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a Llibretes i agendes al començar l’any. FOTO: Pexels

Què et preocupa de Bellaterra? 
Participa a l’enquesta de la Unió de Veïns!

Des de la Unió de Veïns 
treballem per millorar el 
nostre poble i això passa 
i n d u b t a b l e m e n t  p e r 
canalitzar els esforços de 
l ’associació en al lò que 
preocupa als nostres socis i 
veïns en general.

Per això hem preparat una 
petita  enquesta on podreu 
e x p r e s s a r  l e s  v o s t r e s 
inquietuds. La participació 
és anònima  i les opinions 
seran confidencials en el 
marc de la Unió de Veïns de 
Bellaterra.

Tot  i  que en l ’enquesta 
figura com a camp obligatori 
l a  i n d i ca c i ó  d e l  co r re u 
electrònic, podeu obviar 

aquest pas escrivint “0@0.
com”. Qualsevol altre dubte, 
us atendrem per correu 
e l e c t r ò n i c  a  g e s t o r a @
unioveinsbellaterra.cat.

Donada la bona acollida que 
està tenint l’enquesta entre el 
veïnat, el període de recollida 
de respostes l’ampliarem 
fins el 15 de febrer, per donar 
la possibilitat d’opinar a tots 
els veïns que així ho desitgin.

Un cop finalitzat aquest 
p e r í o d e  d i fo n d re m  e l s 
resultats de l’enquesta amb 
la major celeritat possible, 
acompanyat del seu pla 
d ’a cc i ó , a m b  l ’o b j e c t i u 
d’aconseguir millores per al 
nostre poble. 

Espai Patrocinat

Fes-te soci!

Agenda 2023

Comença un nou any i amb ell encentem una nova secció d’agenda 
a BellaterraDiari. Es tracta d’un nou espai digital que ja podeu 
visitar per conèixer totes les activitats que es fan al poble. Des 
d’exposicions, xerrades, excursions, activitats tradicionals o noves 
com les que proposen entitats, comerços o veïnat. Per consultar-
les podeu teclejar bellaterradiari.cat/agenda o accedir-hi des de 
la portada del nostre web.

Si organitzeu qualsevol activitat també ens la podeu fer saber! 
Només heu d’escriure’ns al correu info@bellaterradiari.cat o al 
recentment creat agenda@bellaterradiari.cat

Hi tenen cabuda tots els esdeveniments que tinguin relació 
amb Bellaterra i, de la mateixa manera, també us animem a fer-
nos saber totes les activitats que organitzeu per tal de tenir una 
Bellaterra més nodrida, informada i amb una oferta d’activitats 
culturals, esportives i socials més gran per aquest 2023. 

L’agenda del 2023
I és que l’any ve carregadet... Només durant el mes de febrer 
ja hi ha 11 activitats programades: una exposició de gravats 
de Santi Llorens al Centre Cívic dins del cicle d’exposicions de 
l’EMD, audicions, concerts, xerrades i jam sessions a El Musical, 
excursions de la mà del biòleg i guia de muntanya bellaterrenc 
Àngel Bistué, la tertúlia mensual del Fòrum Bellaterra - que aquest 
mes anirà sobre novel·les i serveis d’intel·ligència - i la celebració 

d’un Carnestoltes amb rua i batucada incloses, de la mà de 
la Unió de Veïns, l’Associació de Veïns del Turó de Sant Pau, el 
Grup Escolta i El Musical. La cita serà dissabte 18 de febrer a les 
11.30 hores al parc del Turó de Sant Pau, des d’on començarà la 
desfilada que recorrerà els carrers.  Des de l’organització ja han 
convidat a tothom a assistir-hi i a participar a la rua portant el 
seu propi instrument (assaig previ a l’escola El Musical). La festa 
continuarà amb un taller de màscares, un concurs de disfresses 
i una classe de zumba al mateix parc.

30 anys del Bellamontse, 10 anys de FamilyCan
L’any seguirà amb la celebració dels 10 anys de FamilyCan, la 
veterinària de confiança de totes les mascotes de Bellaterra. 
Per commemorar la data, el comerç farà una sortida a la neu 
diumenge 12 de març, amb raquetes i el teu gos. Una activitat 
exclusiva per a clients, però de la qual ja en podeu demanar més 
informació i inscriure-us al 661 333 597. A més, durant l’any, la 
veterinària farà sortejos, altres activitats i una festa final on els 
gossos i els gats seran els protagonistes. Amb l’abril arribarà 
el Sant Jordi i, ja al maig, serà el torn de gaudir d’una edició 
especial pel 30è aniversari de la caminada popular Bellaterra-
Montserrat! Un any, per tant, ple de celebracions on tant 
comerços com entitats preparen les seves activitats. En aquest 
cas, pel “Bellamontse” el cau ja ha començat a buscar voluntaris 
per dibuixar el cartell. Amb el dibuix escollit se’n imprimiran 
pòsters i estamparan samarretes, entre altres. Teniu temps 
d’enviar les vostres propostes fins el 18 de febrer.

