

Trànsit,  agents de la Unitat d’Investigació de Cer-
danyola (policies de paisà) i un helicòpter. Aquest 
vehicle aeri permetia fer tasques de prevenció i 
reacció.

Els lladres que robaven a Bellaterra també ho esta-
ven fent a habitatges de Sant Cugat i Rubí. En tots 
els casos, els robatoris es feien en indrets que estan 
en un entorn amb boscos. La majoria dels robatoris 
es feien coincidint amb les fases lunars de quart 
creixent i quart minvant, però evitant, generalment, 
les nits de lluna plena. Els lladres aprofitaven la 
poca il·luminació lunar i la densitat dels boscos per 
fer-hi amagatalls i fugir després d’un robatori. La 
seva detenció és complexa perquè coneixen amb 
detall les zones on desenvolupen l’activitat delictiva. 
Els agents també van informar de la detenció de 
quatre homes de nacionalitat romanesa, d’edats 
compreses entre els 24 i els 43 anys i veïns de 
Montornès del Vallès, com a presumptes autors d’un 
robatori a l’interior d’una casa de Bellaterra el 22 
d’octubre.

Tots els responsables policials van insistir en la 
importància de la col·laboració dels veïns aportant 
qualsevol informació que considerin sospitosa.

Mossos d’Esquadra
93 592 47 00

Policia Local 
93 691 20 00

Els responsables policials 
explicant l’operatiu als 
assistents a la reunió del 
30 d’octubre al Centre 
Cívic
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Ricardo Alcácer de Puertas JA Mansergas, va expli-
car que la instal·lació de sistemes de seguretat físics 
“són els més bàsics, però també els imprescindibles 
en un habitatge” perquè dificulten l’accés dels lla-
dres als habitatges i en segons quins casos actuen 
com a element dissuasori. 

Isaac Tous de Securitas Direct, va exposar que el 
seu sistema d’alarmes per a habitatges residencials 
se sustenta per tres pilars: “la verificació per imat-
ge, la instal·lació de l’equip sense fils i el control de 
l’alarma per Internet des que qualsevol dispositiu 
mòbil”.

Victor Sanz de l’enginyeria Sonalar, va destacar 
els serveis de disseny, elaboració i implantació de 
qualsevol projecte relacionat amb la millora de la 
seguretat dels habitatges. 

Miquel Balasch de Security Expert, va remarcar 
que el primer pas és evitar que els lladres entrin a la 
parcel·la i que el millor mètode per minimitzar els 
riscos són que el sistema de seguretat i el de video-
vigilància funcionin per separat. 

Per últim, Alberto de la Barrera de Securitas, va 
exposar que la seguretat és “la comunió d’elements 
físics, humans i electrònics” i és per aquest motiu 
que va defensar la implantació a Bellaterra d’un 
sistema de seguretat als carrers amb un vigilant ja 
que és un servei dissuasori.

En acabar les intervencions, els assistents van po-
den conèixer de primera mà els serveis i productes 
de les diferents empreses participants.

_

Insisteixen en la necessitat 
de disposar de sistemes 
de seguretat que vinculin 
elements físics i sistemes 
electrònics
_

Els representants de les empreses participants a la jornada de seguretat

Delegació Sant Cugat
663 825 110
hector.ballesta@securitasdirect.es
www.securitasdirect.es

Alberto de la Barrera
690 634 727
alberto.delabarrera@securitas.es
www.securitas.com/es/es

Miquel Balasch
637 749 595
miquel@security-expert.es
www.security-expert.es

Victor Sanz
902 11 89 69
sonalar@sonalar.es
www.sonalar.es

Ricardo Alcácer
93 334 75 00
mansergas@mansergas.com
www.mansergas.com

Daniel Baeza
93 448 00 14
atencioclient@grupbarnaporters.cat
www.grupbarnaporters.cat

Notícies - Millores en la seguretat

Els diversos experts en seguretat que el passat 16 
de novembre van participar en una jornada al Cen-
tre Cívic per presentar diferents serveis i productes 
relacionats amb la seguretat van remarcar la neces-
sitat de protegir millor els habitatges. 

El gerent de l’enginyeria de seguretat Sua Corp, 
Pedro Moya, va incidir en la necessitat “d’aprendre 
a viure amb una sèrie de procediments per a 
protegir-nos”, i més en un entorn boscós com el de 
Bellaterra. 

Durant la presentació de la jornada, el president 
de l’EMD, Ramon Andreu, va explicar que “cal 
dificultar al màxim l’accés dels lladres als nostres 
habitatges”. Una manera d’aconseguir-ho és amb la 
instal·lació de sistemes de seguretat als habitatges, 
i una altra són les mesures que implantarà l’EMD 
per restringir l’accés nocturn de vehicles que no 
resideixen a Bellaterra i la instal·lació de càmeres de 
seguretat i control del trànsit.

Pedro Moya va dir que durant l’any passat a Ca-
talunya els robatoris a habitatges van augmentar 
un 34%, en part per la crisi econòmica, però també 
“per la impunitat de les lleis, que aquí premien els 

robatoris”. L’expert en seguretat va insistir en la 
necessitat de “valorar els detalls dels riscos dels 
nostres habitatges” i va aconsellar la instal·lació 
“de sistemes de seguretat pràctics, que vinculen 
sistemes físics com tanques, reixes o portes blinda-
des i sistemes electrònics com alarmes i detectors 
de moviment a l’exterior de l’habitatge”. L’objectiu, 
segons Moya, és “retardar al màxim l’acció delictiva 
dels lladres i, com a veïns, guanyar més temps de 
reacció”.  Moya aconsella instal·lar els sistemes de 
seguretat als habitatges abans de patir un robatori 
i cenyir-se a instal·lar “només el que es necessita”. 
Sobre la utilització de gossos en la protecció dels 
habitatges, Moya ho considera “una opció interes-
sant sempre que els gossos estiguin ensinistrats per 
fer defensa o protecció, ja que en aquests casos els 
gossos són molt més estables en moments de tensió 
que no pas una persona”.

