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MCasals
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Confeccionat al costat 
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medalles, detalls, plaques...tot fet a 
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El Nadal ha passat per Bellaterra i els Reis 
ens han deixat el millor regal que podiem 
demanar: 100 números del Tot Bellaterra! 

Són més de 8 anys narrant i compartint 
amb tots els veïns i veïnes la història dels 
bellaterrencs, i el TOT us vol mostrar el 
més gran agraïment per la vostra  fidelitat.

En aquest número, a més a més, trobareu 
el ja tradicional reportatge fotogràfic de la 
Cavalcada de Reis. 

Esperem que aquest nou any ens vingui 
ple d’esperança, salut, i bones vibracions a 
Bellaterra. 

Moltes gràcies i feliç 2019!
BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01
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L’ANNEXIÓ A SANT CUGAT  ÉS UN DRET DELS 
VEÏNS DE BELLATERRA, DECRET 244/2007
Bellaterra compleix tots els paràmetres per dur a terme aquest 
procediment administratiu.

NOTÍCIESNOTÍCIES

El passat dissabte 15 de desembre del 
2018 es va iniciar la recollida de signatu-
res a favor de l’annexió de Bellaterra 
amb Sant Cugat, duta a terme per la 
comissió de veïns presidida per Miquel 
Vázquez.

Recordem que aquesta comissió no té 
motius polítics, sinó que es basa en les 
principals raons tècniques perquè 
l’annexió pugui arribar a ser vàlida: 
territorials, econòmiques i socials. Bella-
terra compleix tots aquests paràmetres.

En el sentit territorial, existeix la faci-
litat de mobilitat cap a Sant Cugat per 
carretera i tren, i la proximitat dels cen-
tres escolars de Sant Cugat o Centres 
d’Atenció Primària. Econòmicament, es 
pagaria un 10% menys d’IBI. I en l’àmbit 
social, la possibilitat de tenir un model 
de ciutat més proper al tipus de vida veï-
nal de Bellaterra així com els hàbits de 
consum o el sentiment de pertinença 
favorable amb Sant Cugat és un fet que 
inevitablement existeix.

També existeixen les raons històriques 
per les quals s’evidencia el deslligament 
entre Cerdanyola i Bellaterra. Recordem 
les mobilitzacions per la independència 
de Bellaterra dutes a terme els anys 
1985, 1992 i 2015, i que aquesta última 
va acabar amb un referèndum amb vota-
ció favorable a què Bellaterra esdevin-
gués municipi independent.

Totes aquestes raons formen part del 
procediment administratiu i estan empa-
rades pel decret llei 244/2007, que regu-
la el dret de Bellaterra a poder canviar 
de municipi. És a dir que segons aquest 
decret, és totalment legal i vàlid que els 
veïns de Bellaterra facin ús del seu dret 
a canviar de municipi si es compleixen 
tots els paràmetres.

Si finalment les signatures favorables 
superen el 50% dels veïns i veïnes de 
Bellaterra, la negació a tirar endavant el 
procés administratiu hauria d’estar 
degudament argumentat, si no, es podria 
legalment fins i tot anar a judici.

Segons Xavier Figueres, l’advocat de la 
comissió de veïns, un cop les signatures 
estiguin recollides i validades per la 
secretària de l’EMD, s’enviaran a 
l’Ajuntament de Cerdanyola per a fer la 
instrucció del procés d’annexió. Un cop 
feta la petició, el consistori cerdanyo-
lenc tindrà sis mesos per enviar la ins-
trucció a la Generalitat de Catalunya i 
aquesta, en el seu torn, tindrà sis mesos 
més per a respondre a la petició dels 
veïns de Bellaterra.

Tot plegat finalitzaria amb el traspàs 
d’expedients de competències entre els 
ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat.

La recollida de signatures es farà de 
moment fins a finals de gener, moment 
en què es valorarà si s’amplia el temps o 
no, ja que el decret 244/2007 no especi-
fica un temps límit per aquest tipus de 
recollides.
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ERC INSTA A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA A 
FER UN ESTUDI PER REQUALIFICAR BELLATERRA
L’estudi inclou fer parcel·les més petites i pisos, i té un termini 
de 3 mesos per dur-se a terme.

SANT CUGAT ESPERA EL RESULTAT DE LES 
SIGNATURES
La recollida de signatures per l’annexió de Bellaterra amb Sant 
Cugat està tenint un gran ressò mediàtic.