Any d’eleccions per escollir president i partits
A més, aquest any serà any d’eleccions municipals i, per tant, 
una altra data que caldrà que marquem en vermell al nostre 

calendari. Seran el 28 de maig i els comicis cridaran a votar a 
tots els bellaterrencs i bellaterrenques per escollir president per 
l’EMD de Bellaterra. Com en d’altres eleccions, els bellaterrencs 
tindrem dues urnes, una per votar de forma nominal al president 
i, l’altra, l’urna de partits, per triar els partits que formaran part 
de la Junta de Veïns de l’EMD i l’Ajuntament. 
En aquest sentit i, de moment, només s’ha fet oficial la 
candidatura de Josep Maria Riba amb el nou partit Bellaterra 
Endavant!.L’actual partit a govern encara no ha manifestat qui 
serà el seu candidat, tot i que s’espera que pressumiblament 
ho sigui el fins ara president de l’EMD, Ramon Andreu, qui 
repetiria per quarta vegada com a candidat. Finalment, els grups 
d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya o Ciutadans - que 
es van presentar a les darreres eleccions - no han anunciat res.
 

La nova Agenda de Bellaterra és un 
espai viu i digital que ja recull totes les 

activitats que s’organitzen al llarg de l’any

T’agrada el contingut que fem? 
Creus que som útils? Mostra’ns el teu 

suport amb una petita aportació

L’Agenda de Bellaterra a bellaterradiari.cat/agenda. E. PRÒPIA

Podeu accedir a l’Agenda i veure totes
les activitats programades aquí

Si us agrada el contingut que 
fem i creieu que aportem valor 
a Bellaterra, us convidem a fer 
una petita aportació per poder 

continuar amb el projecte. 

Com més socis siguem, 
més força tindrem per 

aconseguir les millores que 
Bellaterra tan necessita

Participa a 
l’enquesta!

Gràcies ;)



Gaudeix de 

Casa Marieta
Esmorzars de forquilla, embotits ibèrics, 

formatges, vins i caves, plats per emportar i molt més! 

Visita’ns a Sant Quirze!

Carrer Vallcorba, 2 
937 21 67 57 

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!

VÉNS A LA NEU?
Fem 10 anys i ho volem celebrar amb tu! 
Diumenge 12 de març et convidem a una
sortida de raquetes de neu amb gos.
Exclusiva per a clients . Més info i inscripcions:
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Bellaterra va poder tornar a gaudir 
d’una Cavalcada de Reis amb música, 
foc, percusió, màgia, cotxes clàssics 
i xocolata calenta per a tothom. Ses 
Majestats van arribar a l’estació de 
Bellaterra com és habitual en un tren de 
FGC. Un cop a l’andana, els trencatrons 
d’El Musical van obrir el pas amb els 
seus tambors fins a l’escenari. Als 
costats, els nois i noies del Grup Escolta 
Bellaterra flanquejaven el camí amb 
torxes de foc. Abans, els Reis havien fet 
una visita als avis i àvies de la Residència 
CIM de Bellaterra i un cop dalt l’escenari 
van dedicar unes paraules a tots els 

Les fotos de la Cavalcada de Reis 2023

Galeria d’imatges

infants presents. El president de l’EMD 
va entregar les claus a Ses Majestats i, 
després d’un concert dels infants d’El 
Musical, va començar la desfilada amb 
cotxes clàssics fins al centre cívic. Això 
sí, amb parada a l’església obligada, ja 
que els Reis d’Orient van haver de fer 
l’ofrena al Nen Jesús. En acabar, Ses 
Majestats van tornar a pujar als cotxes 
clàssics i van arribar fins a l’EMD. on van 
poder rebre els infants personalment i 
recollir-los les cartes. A fora va haver-hi 
xocolata calenta per a tothom servida 
pels caps i quel·les del cau i animació 
infantil gentilesa de la Unió de Veïns. 
L’entrega de cartes va acabar a les 
20.30 h i l’acte va estar dinamitzat 
pel comunicador bellaterrenc Gerard 
Sesé. ot l’esdeveniment va ser possible 
gràcies al Consell de Cultura de l’EMD, 
la companyia de teatre La Inestable, el 
Musical, el Grup Escolta Bellaterra, la 
Parròquia de la Santa Creu i la Unió de 
Veïns. .  Laia Tardós

“Els infants aprenen per 
emocions i descobriments”

Entrevista a les Noves Directores de La Llar d’en Pitus

El passat mes de setembre 
va haver-hi  un canvi  de 
propietat a l’escola bressol 
La Llar d’en Pitus. La Queralt 
Martín va deixar de ser-ne la 
directora després de 18 anys 
i va passar el relleu a l’Antònia 
i la Marta, professionals de 
l’escola bressol “La Mainada”.

