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DUES URNES
DECIDIRAN BELLATERRA

26 de maig
Eleccions a l’EMD

1 cadira de
President/a EMD

8 cadires de
Govern EMD

(Vocals / Regidors)

+

EL TOTFA 9 ANYS!
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Ja amb la primavera més que consolidada, 
les flors i la calor ens comencen a fer 
companyia. També arriba el moment de 
renovar la democràcia de les nostres 
institucions. El proper 26 de maig, 
diumenge, els bellaterrencs tenen una cita 
amb les urnes, més ben dit, amb les dues 
urnes, una per decidir quin partit governarà 
l’EMD i l’altra per escollir quin President 
els representarà. Què succeirà no és una 
cosa que puguem predir, però de ben segur 
que serà una jornada tranquil·la, agradable 
i d’allò més democràtica.

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

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

93 589 26 01
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EL TOT BELLATERRA COMPLEIX 9 ANYSPRIMERA SETMANA SANTA SENSE ROBATORIS A 
BELLATERRA Més de 1000 anunciants han permès fer sostenible aquest projecte 

empresarial de revista gratuïta, feta des del primer dia amb paper 
100% reciclat.

La posada en marxa dels Agents Cívics ha tingut un efecte 
dissuasori, tot i no ser una mesura oficial de seguretat.

Gràcies a tot el personal, periodistes, 
dissenyadors, maquetadors, repartidors, 
administratius i comercials que han fet 
possible amb la seva feina d’editar, pro-
duir, maquetar i distribuir puntualment 
els 104 números del Tot Bellaterra, tots 
el mesos des del setembre del 2010.

Gràcies a més de 1000 anunciants que 
han confiat amb el tot Bellaterra. Espe-
cialment als locals de Bellaterra: Llibre-
ria Papers, Hostal Sant Pancraç, Club 
Bellaterra, Mas i Fill immobiliària, Far-
màcia, El Musical, Pepa Rosell, Ebano, 
Mira que Guau, Condis, Axis Immobi-
liària; i molts altres de Sant Cugat, Cer-
danyola, Sabadell, Barcelona... Destacar 
el suport de l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada que des del primer dia ha uti-
litzat el Tot per comunicar molts aspec-
tes quotidians de la vida social de Bella-
terra, des de l’agenda cultural fins als 
diferents anuncis contractats mensual-
ment.

Gràcies a les institucions, Entitat Muni-
cipal Descentralitzada de Bellaterra 
EMD, Ajuntament de Sant Cugat, Ajunta-
ment de Sabadell, Ajuntament de Cer-
danyola i Ajuntament de Sant Quirze per 
incloure’ns en les difusions d’informació 
de la zona i atendre’ns davant de pre-
guntes o consultes.

Gràcies als col·laboradors, particulars i 
amics que, sense cap interès propi, han 
col·laborat amb el Tot. Especialment al 
Xavier Mariscal, creador de la imatge 
dels Jocs olímpics de Barcelona 92, que 
fent un cafè amb ell i tot l’equip directiu 

Bellaterra ha tingut una Setmana Santa 
molt tranquil·la, comparada amb els 
últims anys. Per primera vegada ha 
transcorregut sense cap robatori.

Ja sabem que Bellaterra és un punt 
calent pel que fa a robatoris. N’ha patit 
desenes d’intents en els últims mesos, i 
un dels alienants és la falta de vigilància 
policial que pateix el poble.

 Fins i tot s’han arribat a crear xarxes 
de connexió entre veïns per a poder 
estar més al cas de fets o avisar-se en 
cas de localitzar individus sospitosos.

ens va fer en un mantell de paper, 
d’aquests de restaurants de barri, el dis-
seny de la capçalera i imatge del Tot per 
allà l’any 2009.

Gràcies als partits polítics, Gent per 
Bellaterra, ERC, CIU, PDCAT, Junts per 
Catalunya, CUP, Ciutadans, Partit Popu-
lar i d’altres que han entès la no difusió 
de missatges i/o opinions polítiques de 
cap mena que el Tot Bellaterra ha practi-
cat des del primer dia, sense línia edito-
rial d’opinió ni notícies de caràcter polí-
tic.