PRESUPUESTOS AL 
INSTANTE GRATUITAMENTE  

Envíanos fotos
info@elmundodelatapiceria.com

Tel. 600 35 67 65

TAPICERÍA 
DEL HOGAR,
ESPUMAS A 

MEDIDA

C/ Alfonso XIII, 548 Badalona

La notícia sobre una possible annexió 
de Bellaterra amb Sant Cugat ha generat 
un gran ressò mediàtic no només a Bella-
terra o Cerdanyola, sinó també a Sant 
Cugat, on han fet diversos reportatges i 
entrevistes sobre el tema en mitjans 
locals.

Mentre que tots els partits de 
l’Ajuntament de Cerdanyola d’entrada 
han posat negatives a aquesta iniciativa 
ciutadana, a Sant Cugat tots han estat 
molt prudents.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Carmela 
Fortuny del PDeCat, considera positiu 
que un grup de veïns faci una recollida 
de signatures i així poder consultar als 
bellaterrencs la seva opinió sobre una 
eventual annexió. Tot i així, considera 
que és massa d’hora per expressar un 
posicionament com a consistori i prefe-
reix esperar el resultat d’aquesta reco-
llida de suports. 

Segons Fortuny, s’ha d’anar “pas a 
pas”. Primer s’han de posicionar els 
veïns i veïnes de Bellaterra, després 

En el passat debat plenari de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, ERC va pre-
sentar una moció que reclamava l’estudi 
d’una modificació del Pla General Metro-
polità que permeti la divisió i disminució 
de la superfície mínima de la parcel·la, 
així com l’edificació d’habitatges pluri-
familiars a Bellaterra, és a dir, pisos.

El ple va aprovar realitzar aquest estu-
di per requalificar Bellaterra i va instar 
al govern cerdanyolenc fer-lo en un ter-
mini màxim de tres mesos. 

Es tracta d’un estudi sobre la possibili-
tat, abast, conseqüències i procediment 
a seguir per a permetre la divisió i segre-
gació parcel·lària, la disminució de la 
superfície mínima de la parcel·la, així 
com l’edificació de blocs de pisos a 
Bellaterra.

escoltar-los, i després ja es faran els 
posicionaments corresponents, però és 
evident que molts bellaterrencs utilitzen 
serveis sanitaris o comercials de Sant 
Cugat, i que la connexió d’entrada és 
més amable a Sant Cugat i no a Cerdan-
yola. 

Però tal com diu el conveni de l’EMD 
amb l’Ajuntament de Cerdanyola, les 
normes urbanístiques de qualsevol tipus 
que afectin exclusivament l’EMD de 
Bellaterra, s’iniciaran preferentment a 
proposta de la Junta de Veïns de l’EMD.

I la Junta de Veïns, precisament, va fer 
un estudi urbanístic que deia que l’EMD 
és partidària de dividir habitatges en 
lloc de reduir parcel·les. Així, des de 
fora no varia visualment la morfologia 
urbanística de Bellaterra.

L’EMD doncs està estudiant accions per 
evitar que es perdi la fisonomia de Bella-
terra, i per incloure l’estudi urbanístic 
de la Junta de Veïns a l’estudi instat per 
ERC a l’Ajuntament.
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L’AJUNTAMENT PROPOSA RENOVAR 
L’ENLLUMENAT DE BELLATERRA D’AQUÍ 1’5 ANYS
Es milloraran 1.139 punts de llum de tot Bellaterra excepte el 
Turó de Sant Pau.

BELLATERRA PASSA A ZONA 1 DE TRANSPORT A 
CANVI D’UN NOU IMPOST METROPOLITÀ
Bellaterra forma part de la primera corona de transport 
metropolità des de l’1 de gener del 2019.

Aquest mes de gener han entrat en 
vigor les tarifes de la zona 1 de transport 
públic a Bellaterra i a disset municipis 
més de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na. 

Això vol dir que tothom qui vulgui anar 
a Barcelona des de Bellaterra o al revés, 
ho podran fer amb un tiquet de Zona 1, 
enlloc, de Zona 2 com havia sigut fins a 
l’últim any. 

Un bitllet senzill passa de costar 3,10€ 
a 2,20€, mentre que la T-10 es redueix 
de 20,10€ a 10,20€. Els altres abona-
ments acumulen rebaixes d’entre el 25 i 
el 35%. Les tarifes per anar de Bellaterra 
a Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cer-
danyola o Rubí es mantenen com fins ara 
i no varien. 