Pel que fa les intervencions de les empreses de sis-
temes de seguretat, Daniel Baeza de Barna Porters, 
va defensar per a Bellaterra un sistema de vigilàn-
cia format per un vigilant i un gos ensinistrat, ja que 
el considera “un sistema òptim que es reforça amb 
la presència de sistemes electrònics instal·lats als 
habitatges”. 

Els experts recomanen 
protegir millor els habitatges
_

El gerent de l’enginyeria de seguretat Sua Corp, Pedro Moya, durant la seva intervenció
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L’EMD de Bellaterra va participar el 28 de setembre 
a l’assemblea que l’Agrupació d’Entitats Munici-
pals Descentralitzades de Catalunya va celebrar a 
Baldomar i que va coincidir amb el vintè aniversari 
de l’agrupació municipalista.

Durant la trobada, a la qual hi va assistir la vi-
cepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, 
l’Agrupació va defensar que la futura llei 
catalana de Governs Locals millori l’actual 
sistema electoral per evitar situacions 
d’ingovernabilitat com les que es van donar a 
Valldoreix durant un mandat, on la presidència 
la va guanyar un partit i la majoria de vocals del 
ple era d’una altra formació política.

Una altra demanda de les EMDs catalanes és que 
aquesta reforma serveixi per adequar la nomen-
clatura dels càrrecs electes a la realitat actual. 
L’objectiu és que el càrrec de president s’anomeni 
alcalde de l’EMD, que les Juntes de Veïns rebin la 
denominació de Ple i que els vocals passin a dir-se 
regidors.

Bellaterra 
participa a 
l’assemblea 
de les EMDs  
de Catalunya
_

21

La nova llei 
espanyola de 
governs locals 
no ens satisfà
_

_

A la web www.emd.cat 
trobareu informació de totes 
les EMDs catalanes
_

El Congrés dels Diputats va aprovar el 19 de 
desembre la Llei de Reforma i Sostenibiitat de 
l’Administració Local (LRSAL), una reforma dels 
governs locals que no satisfà l’Agrupació d’EMDs 
de Catalunya. 

Durant els deu mesos en què s’ha allargat la tra-
mitació parlamentària de la LRSAL, el president i 
el secretari de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya, 
Josep Puig i Juanjo Cortés, hi han participat ac-
tivament. Un d’aquests actes ha estat la partici-
pació el 13 d’octubre a l’assemblea general de la 
Federación Española de Entitades Locales Me-
nores on es va mostrar l’oposició del món local a 
la reforma promoguda pel govern de l’Estat.

Des de l’Agrupació d’EMDs es defensa que la nova 
llei no s’apliqui a Catalunya i li retreu que el text no 
respecti les especificitats del món local incloses a 
l’Estatut.

_

La nova llei espanyola no 
respecta les especificitats 
del món local incloses a 
l’Estatut
_

Al costat, Ramon Andreu amb la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. A sota, 
els membres de la junta de l’Agrupació d’EMDs durant l’assemblea de Baldomar

El president de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya i de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, 
-el segon per l’esquerra a la primera fila- a l’assemblea estatal

El president de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya, 
Josep Puig

Joana Ortega va reiterar el compromís de la 
Generalitat amb les demandes de les EMDs, 
al mateix temps que va mostrar el seu rebuig a la 
revisió de la norma espanyola que és molt agressiva 
i restrictiva amb aquestes administracions locals.

_

Joana Ortega va reiterar el 
compromís de la Generalitat 
amb les demandes de les 
EMDs catalanes
_
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Els germans bellaterrencs González Martín han 
fet donació al poble de Bellaterra de tres oliveres 
mil·lenàries que s’han instal·lat a la rotonda de sorti-
da de la carretera de Sabadell.

En nom de Bellaterra, l’EMD vol fer públic 
l’agraïment als germans Víctor Manuel, Pilar i 
Sergio ja que aquesta acció altruista millorarà, 
sense cap mena de dubte, la imatge del nostre poble 
en un punt que des de fa anys no s’ha acabat mai 
d’enjardinar.

Donació 
d’oliveres 
mil·lenàries
_ L’EMD ha organitzat conjuntament amb Hoshin-

Bike una sortida en bicicleta dins del programa de 
promoció de l’esport. 

La cita va ser el 23 de novembre i els participants 
van sortir des de la plaça del Pi i van recórrer 
els 60 quilòmetres fins a Sitges sense dificultats. 
L’organització va proporcionar un servei de guia, 
assistència i transport amb una furgoneta on també 
s’hi van fer tasques de petites reparacions.

Sortida en 
BTT a Sitges
_

Segons ha informat la família, la primera olivera 
venint de Sabadell té uns 1.400 anys d’antiguitat 
i representa Pilar, la germana mitjana; la segona 
olivera té uns 1.100 anys i simbolitza Sergio, el petit 
dels tres germans; i la tercera olivera té al voltant 
dels 1.700 anys i representa Víctor Manuel, el germà 
gran.

La família també ha fet donació d’altres espècies de 
plantes que s’han destinat a enjardinar la rotonda 
de l’entrada a Bellaterra pel Camí Antic de Sant 
Cugat.

Els participants en dos 
moments del trajecte 
entre Bellaterra i Sitges

26 d’abril
80 quilòmetres

Pròxima sortida

Bellaterra - Blanes
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Calendari solidari 
del Taller de Pintura 
en benefici de

Punts de venda:

3 euros

Imatges dels racons de Bellaterra

PAPER’S
BELLATERRA