Antònia, Marta, com serà la 
nova direcció de l’escola?
Nosaltres volem seguir amb 
la filosofia i pedagogia pròpia 
d’aquest centre. Hem estat 
treballant dos cursos aquí 
abans d’agafar la direcció i 
venim d’una escola bressol 

en la mateixa línia a Sant 
Cugat.

Com treballeu?
La part emocional és la 
q u e  p r i o r i t ze m  se m p re 
amb els infants, perquè 
en l’àmbit conceptual, a 
l’etapa 0-3 no s’avalua... 
Podem valorar una evolució, 
però no els aprenentatges.  
Nosaltres tenim un model 
d’aprenentatge molt sensorial 
i basat en el descobriment. 
Cal vigilar, però, perquè 
també cal  posar  l ímits, 
perquè sinó ens trobem que 
en algunes ocasions manen 
més els nens que els pares 
i cal dir “no” als nostres 
infants, treballar la frustració, 
etc. .  Aina Sanllehí

La Marta i l’Antònia amb infants. CEDIDA

“El xat veïnal el vaig fer per 
ajudar-nos, no per discutir”

Entrevista al creador del Grup “Temes de Bellaterra”

Des de fa quatre anys, el veïnat 
de Bellaterra compta amb un 
punt de trobada virtual: un grup 
de Whatsapp on es debaten 
i discuteixen qüestions que 
afecten el dia a dia del veïnat.
Una iniciativa del jove Oriol 
Oromí, que viu a Bellaterra des 
de fa 22 anys.

Oriol, com neix el grup?
Tot va començar arran de 
les queixes sobre el soroll de 
l’autopista. La meva tieta em 
va posar dins d’un grup de 
Seguretat i vaig veure com hi 
havia molta gent amb ganes de 

comentar altres temes...
 
I com ha anat?
Hi ha una frase que he sentit 
molt i és que aquí a Bellaterra 
tothom s’amaga darrera les 
seves piscines... En canvi, 
en xats com els de Gossos, 
Protecció o Emergències la gent 
es dona suport i suposo que 
això ens uneix més. Al grup de 
“Temes” les dinàmiques potser 
no són tan bones. Sí que, com 
a administrador, hauria d’estar 
una mica més a sobre perquè,  
en grups com aquests, pots 
deixar anar qualsevol comentari 
i quedar-te tan ample. Hi ha 
molta gent que ho fa sense 
pensar que hi ha algú darrere 
que rep aquest missatge... 
.  Aina Sanllehí

El bellaterrenc Oriol Oromí. CEDIDA

El president de l’EMD proposa 
renegociar amb Cerdanyola

Política

Reprendre la negociació 
del conveni que regeix els 
diners i competències que té 
Bellaterra cedides per part de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, 
a la vegada que s’aposta 
per formar part del municipi 
de Sant Cugat. El president 
de l’EMD va expressar en el 
ple del 16 de gener la seva 
voluntat de tornar a negociar 
el document que regeix el dia 
a dia de Bellaterra perquè, 
segons Ramon Andreu, 
l’actual conveni “no s’ajusta a 
la llei”. De fet, aquest conveni 
ja va estar en revisió durant 
3 anys (2016, 2017 i 2018) i 
la Generalitat va actuar com 
a mediadora però, tot i així, 
la negociació no va arribar a 
bon port. I és que en el tram 
final de negociacions i amb 
la proximitat de les eleccions 
del 2019, el president de 
l’EMD va voler incloure a 
dins del mateix document 
una alteració dels límits 
territorials per incloure 
la zona de l’abocador de 

Can Fatjó dins els límits de 
Bellaterra. Aquesta primera 
negociació es va fer amb 
l’alcalde Carles Escolà, de 
Compromís per Cerdanyola, i 
va trencar-se immediatament 
quan el Partit Socialista va 
agafar el relleu de l’alcaldia. 
A principi d’aquesta mateixa 
legislatura, de fet, l ’any 
2019, el mateix president 
declinava seguir negociant: 
“l’Ajuntament del PSC és 
contrari a l’EMD i ens han dit 
que no veien bé ni una millora 
del conveni, ni una negociació 
de les parts”.

Crítiques “d’estratega”
“A mi aquesta proposta em 
supera”, expressava el vocal 
no-adscrit Jordi Macarulla 
ahir. “Portem 12 anys amb 
un conveni de mínims i que 
ara, a escassos 3 mesos de 
les eleccions, es presenti 
això ens sembla una nova 
maniobra astuta del senyor 
president”. A més de manca 
de sinceritat, també se’l va 
titllar d’estratega, doncs el 
canvi d’enllumenat pendent 
des d’inici de legislatura està 
previst per febrer.  
.  Laia Tardós

Andreu en una foto d’arxiu. AJUNTAMENT
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