L’entrada a les tarifes de la Zona 1, 
però, suposa l’arribada d’un nou impost: 
el tribut metropolità, que es calcula a 
partir del valor cadastral dels habitatges 
i que s’afegeix a l’IBI.

El pagament d’aquest nou tribut es farà 
efectiu cap a l’estiu del 2019 tot i que 
encara no se sap quina serà la quantitat 
que representarà per als bellaterrencs i 
bellaterrenques.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat 
un pla d’actuació per a la reparació i 
millora de la tota la il•luminació pública 
de Bellaterra, excepte el Turó de Sant 
Pau, que precisament és on hi ha hagut 
més incidències.

La millora, que està projectada com a 
tard per d’aquí a 1 any  i mig, afectarà 
1.139 punts de llum i implicarà la 
instal·lació de lluminàries tipus LED. 
Aquestes lluminàries suposaran una 
reducció de la potència instal·lada d’un 
68%, però serà molt clara per evitar 
punts d’obscuritat i millorar la segure-
tat. Per tant no només es substituirà sinó 
que també s’actualitzarà l’enllumenat.

Aquesta modernització inclou un siste-
ma de telegestió per tal que en el 
moment que un dels llums s’espatlli, 
s’avisarà a la central automàticament i 
així es podrà substituir de forma més 
ràpida. També inclourà una alarma anti-
robatori que avisarà als tècnics si en 
algun moment algú intenta robar alguna 
de les instal·lacions.

L’import previst per aquestes tasques 
és de poc més d’1,6 milions d’euros. 
Últimament l’Ajuntament de Cerdanyola 
està fent propostes relacionades amb 
Bellaterra, tot i que cal destacar que 
l’enllumenat és competència de 
l’Ajuntament i no de l’EMD.
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MIQUEL VÀZQUEZ, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ 
“BELLATERRA ÉS SANT CUGAT”

Bon dia, Miquel, que és la comissió de 
“Bellaterra és Sant Cugat”?

Bon dia, és una Comissió promotora de 
signatures per anar a Sant Cugat i des-
vincular-nos de Cerdanyola. Aquesta 
Comissió està formada per veïns de 
Bellaterra que creuen en aquesta idea i 
entre tots la volem fer possible.

Perquè va sorgir aquesta comissió i 
perquè n’ets el president?

Bellaterra sempre ha tingut una singu-
laritat diferent a Cerdanyola, històrica-
ment ja ha fet intents perquè se li reco-
negués. La última vegada va ser el 2015 
quan es fa una consulta  per ser indepen-
dents, amb un 52% de participació, un 
95% dels bellaterrencs varen votar que 
volien ser un municipi propi. Quan això 
arriba a l’Ajuntament de Cerdanyola, els 
partits polítics voten en el Ple que no ho 
accepten. La Generalitat insta a l’EMD i 
a l’Ajuntament de Cerdanyola a negociar 
un conveni de competències nou. 

A començament del 2018 el Tribunal 
Constitucional dicta una sentència con-
tra el poble de Medinyà, modifica la llei 
per la qual Bellaterra volia ser municipi 
propi i que ens afecta perquè no podem 
tornar a aspirar a ser-ho.

Quan veiem que ja no podem ser un 
municipi  i després de 3 anys negociant 
un Conveni nou, sense tenir una proposta 
formal per part de l’Ajuntament, deci-
dim buscar una sortida lògica a aquest 
problema, la solució passa per annexio-
nar-nos a Sant Cugat, que d’una forma 
natural, la majoria dels bellaterrencs ja 
ens sentim part.

Aquesta Comissió està formada per un 
President, que sóc jo, tres vocals Chus 
Cornellana, Joan R. de Clascà i Joan 
Borraz, i prop de 15 membres .

Jo sóc el President per decisió de la 
Comissió, i els motius són, per una ban-
da, que sóc un dels fundadors i per 
l’altre el coneixement que tinc de la 
problemàtica Cerdanyola-Bellaterra, 
després d’haver estat Vocal de l’EMD 
durant uns anys.

El procediment que comentes 
d’annexió a Sant Cugat, com funciona?

És un procediment i un tràmit adminis-
tratiu, bassat en una llei que regula les 
disfuncions territorials. Els bellaterrencs 
hem d aconseguir més del 50% de signa-
tures contades per l’últim cens electo-
ral. Aquestes signatures s’han de fer 
sempre davant de la Secretària de l’EMD, 
que és la fedatària pública de que són 
correctes.