I, sobretot, gràcies als bellaterrencs i 
veïnes de la zona, que durant aquests 
nous anys ens han fet sentir orgullosos 
de la nostra feina, per l’acolliment i 
seguiment que ens han tingut durant tot 
aquest temps, que finalment és 
l’essència perquè cada dia fem i farem 
molts més tots.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!!! 
L’equip editorial del Tot BellaterraLa posada en marxa dels “Ulls al carrer” 

amb els Agents Cívics de l’EMD, però, 
sembla que ha fet un efecte dissuasori 
coincidint amb aquesta Setmana Santa 
tot i que la mateixa EMD afirma que no 
es tracta d’una mesura oficial de segure-
tat. 

Però el fet és que s’ha passat de tenir 
els carrers buits, a tenir unes persones 
que treballen a la via pública. I encara 
que no tinguin competència en segure-
tat, poden avisar i estan al cas de qual-
sevol incidència que pugui aparèixer als 
carrers de Bellaterra.

NOTÍCIESNOTÍCIES
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EL 60% DELS BELLATERRENCS SIGNEN A FAVOR DE 
L’ANNEXIÓ A SANT CUGAT
Tots els partits de l’Ajuntament de Cerdanyola s’oposen a 
l’annexió de St. Cugat i proposen seguir negociant un nou conveni.

El passat 15 de desembre del 2018 es va 
iniciar la recollida de signatures a favor 
de l’annexió de Bellaterra amb Sant 
Cugat. Impulsada per la comissió de 
veïns anomenada “Bellaterra és Sant 
Cugat” i recolzada per l’EMD de Bellate-
rra, la proposta d’annexió i per tant, de 
deixar de formar part de Cerdanyola, es 
presenta com una possible solució als 
diversos problemes que arrossega Bella-
terra amb Cerdanyola des de fa anys.

L’annexió amb Sant Cugat és un tràmit 
administratiu regulat pel decret 
244/2007 de la Generalitat de Catalun-
ya, per tant, no té cap decisió política. 
Només s’han de complir els requisits de 

la llei. No és un tràmit per demanar can-
viar de municipi, sinó directament per 
canviar de municipi. Per tant, Bellaterra 
no farà una petició de canvi de municipi, 
sinó que iniciarà directament els tràmits 
per a fer a aquest canvi.

A hores d’ara, les firmes ja superen el 
60%, i com que Bellaterra compleix tots 
els requisits que es demanen per a fer 
aquest canvi de municipi (econòmics, 
territorials, de continuïtat urbanística i 
socials), el tràmit s’hauria d’iniciar sen-
se problemes.

La notícia sobre una possible annexió 
de Bellaterra amb Sant Cugat va generar 
un gran ressò mediàtic no només a Bella-
terra o Cerdanyola, sinó també a Sant 
Cugat. 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 i esperen el resultat 
d’aquestes properes eleccions.

L’actual alcaldessa de Sant Cugat, Car-
mela Fortuny del PDeCat, considera posi-
tiu que un grup de veïns faci una recolli-
da de signatures i així poder consultar 
als bellaterrencs la seva opinió sobre 
una eventual annexió. Tot i així, conside-
ra que és massa d’hora per expressar un 
posicionament com a consistori i prefe-
reix esperar. Segons Fortuny, s’ha d’anar 
“pas a pas”, “Primer s’han de posicionar 
els veïns i veïnes de Bellaterra, després 
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”.

Els partits de Cerdanyola, doncs, no 
respecten el dret de decidir de Bellate-
rra ni l’opinió dels seus veïns i veïnes, 

recollida al decret 244/2007 on 
s’especifica la llibertat dels veïns que 
tenen per triar a quin municipi pertàn-
yer. Ni tan sols els partits que defensen 
el dret a decidir de Catalunya (ERC, 
Guanyem i Junts per Cerdanyola) accep-
ten l’annexió de Bellaterra amb Sant 
Cugat.

PARTITS QUE DEFENSEN L’ANNEXIÓ: PARTITS QUE NO RESECTEN L’ANNEXIÓ:
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LES PILONES ES MANTENEN AMUNT TOT I QUE 
L’AJUNTAMENT LES HA TORNAT A DENUNCIAR

  Serveis integrals de jardineria 

- Manteniment de jardins particulars i comunitaris 
- Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera 
- Retallar arbusts i tot tipus de poda 
- Tractaments de plagues i preventius 
- Servei personalitzat i tracte directe amb el client 

    DECO JARDÍ LES PLANTES, SL 
    Joan i Albert 

        albert@lesplantes.net - 607561881 
 
 

Serveis integrals de jardineria
* Manteniment de jardins particulars i comunitaris
* Treballs de neteja i posta a punt per aquesta primavera
* Retallar arbusts i tot tipus de poda
* Tractaments de plagues i preventius
* Servei personalitzat i tracte directe amb el client

DECO JARDÍ LES PLANTES, SL
Joan i Albert

albert@lesplantes.net - 607 561 881

Les pilones es van apujar el passat dia 29 de març amb tota la 
legalitat i el permís del jutge.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha presen-
tat un nou recurs contenciós-administra-
tiu contra l’EMD de Bellaterra després 
que el jutge resolgués que ja es podien 
pujar les pilones al Camí Antic de Sant 
Cugat amb tota legalitat.

