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Consulta als veïns

Respostes: gener i febrer 2023
Difusió: 13 - març - 2023
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Número d'inscripció al registre 998 (Associació)
Data d'inscripció al registre 26/9/1967

Finalitat

Article 2. El seus objectius són la consecució, amb la cooperació i 
contribució de la Administració Local, Comarcal, Provincial, Estatal, 
Generalitat de Catalunya i d'altres Administracions, Organismes, 
Corporacions o Entitats diverses, de la implantació i millora, a Bellaterra, 
de les infraestructures, prestació de serveis a la comunitat i activitats 
generals econòmic-socials, que siguin necessàries per a un normal 
desenvolupament amb qualitat de vida de la seva població, (...)

3



Assemblea 11-2022

Què ens preocupa?

El que preocupi als veïns!!

Volem conèixer les preocupacions dels veïns, i 
treballar per millorar-ho !
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Com ho farem?

✔ Preguntant
✔ Observant
✔ Anotant
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Consulta als socis 
i sòciesAmpliat a tots 

els veïns i 
veïnes!



Estudi 2015
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127 respostes
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Pregunta 2
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Pregunta 3
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Pregunta 4. Quins sorolls molesten?

Tipus de 
soroll

Núm. 
Respostes

Descripció

Trànsit

Altres

31

1
1
1
1
1
1
1

▪ Carretera BV-1414
▪ Camí Antic
▪ Elevat trànsit per escoles

▪ Festes, “botellons” part pous
▪ Música alta
▪ Jardiners (motors); Alarmes
▪ Sorolls veïns “okupes”
▪ Restaurants (crits clients, música)
▪ Club Bellaterra (pàdel, cridòria)
▪ Cau 15



Pregunta 5. Trobes a faltar alguna faceta en la 
pregunta 3, que et preocupa molt i desitges que 
es millori prioritàriament? Explica'ns-ho.

Alta participació veïnal !!! 
67 propostes de millora,

molt interessants.
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Pregunta 5. Que preocupa, a més, i es desitja 
que millori???

•• Forats, bonys...las carreteres estan fatal. 
Cables per tot arreu. Indigne de una zona 
residencial com es Bellaterra.

•• Manteniment dels espais públics nets i 
arreglats, enjardinament; sense cotxes 
aparcats a les voreres.

•• Brutícia a les voreres. Deixalles arreu, a 
tot hora.

Espai públic .. indigne
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Pregunta 5. Que preocupa, a més, i es desitja 
que millori???

•• Pla de “peatonilatització” dels carrers de 
Bellaterra 🡺 Convivència vianants, cotxes, 
bicicletes, amb prioritat les persones. // Molt 
necessària la pacificació de la Carretera BV 
1414 i el Camí Antic. // Accés a passatges.

•• Aparcament al centre per als bellaterrencs.

•• Zones d’escoles: Solucions!!

•• Divisió parcel·les.

Carrers i urbanisme
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Pregunta 5. Que preocupa, a més, i es desitja 
que millori???

•• “Em preocupa molt el fet que no hi ha serveis per 
a la gent gran. No hi ha servei mèdic, no es fan 
activitats per a la gent gran. El centre cívic està 
desaprofitat. (...). Tampoc veig que hi hagi 
activitats i espais pel jovent. En general manca 
d'espais de socialització.”

Serveis per a la gent gran

•• Una acció decidida i pro activa contra els okupes.

Seguretat; “Okupes”.
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Pregunta 6.
Pel que fa als serveis següents, indica si ho 
trobes a faltar a Bellaterra.
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Pregunta 7.Hi ha algun servei que trobis a faltar, a 
més dels de la pregunta anterior?

Alta participació veïnal !!! 
62  propostes de serveis.
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Serveis orientats a les necessitats reals!!

✔ Transport públic dins Bellaterra / servei de 
mobilitat.

✔ Vigilància i control del trànsit, “ de debò”.
✔ Lloc de trobada; Espai social obert.
✔ Agents cívics, per a les necessitats reals.
✔ Seguretat privada.
✔ Afrontar problemàtiques puntuals: gats, plagues.

Pregunta 7.Hi ha algun servei que trobis a 
faltar, a més dels de la pregunta anterior?
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Pregunta 8.Per acabar, pots escriure tot 
allò que desitgis explicar.  Moltes gràcies!! 

Alta participació veïnal !!! 
54  aportacions.
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❑ Es percep poca interacció amb la gent / poca empatia 
/ despreocupació.

❑ Poc facilitador per a la recepció i SEGUIMENT dels 
temes que preocupen als bellaterrencs.

❑ Caldria una oficina d’atenció al ciutadà (OAC) “real”

❑ Poca o nul·la transparència de les accions i dels 
pressupostos: Ús dels recursos públics!

Tema transversal: Paper de l’EMD
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Per acabar, ...

“Voldria solucions als problemes 
esmentats i no tan sols bla, bla, bla com 
fins ara”.

“Creo que ya está dicho, de todas 
maneras no he visto nunca en tantos años 
Bellaterra tan dejada. Espero que todo 
esto sirva para algo.”
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Accions previstes - 2023
Objectiu Accions Seguiment

1. UdV 
“ben a prop”

2. UdV – 
“contribuïm a 
millorar”

3. UdV
“compartim 
poble”

Consulta als socis: què 
preocupa?

Pla d’acció alineat a les 
preocupacions dels veïns.
✔ Carrers per als vianants.
✔ Fora deixalles al carrer
✔ etc.

Activitats familiar, per mainada, 
per joves, per adults, per gent 
gran.
  

Transparència als socis i 
obert a tots els veïns.

Seguiment trimestral

✔ Comunicar accions i 
resultats
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Torn obert. Aclariments.

Moltes gràcies
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