Una vegada aconseguides les signatu-
res, les enviarem a Cerdanyola, conjun-
tament amb una memòria que explica els 
motius (històrics, geogràfics, econòmics, 
socials, logístics…) pels que hem de for-
mar part de Sant Cugat. L’Ajuntament 
l’ha d’aprovar, o no, pel Ple. Si no apro-
va la memòria, aquest expedient s’envia 
a la Generalitat de Catalunya, qui prè-
viament deu haver demanat informes als 
dos ajuntaments afectats, posteriorment 
prendrà una decisió, que ha d’estar rao-
nada i argumentada. 

I la recollida de signatures, com s’està 
fent?

De dimarts a divendres de 9 a 13h a les 
oficines de l’EMD, i de 19 a 21h a la plaça 
de l’estació, fins al 31 de gener. 

Tots els voluntaris d’aquesta Comissió 
estan fent una feina encomiable, amb 
molta il·lusió, fent molts sacrificis, 
traient hores de la seva vida privada, 
passant fred... Al final ho aconseguirem!

Sant Cugat què diu?

Hem mantingut reunions formals per 
presentar el projecte, i des de 
l’Ajuntament ho veuen amb molt 
d’interès. L’alcaldessa ens ha dit que vol 
esperar a saber l’opinió dels veïns a tra-
vés de la recollida de signatures. Fins 
ara, cap partit polític s’ha manifestat en 
contra. Tots estan esperant a conèixer la 
voluntat dels bellaterrencs.

I Cerdanyola?

Quan es va informar al Ple  de la crea-
ció d’aquesta Comissió, tots els partits 
es van manifestar contraris, sense preo-
cupar-se per saber els motius reals i sen-

se esperar a saber l’opinió dels bellate-
rrencs.

I els bellaterrencs?

Tothom que ve a signar ho fa amb 
il·lusió, coneixedors del problema amb 
Cerdanyola i de la necessitat de buscar 
solució. El comentari generalitzat dels 
veïns és que pitjor no podem estar i ens 
agraeixen la feina. Els únics bellate-
rrencs que a mi m´han manifestat que 
estan a favor de continuar a Cerdanyola 
son alguns polítics. 

Que creus que passaria si Bellaterra 
no s’annexionés a Sant Cugat?

Tenim un problema i va aflorant cada 
tants anys, la solució ja no passa per 
continuar negociant un conveni amb Cer-
danyola que mai arriba, o esperant unes 
inversions des de fa anys i anys. No 
estem integrats amb Cerdanyola, i això 
és l’arrel del problema. Si la Generalitat 
no dóna una solució, el problema conti-
nuarà i d’aquí a uns anys, tornarà a sor-
tir d’una forma o un altre.
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EL TOT BELLATERRA COMPLEIX 100 NÚMEROS 
INICIANT L’ANY 2019
Des de l’any 2010 s’ha publicat mensualment, sens falta, per 
acompanyar el dia a dia dels bellaterrencs.

ESPECIAL 100 TOTS

Ja fa nou anys que va sortir el primer 
número del Tot Bellaterra, la revista 
mensual que naixia el mes de setembre 
del 2010 amb moltes ganes d’informar, 
d’opinar, i formar part de la història de 
Bellaterra. I aquest mes de gener del 
2019, amb l’inici del nou any, es com-
pleixen els 100 números amb les matei-
xes ganes i la mateixa il·lusió que als ini-
cis.

Aquell any 2010 era un any amb grans 
canvis a Bellaterra, entre d’altres, es 
creava l’EMD (Entitat Municipal Descen-
tralitzada) després de 30 anys de reivin-
dicació veïnal, i es reafirmaven les ganes 

de fer poble amb identitat pròpia. L’any 
en què va néixer el Tot Bellaterra, també 
va ser un abans i un després per als 
veïns.

I és que en tots aquests 100 mesos, el 
Tot Bellaterra sempre ha acompanyat els 
veïns i veïnes en els moments més espe-
cials, en els canvis, en la Festa Major i 
altres activitats... Ja forma part dels 
bellaterrencs i de les seves inquietuds.