Recordem que mentre va durar el judici 
per la primera denúncia de l’Ajuntament, 
les pilones van estar abaixades provo-
cant un increment considerable del tràn-

sit als carrers de Bellaterra; però ara ja 
s’han realitzat tots els tràmits en regla,  
i les pilones estan apujades amb permís 
del jutge. 

En aquesta nova ocasió, l’Ajuntament 
argumenta que el Camí Antic és una xar-
xa bàsica per la comunicació de Catalun-
ya. Però el cert és que al ser un carrer de 
Bellaterra, que només hi té entrada i no 
pas sortida, no pertany a la xarxa bàsica. 

L’ABOCADOR DE CAN FATJÓ INICIA LA SEVA 
RESTAURACIÓ
Tot i que la restauració es preveu que durarà bastants anys, ja 
s’han començat a posar terres netes.

L’any 2009, l’empresa Puigfel va adqui-
rir els drets d’extracció minera de 
l’argilera Almar, als terrenys de Can 
Fatjó dels Aurons, a partir de llavors, 
l’empresa va ampliar el forat i el va 
acondicionar per fer un abocador sense 
tenir els permisos pertinents. El forat 
actualment té una capacitat de més de 3 
milions de metres cúbics. 

El febrer de 2011 veïns, escoles i par-
tits polítics del territori van denunciar la 
construcció d’aquest abocador.

L’abocador de Can Fatjó està a menys 
de 50 metres dels veïns de Bellaterra, 
molt a prop de l’hospital Asepeyo i de 
més de 8 escoles, al costat de la UAB i 
del parc empresarial can Sant Joan, i a 
menys de 2 km del centre de Sant Cugat. 
Està situat al bell mig de la via verda i en 
una zona molt rica en aigües subterrà-
nies.

Tot això representa un greu perjudici 
ambiental (contaminació del subsòl i 
aigües freàtiques, olors, sorolls i 
pol·lució pel trànsit de camions), de 
salut i econòmic als veïns i empreses de 
Bellaterra, Cerdanyola i Sant Cugat.

És per aquest motiu que ja fa temps 
que molts veïns, veïnes i entitats de la 
zona han fet una forta reivindicació per 
demanar que es tapi el clot amb terres 
netes.

Ara, per fi, ja ha començat la restaura-
ció d’aquest abocador. S’estan col·locant 
terres netes a la part de baix, tot i que 
encara se n’està explotant una part.

Encara que es preveu que aquesta res-
tauració pugui durar anys, ens n’alegrem 
que ja s’hagi començat a posar solució al 
conflicte ambiental. 
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L’AJUNTAMENT ENCARA NO HA PRESENTAT 
L’ESTUDI DEMANAT PER ERC, PER REQUALIFICAR 
URBANÍSTICAMENT BELLATERRA
L’estudi  havia d’incloure fer parcel·les més petites i pisos, i tenia 
un termini de 3 mesos per dur-se a terme.

Fa uns mesos que ERC va presentar a 
l’Ajuntament de Cerdanyola una moció 
que reclamava l’estudi d’una modifica-
ció del Pla General Metropolità que per-
meti la divisió i disminució de la superfí-
cie mínima de la parcel·la, així com 
l’edificació d’habitatges plurifamiliars a 
Bellaterra, és a dir, pisos.

Aquest estudi, que és molt important 
per al futur urbanístic de Bellaterra, de 
moment encara no ha obtingut resposta.

 
Es tractava d’un estudi sobre la possibi-

litat, abast, conseqüències i procedi-
ment a seguir per a permetre la divisió i 
segregació parcel·lària, la disminució de 
la superfície mínima de la parcel·la, així 
com l’edificació de blocs de pisos a 
Bellaterra.

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.

Amb 500 vots, els partits de
Cerdanyola no governaran l’EMD

A les municipals vota Bellaterra

Per l’annexió 
amb Sant Cugat
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NEIX L’ADRIÀ, EL FILL DEL PRESIDENT DE L’EMD 
RAMON ANDREU
Donem la benvinguda al nou bellaterrenc i l’enhorabona als seus 
pares Ramon i Adriana.

