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Entre els mesos de juliol i agost hi ha un 
gran fluxe de persones que es mouen per 
fer vacances. En el cas de Bellaterra, 
l’ambient està fins i tot més tranquil durant 
aquesta època de l’any, encara que sembli 
impossible. 
El trànsit és fluït, els carrers s’escalfen en 
silenci, i abunden les places d’aparcament. 
La vegetació creix i arran de les últimes 
pluges, s’exhibeix d’un color verd esplen-
dorós. A la nit, juguen nens al carrer tot 
aprofitant els dies sense escola. El raucar 
de les granotes i més d’un mosquit tigre, 
amaneixen les migdiades i les nits a Bella-
terra.
És un estiu de calor soportable. Les tempe-
ratures al matí, no són res que una bona 
capbussada a la piscina, no puguin arreglar.
Pel que fa a l’entreteniment, alguns comer-
ços segueixen funcionant, tot i que l’horari 
s’ha modificat. El supermercat i la farmàcia 
segueixen oberts.
Amb tot, el poble sembla que es prepari pel 
setembre, temporada en què tornarà a 
arrencar tot amb la força de la Festa Major 
de cada any.

Sandra Bortolotti
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El territori ha fet els deures, ara cal que el Conseller Lluís Recoder es pronunciï i actuï

 

El 29 de juliol, l’Ajuntament de Cerdanyola ha desestimat el recurs presentat per l’empresa Puigfel 

demanant la suspensió del certificat d’incompatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Aquest és un pas important en la lluita contra l’abocador, atès que comporta l’arxiu del procediment 

administratiu obert al Departament de Territori i Sostenibilitat per tramitar l’abocador. 

Els plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra han rebutjat de forma expressa, reiterada i contundent 

aquest abocador. El Ple de Cerdanyola del 28 de juliol ha tornat a demanar per unanimitat que el 

Govern de la Generalitat es pronunciï sobre l’abocador de Can Fatjó dels Aurons, el descarti 

definitivament i procedeixi a complir de manera immediata el projecte de restauració de l’argilera amb 

terres. 

Ens costa entendre les raons per les quals el Conseller Lluís Recoder es nega reiteradament a 

pronunciar-se sobre aquest abocador, ignorant les demandes dels plens de Sant Cugat, Cerdanyola i 

Bellaterra, del Parlament de Catalunya i dels veïns. El Conseller Recoder s’ha negat a parlar d’aquest 

abocador tant amb la Plataforma contra l’abocador com al president de l’EMD de Bellaterra. Això 

certament ens preocupa, perquè precisament qui ha de prendre les properes decisions sobre aquest 

abocador és el departament de Territori i Sostenibilitat:

- Una vegada l’Ajuntament de Cerdanyola ha declarat la incompatibilitat urbanística de l’abocador i 

ha rebutjat el recurs presentat per Puigfel, el Departament del Sr. Recoder  ha d’arxivar el 

procediment administratiu obert per tirar endavant l’abocador. 

- La Direcció General d’Urbanisme del departament del Sr. Recoder està pendent d’emetre un 

informe per determinar si un pla especial urbanístic és la via per aprovar l’abocador.  

- L’empresa Puigfel justifica l’interès públic i supramunicipal d’aquest abocador amb la Carta de 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) d’octubre de 2010. Fins al dia d’avui el director de l’ARC ha 

fet declaracions dient que aquest abocador ha passat a ser història, però no hi ha absolutament 

CAP document ni CAP comunicació oficial ni de l’ARC ni del Govern que així ho confirmi. Per 

suposat el Sr. Recoder no s’ha pronunciat públicament sobre aquest assumpte. 

- Els mateixos inspectors del Departament de Territori i Sostenibilitat han detectat irregularitats en el 

compliment del pla de restauració de l’argilera. És competència del Departament del senyor 

Recoder denunciar els incompliments del Pla de restauració de l’argilera i imposar les sancions 

oportunes.  

Certament els veïns no podem estar tranquils, de motius no ens en falten: El vot en contra a la moció del 

Parlament de Catalunya de rebuig a l’abocador per part del grup de CiU, la negativa reiterada del 

Conseller Lluís Recoder a pronunciar-se, la passivitat del Departament de Territori i Sostenibilitat en 

aquest tema que tanta alarma social ha causat entre els veïns i les escoles, o la persistència de l’empresa 

Puigfel per tirar endavant el projecte d’abocador, en són bons exemples. 