En tota la història de Bellaterra hi ha 
hagut diverses publicacions que han 
enriquit la premsa local des de diferents 
punts de vista. La primera revista va ser 

www.totbellaterra.com

Número 1 Setembre de 2010

l’anomenada “Sport Club Bellaterra”, 
que va començar l’any 1936 però amb 
l’inici de la Guerra Civil va deixar de 
publicar-se. Vint-i-tres anys més tard 
apareixia la primera revista estable 
“Bellaterra” que va durar uns 4 anys 
més.

El gener de 1985 va néixer potser una 
de les més representatives, la revista 
bimensual anomenada “L’Esquirol”, que 
finalment es va deixar de publicar per 
falta de relleu.

D’altra banda també podem destacar el 
fanzine independent i crític que es publi-
cava esporàdicament entre el 1990 i el 
1992, “L’Escurçó de Bellaterra”; la revis-
ta del Grup Escolta Bellaterra “A Corre 
Cuita”, publicada entre els anys 1995 i 

2000; i el “Diari de Nadal”, un full 
d’esperit nadalenc publicat entre els 
anys 1998 i 2000.

Finalment, el 2010 apareixia el “Tot 
Bellaterra”, la revista mensual de 
referència per explicar i acompanyar el 
dia a dia de tots els veïns i veïnes de 
Bellaterra d’una manera fresca, simpàti-
ca i familiar. 

(continua a la pàgina següent)
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El Tot sempre ha estat una revista que 
ha cuidat tots els detalls, des de la 
impressió amb paper reciclat per tal de 
cuidar el medi ambient, fins a la gràfica 
que encara es manté, i que va ser una 
col·laboració creada per Javier Mariscal.

Des d’aquí enviem un fort agraïment 
una vegada més per la creació d’aquesta 
imatge que tant representa l’esperit tan 
fresc i especial de l’entorn natural de 
Bellaterra.

(ve de la pàgina anterior)

Donem també un gran agraïment a tots 
els lectors i lectores que ens segueixen 
des de fa 9 anys i que confien en nosal-
tres, gràcies per la fidelitat, i esperem 
que duri molts anys més.

Us han vingut ganes de rememorar 
alguns dels millors moments d’aquests 
últims 9 anys?

Ja sabeu que podeu visitar la nostra 
pàgina web www.totbellaterra.com, on 
hi ha tots i cada un dels 100 números 
digitalitzats. Gaudiu-ne!

100 gràcies!

Número 41 Febrer de 2014

Publicació de l’estudi sobre hàbits de consum

60%20%

9%
11%

IDENTIFICACIÓ DELS BELLATERRENCS PER MUNICIPIS:

Altres

Cerdanyola

Sabadell

Sant Cugat

SOM A BELLATERRA:
Gestió compra venda i lloguer
Gestió comunitats
Gestió reformes
Gestió energètica

Plaça del Pi 3, Local 4
08193 Bellaterra
T.- 93 725 44 33
www.axisgi.com
axis@axisgi.com

després d’1 any bellaterra reivindica el dret a decidir

Número 74 Novembre 2016

BELLATERRA VOTA
CATALUNYA* DIU... NO?

11S
2015

* Participa i admet la consulta. ...no accepta el resultat?

9N
2014

CATALUNYA VOTA 
ESPANYA* DIU NO

* Ni participa ni admet la consulta

SOM A BELLATERRA:
Gestió compra venda i lloguer
Gestió comunitats
Gestió reformes
Gestió energètica

Plaça del Pi 3, Local 4
08193 Bellaterra
T.- 93 725 44 33
www.axisgi.com
axis@axisgi.com

FELIÇ REVETLLA · PRECAUCIÓ AMB L’ONADA DE CALOR

Número 81 Juny 2017Número 57 Juny 2015

SOM A BELLATERRA:
Gestió compra venda i lloguer
Gestió comunitats
Gestió reformes
Gestió energètica

Plaça del Pi 3, Local 4
08193 Bellaterra
T.- 93 725 44 33
www.axisgi.com
axis@axisgi.com
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ELS REIS MAGS D’ORIENT ARRIBEN A 
BELLATERRA PER REPARTIR REGALS I IL·LUSIÓ
Van realitzar la cavalcada juntament amb la seva comitiva de 
patges, i van ser rebuts enmig d’una gran expectació.

El passat dia 5 de gener, a les 18:10h de 
la tarda, van arribar en tren Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient a la Plaça del 
Pi de Bellaterra amb una gran aclamació 
i l’acompanyament dels tambors d’El 
Musical i les torxes del Grup Escolta.