La matinada del passat dissabte 27 
d’abril va néixer l’Adrià Andreu Tasamà, 
fill de l’Adriana Tasamà Macías i Ramon 
Andreu Atik, actual president de l’EMD 
de Bellaterra. 

Tota la intervenció es va dur a terme 
sense problemes a l’Hospital General de 
Catalunya, situat a Sant Cugat del Vallès, 
i tant la mare com el fill estan bé.

Donem la benvinguda al nou bellate-
rrenc i també l’enhorabona als seus 
pares i a la seva família.

NOTÍCIESNOTÍCIES
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DUES URNES DECIDIRAN EL FUTUR DE 
BELLATERRA EL 26 DE MAIG

L’AGRUPACIÓ D’EMD’S RECOMANA UN VOT 
COHERENT A LES ELECCIONS

Expliquem com funcionen les eleccions municipals en una EMD, 
que aquest any coincidiran amb les eleccions europees.

Mentre el sistema electoral sigui l’actual, el millor per a la 
governabilitat de les EMD’s és votar igual en totes dues urnes.

Aquestes eleccions municipals del 26 
de maig seran les terceres eleccions de 
l’EMD Bellaterra. Molts veïns ja varen 
trobar-se davant de la necessitat 
d’informar-se del funcionament d’un sis-
tema electoral complex.

La tendència natural ens porta a pen-
sar que una urna és la de l’ajuntament 
i l’altra la de l’EMD, però no és així. Les 
dues urnes decideixen el govern de 
l’EMD. Una decideix exclusivament el 
president o presidenta de l’EMD i l’altra 
el repartiment de les cadires del Govern 
de l’EMD. És a dir, que el resultat de 
l’urna del govern de l’EMD fixarà el 
número de vocals/regidors amb dret a 
vot que tindrà cada partit en el Ple de 
l’EMD. Tanmateix aquesta urna també 
influeix en el resultat electoral del 
municipi de Cerdanyola. 

Així doncs, en el cas de Bellaterra on el 
Ple té 9 cadires amb dret a vot, 8 cadires 
es decidiran pels vots a l’urna de govern 

L’agrupació d’EMD’s de Catalunya ha 
intentat alguna vegada, sense èxit, can-
viar el sistema electoral de les EMD’s. Ho 
va fer en la tramitació de la nova llei de 
governs locals de Catalunya que final-
ment va quedar pendent d’aprovació.

Josep Puig, l’actual president de l’EMD 
de Valldoreix i President de l’Agrupació 
d’EMD’s, explicava que totes les EMD’s 
coincidien en la necessitat de canviar el 
sistema electoral per la freqüència en la 
que els electors, a causa del seu desco-
neixement, provoquen situacions de difí-
cil governabilitat de l’EMD.

 “El sistema és difícil d’entendre i 
això fa que la gent sovint voti diferent 
a l’urna de president i a l’urna de 
govern de l’EMD, donant lloc a situa-
cions en alguns casos ingovernables 
amb un president d’un color i un govern 
de l’EMD d’un altre”.

Montserrat Turu, expresidenta de l’EMD 
de Valldoreix, anteriorment va viure un 
mandat especialment difícil provocat 
per la circumstància que el Ple de Vall-

que rebin les formacions polítiques que 
es presenten a Cerdanyola. Aquest any 
es presenten, Gent per Bellaterra, PSC, 
ERC, PP, Junts, Guanyem, Ciutadans, En 
Comú Podem, Som Alternativa i Conver-
gents. 

La cadira de president/a es decidirà 
pels vots a l’urna de presidència, on 
aquest any es presenten com a candi-
dats, Ramon Andreu per Gent per Bella-
terra, Quim Oltra per ERC, Jordi Macaru-
lla per Convergents, Beatriz Duran per 
Ciutadans, i Abel Moreno per Junts per 
Cerdanyola.

Amb aquests resultats, quedarà confi-
gurat el Ple de Bellaterra, el màxim 
organisme que prendrà les decisions de 
l’EMD durant els següents quatre anys.

Recordem per això, que enguany hi 
haurà una tercera urna a Bellaterra per 
les eleccions europees, que se celebra-
ran el mateix dia que les municipals.

doreix tenia una majoria d’un altre par-
tit que no era el seu.

