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Deixem enrere un any ple de solidaritat, iniciatives culturals, reivindicacions 
i fites, però abans repassem tot el que ha donat de sí el 2022!

a Comerç i veïnat brindant pel nou any durant “La Copa” del Comerç 2022. FOTO: Cedida

Gener
S'aposta per fer una Sala 
d'Exposicions al Centre Cívic

Febrer
El Parc de la Bonaigua es convertirà 
en un parc de l'Àrea Metropolitana

Es col·loquen 4 stops i 2 rotondes 
al Camí Antic de Sant Cugat

Els expresidents de la Unió de 
Veïns reclamen una EMD "que 
realment vulgui fer poble"

Neix la iniciativa de celebració 
d'un Carnaval Familiar 

Març

Bellaterra s'organitza per tal 
de rebre refugiats provinents 
d'Ucraïna i neix l'associació 
Bellaterra Solidària

2 nous vocals s'incorporen al 
govern de l'EMD: Mike Puchol i 
Carles Triginer

S'instal·len 3 zones de "Petó i Adéu" 
davant l'escola Ramon Fuster

Comerços i entitats sostenen la 
celebració del Sant Jordi 

Neix "La Festa de Primavera" 
i reneixen els Jocs Florals 
impulsats per la Unió de Veïns

Arriba la 21a Caminada Popular  
"Bellamontse" del Grup Escolta

Juny

Abril

Maig

Concert benèfic pels músics 
ucraïnesos residents a Bellaterra

Juliol
El Turó de Sant Pau recupera la 
seva Festa Major després de 2 anys

L'EMD convoca adolescents i joves 
entre 12 i 20 anys perquè opinin 
sobre la Festa Major

La Festa Major ens va deixar 
aquestes imatges

11 de setembre: Diada i Cursa 
Popular a Bellaterra

Aprovat amb desacord el 
pressupost pel 2022. Tornen els 
plens presencials a l'EMD

L'EMD es compromet a "posar-se 
en marxa" contra el canvi climàtic

Novembre

Setembre

Octubre

Resolució sobre "Bellaterra és Sant 
Cugat". El jutge diu que s'estudii i 
l'Ajuntament desestima fer-ho

Es presenta el nou partit polític 
'Bellaterra Endavant!' que vol 
liderar "el canvi" a l'EMD

Bellaterra es vesteix de Nadal: tió, 
activitats nadalenques, bústia per 
les cartes als Reis i Copa del Comerç

Desembre

Bon any nou 2023!



Gaudeix de la 
carnisseria
gourmet

Casa Marieta

Esmorzars de forquilla i ganivet,  embotits ibèrics, formatges, 
vins de primera qualitat, plats per emportar, dinars...i molt més! 

Truca’ns al 93 721 67 57 Carrer Vallcorba, 2. Sant Quirze

SERVEI A DOMICILI A BELLATERRA
937 212 643 - 647 675 587

OBERT DIUMENGES

 I FESTIUS!

Estem a l'entrada de Sant Quirze i sempre estem oberts per a tu: diumenges i festius. Vine i prova'ns!

“Al nostre parer, fer una EMD a Bellaterra no era la millor fórmula”

Carme Carmona, exalcaldessa socialista a l’Ajuntament de Cerdanyola

Carme Carmona va ser 
alcaldessa de Cerdanyola 
del Vallès entre l’any 2009 
al 2015, pel Partit Socialista 
(PSC), just els primers anys 
en què arrencava l’Entitat 
Municipal Descentralitzada 
(EMD) de Bellaterra. Ho 
feia després del mandat de 
l’alcalde Toni Morral (ICV), 
qui va impulsar la creació 
d’aquesta nova institució 
bellaterrenca i amb qui també 
vam poder parlar des de 
BellaterraDiari fa pocs mesos.
Els socialistes han estat 
gairebé sempre al capdavant 
del consistori de Cerdanyola 

des de la restauració de la 
democràcia, a excepció del 
mandat de Toni Morral (ICV, 
2003-2009) i Carles Escolà 
(Compromís per Cerdanyola, 
2015-2019). Des de l’any 1979 
i en ordre cronològic, els seus 
alcaldes han estat Celestino 
Sánchez (16 anys a l’alcaldia, 
PSC, del 1979-1995), Cristina 
Real (8 anys, PSC, 1995-
2003), Toni Morral (ICV, 6 anys, 
2003-2009), Carme Carmona 
(6 anys, PSC, 2009-2015), 
Carles Escolà, (4 anys, CxC, 
2015-2019) i Carlos Cordón 
(2019-actualitat, PSC).

Carme, quan vas agafar el 
relleu com alcaldessa, l’EMD 
tot just es posava en marxa
Sí. De fet, recordo el ple de 
constitució de l’EMD on vam 
ser convidats i vam poder dir 
d’alguna manera que havia 
de ser un espai per compartir 

i co-governar. Just abans de la 
creació de l’EMD, a Bellaterra hi 
havia un gran gruix de població 
que demanava convertir-se en 
un municipi. Al nostre punt de 
vista no era la millor fórmula. 
Nosatres, de fet, havíem votat 
en contra, de crear una EMD, 
però ja constituïda es tractava 
de treballar conjuntament, 
perquè som govern territorial i, 
per tant, havíem d’anar a l’una.