Els va rebre Ramon Andreu, president 
de l’EMD, que en representació dels 
veïns i veïnes els va entregar la clau 
mestra de totes les cases del poble per-
què poguessin entrar de matinada a 
deixar els regals per a tots els infants 
bellaterrencs. Totes les famílies van 
escoltar el discurs que van fer Melcior, 
Gaspar i Baltasar i, a la mateixa Plaça 
del Pi, van gaudir d’un concert de nada-
les ofert pels més petits del Musical. 

De camí al Centre Cívic, van  fer una 
parada per visitar Mossèn Marc Aceituno, 

rector de l’Església de la Santa Creu, i 
per fer l’ofrena al nen Jesús.

Un cop arribada la comitiva al Centre 
Cívic de Bellaterra, van rebre en persona 
totes les cartes dels nens i nenes on 
demanaven tots els seus desitjos amb 
emoció. Finalment la vetllada va acabar 
amb una gran xocolatada i melindros per 
als més petits però també per als més 
grans.

A part d’El Musical, el Grup Escolta i la 
Parròquia de la Santa Creu, van partici-
par en l’organització de la cavalcada la 
Unió de Veïns, el grup de teatre La Ines-
table, i l’EMD de Bellaterra. 

A continuació us oferim un recull 
d’imatges per recordar una jornada tan 
emocionant.
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GENER 2019

AGENDA CULTURAL

CLUB DE LECTURA:
“LA NORIA DE BEIRUT”

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA DE SANT PAU DE RIU-SEC

Dia: 21 gener
Hora: 19:15h
Lloc: Sala Petita Edifici EMD
Organitza: EMD Bellaterra

Dia: 31 gener
Hora: 19:00h
Lloc: Sala Gran Edifici EMD
Organitza: Amics de Sant Pau de Riu-Sec i 
Agrupació Foto-Cine Cerdanyola Ripollet 
(AFOCER)
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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

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

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
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INGREDIENTS (per a 2 racions)

Per l’amanida de bolets:
• 1 Bossa de mezclum (enciam de fulla de roure, francés, ruca…)
• 200 g de xampinyons laminats o sencers o d’altres bolets
• 2 Dents d’all
• Oli d’oliva
• Sal

Per l’esqueixada:
• 400 g de Bacallà esqueixat i dessalat
• 3 Tomàquets madurs ratllats
• Oli d’oliva verge extra
• Pebre negre mòlt
• Sal

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

RECEPTA

AMANIDA TÈBIA DE BOLETS AMB ESQUEIXADA A BANDA
Recepta de Jordi Garcia Miguel extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:
(25 minuts)

De l’amanida de bolets:

Netegem bé l’enciam fulla a fulla i altres verds i els escorrem. Netegem els xam-
pinyons i/o altres bolets amb un drap humit.

Agafem una paella amb un fons d’oli i la posem al foc. Hi posem els xampinyons 
o altres bolets a dins a foc mig.

Mentre pelem l’all i el trinxem a trossos petits. Quan els xampinyons ja no tenen 
aigua hi posem l’all, els salem i li donem un parell de voltes.

Mentrestant, disposem l’enciam en una safata i hi posem els xampinyons que hem 
tret de la paella a sobre, esperant primer que es refredin una mica. L’oli dels xam-
pinyons ens servirà d’amaniment per l’enciam.

De l’esqueixada:

Esqueixem en trossos petits el bacallà. El salpebrem una mica.

Omplim un motlle rodó amb les tires de bacallà. Ho fem dues vegades per fer 
dues racions. Desemmotllem. Per sobre hi tirem el tomàquet ratllat i ho amanim 
amb un raig d’oli d’oliva verge extra.

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

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

Av. Camí del Mas, 12-B 93.721.07.83
08192 St. Quirze del Vallès  a 5 min de Bellaterra

Encàrrecs Express
648.17.91.31

GUIA COMERCIAL GUIA COMERCIAL

93 611 42 43
comercial@totbellaterra.com

Demana més informació

Vols aparèixer a la nostra  GUIA COMERCIAL?

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

Servei a domicili gratuït 
a partir de 12€

TINTORERIA - BUGADERIACLASS
C/ Martorell, 17 (a 2min dels FGC)
930 117 609 - 652 515 774..... 

5
camises

10€
rentades 

i planxades
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URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

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

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

O1O
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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