 Amb l’experiència acumulada, la 
expresidenta en una visita a Bellaterra 
feia les següents recomanacions:

“Mentre no es modifiqui la llei Electo-
ral, els veïns d’una EMD han de tenir 
molt clar que han de donar preferència 
al govern més proper, el de l’EMD, i  
aquesta preferència s’ha de traduir en 
un vot coherent de les dues urnes. Això 
cal explicar-ho bé, doncs el resultat 
influeix directament en els regidors i 
vocals de l’EMD. El més important és que 
el govern de l’EMD pugui funcionar ple-
nament i amb coherència i tingui les 
eines necessàries per poder desenvolu-
par i gestionar les seves competències 
com cal”.

Si un President de l’EMD és d’un partit i 
el govern d’un altre, la seva tasca és 
molt complicada. L’agrupació d’EMD’s ha 
editat un vídeo explicatiu del sistema 
electoral que podeu veure a www.emd.
cat

14 15

1 cadira de
President/a EMD

8 cadires de
Govern EMD

(Vocals / Regidors)

+
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URNA DE GOVERN
L’urna de govern triarà directament el Govern de l’EMD
de Bellaterra (els seus 8 vocals). Aquests vots sumen
també a l’Ajuntament de Cerdanyola.
Aquests són els partits que es presenten a Bellaterra i
Cerdanyola amb els corresponents candidats a l’alcaldia. 

Chus Cornellana
Gent per Bellaterra

Carlos Cordón
PSC Cerdanyola

Carles Escolà
Guanyem Cerdanyola

Sonia Rodriguez
Ciutadans Cerdanyola

Manuel Buenaño
PP Cerdanyola

Jordi Macarulla
Convergents

Joan Sanchez
Junts per Cerdanyola

Helena Solà 
ERC Cerdanyola

Cecilia Collado
En Comú Podem

Jordi Haro
Som Alternativa

URNA DE PRESIDENT 
Aquesta urna decideix el President de l'EMD, tot i que el 
vot per triar President és unipersonal, tots els candidats 
que es presenten han d'estar representats per una forma-
ció política. A Bellaterra es presenten 5 candidatures a 
President:

Ramon Andreu

Quim Oltra

Beatriz Duran

Abel Moreno

Jordi Macarulla
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EL CLUB BELLATERRA ESTÀ BLOQUEJAT
AL JUTJAT
Després de la subhasta publicada l’any 2017, el jutjat encara no 
ha lliurat la propietat a l’entitat financera.

El Club Bellaterra va néixer l’any 1934 
per iniciativa d’un conjunt de veïns i veï-
nes que, parlant amb Fomento de la 
Vivienda Popular que era propietària 
d’uns terrenys a Bellaterra, els va cedir 
aquests terrenys per construir-lo. En el 
primer any de vida l’entitat va aconse-
guir 40 socis, que pagaven una quota 
anual de 15 pessetes.

L’any següent, el 1935, es va signar el 
contracte oficial de cessió dels terrenys 
en el qual, Fomento de la Vivienda Popu-
lar, d’entre altres coses, va voler deixar 
clar que la cessió dels terrenys era per a 
fer-ne un ús exclusivament esportiu.

Amb el pas dels anys i l’èxit de la ini-
ciativa, aquell projecte va anar creixent 
i es van fer més instal·lacions, i tot ple-
gat va anar adquirint un caràcter espor-
tiu, social i cultural molt important per 
Bellaterra.

No va ser fins a mitjans dels anys noran-
ta però, quan el contracte de cessió es 
va transformar en una venda oficial dels 
terrenys al Club pel simbòlic preu d’una 

pesseta. Va ser llavors quan tots els 
terrenys i les instal·lacions van passar a 
ser propietat del Club Bellaterra i, per 
tant, de tots els seus socis. I així ho va 
ser fins a l’any 2001 amb la presidència 
de Jordi Martínez. Una època de bonança 
amb un projecte que malgrat no ser de 
grans dimensions i amb pocs serveis, 
complia amb la seva funció. Un club sen-
zill, sense deutes i propietat del Bellate-
rrencs.

Aquell 2001, després d’un canvi en els 
càrrecs directius, amb Jordi Fau com a 
president, es va començar a contemplar 
tirar endavant un projecte de remodela-
ció força ambiciós que, malgrat portar 
una millora en les instal·lacions, va 
resultar no ser rendible.