De quina altra manera 
s’hauria pogut resoldre?
Nosaltres creiem que, per una 
demanda d’aquest tipus, l’EMD 
segurament no és la millor 
fórmula. S’haurien d’haver 
treballat més consensos i 
acords amb la gestió pública 
dels serveis i l’EMD creiem que 
no hi ajudava: dividir el territori 
amb unes competències que 
ja no van sortir prou clares 
complicava la situació.

Ara bé, constituïda l’EMD, 
era un govern perfectament 
legítim i el que havíem de fer 
era tots dos junts caminar 
de la mà perquè fos possible, 
amb una dificultat: el conveni 
votat en els dos plenaris no 
era un conveni prou clar. Era 
difícil interpretar quines eren 
les competències i quines no.

I què va passar amb aquest 
confús conveni? Com que no 
era prou clar vam demanar a la 
Generalitat que mediés i ens va 
acabar dient que efectivament 
no era clar i calia que “ens 
posessim d’acord nosaltres”. Sí 
que és veritat que en tot aquest 
procés, el govern de l’EMD, 
per diferents raons, entra en 
diferents pleits, que és el que 
precisament volien evitar els 
acords, que – per cert – tots 
els va guanyar l’Ajuntament de 
Cerdanyola.

En alguns casos significava 
tallar carrers que impedien la 
lliure circulació de la ciutadania 
que no fos resident, per tant, 
des del nostre punt de vista no 
era correcte, perquè impedia 
la lliure circulació i la llibertat 
de la resta de persones que no 
fossin residents.
Com a govern sempre hem 
intentat aclarir quines eren 
les competències i arribar 
a acords. Havíem d’anar de 
bracet, però hi va haver un punt 
en què el Ramon Andreu va 
entrar en una mena de deriva i 
va plantejar que la relació entre 
els dos governs fos “pleitejant”. 
Nosaltres vam guanyar-los 
tots, així que no estàvem lluny 
del correcte. Ara bé, si part 
dels recursos que l’Ajuntament 
cedia a l’entitat, es derivaven a 
pleits, des del nostre punt de 
vista era lamentable. Si els 
estàvem donant recursos era 

per prestar serveis, no per 
posar-nos demandes.

A ba n d a  d e l  co nve n i , 
quines altres metes us vau 
plantejar? L’EMD creia que 
tenia unes competències que 
nosaltres no consideràvem 
seves.  Per tant, per nosaltres, 
el repte més gran era aclarir 
això. Jo he anat al jutjat a 
conseqüència d’aquelles 
denúncies que feia el Ramon, 
que de vegades feia a escala 
p e rso n a l .  A m i  m ’ h av i a 
denunciat, també. S’ha tendit 
des de l’EMD a judicialitzar 
constantment la política. No 
voldria ser massa agosarada, 
però és com si es volgués fer 
servir el pleit o la discrepància 
per guanyar eleccions. No és 
una bona tàctica. 
Llegeix l’entrevista completa a 
bellaterradiari.cat  
.  Aina Sanllehí

Durant els mesos de gener i febrer.
 Inclou test d'anticossos en sang i extracció de la mostra. 

Cal demanar cita prèvia. Resultats al moment.

CAMPANYA CONTRA LA LEISHMANIOSI

40€
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Què va passar l’últim mes de l’any?

Recupereu el que proposa aquí

Josep Maria Riba va fer oficial 
la seva renúncia a seguir 

com a president de la Unió 
de Veïns i es va presentar 
com a candidat pel nou 

partit “Bellaterra Endavant!”, 
Riba vol portar “el canvi” a 
l’EMD de Bellaterra i ser el 
pròxim president de l’EMD 
en les properes eleccions 

municipals de maig del 2023. 

El 20 de desembre es va 
celebrar la 11a Copa del 
Comerç. Una trobada 

informal que vol unir durant 
unes hores a tot el teixit 

comercial i veïnal que 
dona “vida” a Bellaterra. 

Organitzada per l’Associació 
de Comerciants, va incloure 
aperitiu, brindis, espectacle i 

el Premi Bellaterra 2022.

El 18 de desembre va ser La 
Marató de TV3 i CatRàdio 
i les entitats de Bellaterra 
també hi van participar. 
Bellaterra Solidària va 

aconseguir recaptar 230 €, 
La Inestable 300 € i el Club 
Bellaterra va omplir totes 

les categories del torneig de 
pàdel aportant 600 €. El cau 
va fer una recollida de roba.

La xerrada del mes de 
Fòrum Bellaterra no va 

deixar a ningú indiferent. 
Es va tractar d’una tertúlia 

sensible i històrica sobre els 
Nadals al llarg de la història 
de Bellaterra. El ponent no 

podia ser altre que el cronista 
i fotògraf Santiago Vila-Puig, 

qui va compartir moltes 
memòries al llarg del temps 

amb els assistents. 

> >

Llegiu tot el que es va fer aquí 

>

FES-TE VISIBILE A BELLATERRA! · Contacta’ns i promocionarem el teu negoci en format digital o paper · 600 25 33 68

Mireu les imatges i vídeos

Fest-te soci/sòcia de BellaterraDiari
ajuda’ns a seguir