Les bases d’aquest projecte van ser: la 
construcció d’uns locals per a llogar, 
ampliació dels serveis amb piscina inte-
rior climatitzada, tres pistes de tenis, 
una pista poliesportiva, un gimnàs i un 
local social. Les obres de tot plegat van 
començar l’any 2006, amb Àlvar Roda a 
la vicepresidència; Miquel Sirera com a 

NOTÍCIES

tresorer; Marco Rossines com a secreta-
ri; i Jordi Tardós, Josepa Rossell, Josepa 
Alemany, Josep Riart entre d’altres com 
a consellers de la Junta. Actualment 
alguns membres d’aquesta junta que va 
tirar endavant amb el projecte han anat 
deixant els seus càrrecs.

Malgrat que tots aquells locals ja es van 
llogar i van passar uns quants anys, el 
projecte no acabava de ser rendible i va 
començar a tenir problemes de finança-
ment. El Club Bellaterra va sortir a 
subhasta el desembre del 2017 fruit de la 
gestió d’aquella Junta. Les inversions de 
creixement de l’entitat socioesportiva 
no havien donat la rendibilitat esperada.

El mes de juny del 2018, després 
d’esgotar-se el període corresponent per 
presentar una oferta, la subhasta va 

quedar deserta i no es va trobar cap 
comprador i el Club va passar a ser pro-
pietat de l’entitat bancària que va exe-
cutar el préstec per poder fer les obres 
del nou projecte de remodelació. Per 
tant, automàticament, tots els socis i 
propietaris van perdre tot el patrimoni 
del club que els corresponia.

Actualment, però, el jutjat té bloque-
jada l’entrega del Club Bellaterra a 
l’entitat financera.

Caldrà esperar encara més per veure 
com es desenvolupa la situació i si el 
Club Bellaterra podrà seguir obrint amb 
la seva activitat i podrà recuperar aquell 
caràcter aglutinador, social i cultural 
proper als bellaterrencs que va repre-
sentar durant molts anys.
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MAIG 2019

AGENDA CULTURAL

SORTIDA DE LA BELLAMONTSE, 28A EDICIÓ
(CAMINADA BELLATERRA-MONTSERRAT)

4A EDICIÓ APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC

3R CONCERT PARTICIPATIU D’EL MUSICAL

ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES

Dia: 18 maig
Hora: 20:00h
Lloc: Plaça Joan Maragall
Inscripcions: https://bellaterramontserrat.wordpress.com/inscripcions/
Estudiant o membre del CAU: 12 €
Inscripció anticipada: 15 €
Inscripció el mateix dia: 20 €

Dia: 19 maig
Hora: 10:00h
Lloc: Sant Pau de Riu-Sec
Organitza: Amics de Sant Pau de Riu-Sec

Dia: 26 maig
Organitza: El Musical

Dia: 26 maig
Hora: De 9 a 20h
Lloc: Centre Cívic de la Plaça Maragall

PARTICULAR COMPRA
CASA A BELLATERRA

De particular a partircular
Abstenir-se agències

Enviar info: 

j.bellaterra68@gmail.com
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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
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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 4 racions)

• 200g d’arròs
• 1 ceba
• 1 pastanaga
• 2 fulles grans de kale (col arrissada)
• o unes altres fulles verdes
• Xampinyons portobellos
• Pebrot morro de bou groc i vermell
• Brots
• Prunes bombó (seques)
• 1 tassa de soia texturitzada
• 1 gra d’all o all en pols
• Oli
• Sal d’Himàlaia o normal

Anuncia’t al 

TOT 

BELLATERRA

936114243

RECEPTA

ARRÒS AMB PORTOBELLOS I SALSA TERIYAKI
Recepta de Moisés de Tomás Rivas extreta de receptes.cat

PREPARACIÓ:
(30 minuts)

Posem una olla a bullir amb l’all i un raig d’oli. Quan arrenqui el bull hi afegim 
l’arròs i anem remenant perquè no s’enganxi. L’escorrem al cap de vint minuts.

Netegem i tallem tots els ingredients i els posem en una paella, saltejant-los fins 
que es daurin una mica.

Condimentem amb sal (de l’Himàlaia si en tenim), pebre i orenga.

Afegim la salsa teriyaki, i un raig de vi blanc o de cuina si ho desitgem.

Servim l’arròs al centre del plat i l’envoltem amb els ingredients que hem daurat 
juntament amb la salsa.

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

SUPORT INFORMÀTIC
a domicili 644 44 1239
virus, cob. wifi, reparacions, 
formació personalitzada, 
asesorament i muntatge 
nous equips, mar ques...

GUIA COMERCIAL 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

93 611 42 43

comercial@totbellaterra.com

Demana més informació al telèfon

O per correu electrònic a:

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?
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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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