Des del Govern i des del grup parlamentari de CiU  se’ns ha dit que no es pot governar un país a cops de 

moció del Parlament de Catalunya, que les decisions sobre els abocadors corresponen al Govern i no al 

Parlament ni als ciutadans. Demanem que aquestes paraules es traslladin a fets i que el Govern i, més 

particularment, la Conselleria del senyor Lluís Recoder, comenci a actuar i prengui les decisions 

oportunes per donar una solució definitiva al clot de l’argilera Almar. Una solució que, com en repetides 

ocasions s’ha dit des del Govern de la Generalitat, s’ha de consensuar amb el territori. 

Senyor Recoder, el territori ho pot dir més fort però no més clar: EL TERRITORI VOL QUE EL CLOT DE 

L’ARGILERA ALMAR ES COMENCI A OMPLIR AMB TERRES JA, tal i com preveu el pla de restauració 

actual. 

 
29 de juliol de 2011 

Després que els governs de Cerdan-
yola, Bellaterra i Sant Cugat apro-
vessin mocions contràries a 
l’abocador reiteradament, el passat 
13 de juliol La comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament, a ins-
tàncies del PP i amb una esmena 
d’ERC, rebutjava l’abocador, tot 
que CiU va votar en contra de la pro-
posta de ressolució. Josep Rull dipu-
tat de Ciu, va defensar el vot argu-
mentant que el govern “no pot 
governar a cop de propostes de reso-
lució” basades en la “cultura del 
no”. Rull considera que la decisió 
final sobre l’abocador l’han de pren-
dre “el govern de la Generalitat 
d’acord amb el territori” i que això 
passarà quan la Generalitat tingui 
triada l’alternativa a l’abocador.
Per altra banda el director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
Josep Maria Tost, assegurava fa pocs 
dies que l’abocador de Can Fatjó 
“ha sortit de la llista de candidats i 
s’arxivarà”, però no hi ha data con-
creta  per tancar el projecte. 

Les reaccions dels partits i col·lectius 
contraris al futur abocador van ser 
unànimes i es mostrar satisfets amb  
el resultat de la votació, però  tots 

El ParlamEnt rEbutja l’aboCaDor DE Can 
Fatjo malgrat  amb ElS votS En Contra DE CIu

van coincidir en demanar un posicionament clar 
al Govern de la Generalitat. 

També el president de l’Emd, Ramon Andreu i 
L’Alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa feien 
declaracions demanant aquesta posició del 
govern. El Partit Popular presentava una moció 
aprovada per unanimitat als plens de Cerdanyola 
i Sant Cugat on es tornava a demanar un posicio-
nament clar del govern de la Generalitat. 

La Plataforma contra l’Abocador segueix treba-
llant,  a fins que  el clot no estigui definitivament 
ple de terres. El passat dia 5 de juliol es va fer 
una reunió a Bellaterra on exposaven la realitat 
del abocador i es va demanar la col.laboració 
econòmica del veïns per poder seguir treballant 
amb els mitjans necessaris. Us adjuntem el darrer  
comunicat de la plataforma i la seva web.
www.plataformacanfatjo.cat

Reunió de la Plataforma Bellaterra 5 de Juliol
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PrEParant FESta major
Els dies 8, 9 10 i 11 de Setembre, Bellaterra  estarà 
de Festa Major.
Ja s’ha posat el fil a l’agulla i els preparatius de la 
festa sembla que van per bon camí. 
Igual que els darrers anys, la unió de veïns  es 
l’encarregada de l’organització dels actes de la 
festa i enguany fa una aportació econòmica similar 
a la de l’any passat. 
Els temes logístics, els talls de trànsit, la segure-
tat, l’escenari i els inflables van a càrreg de 
l’Emd. 
Altres entitats col.laboren com sempre de la festa 
Major, el Cau organitza els jocs infantils, el Musical 
posarà de nou la nota musical de les festes i el Club 
fa la seva aportació mes dinàmica i esportiva. Btt 
ja prepara les bicis i la Inestable assaja des de fa 
mesos per sorprendre i fer riure de nou als espec-
tadors. 
Encara no podem desvelar les novetats d’enguany 
però si confirmar que de nou es col.locarà l’escenari 
a la Plaça del Pi i aquesta quedarà tallada al trànsit 
des del divendres al matí fins la nit del diumenge 
igual que l’any passat.

Podreu consultar el programa de la 
Festa Major a la nostra web la pri-
mera setmana de setembre www.
totbellaterra.com
aquest any l’Emd aplicarà mesu-
res per frenar el “botellón” a la 
Festa major. 
L’increment dels últims anys del 
fenomen del botellon associat a la 
Festa Major de Bellaterra junta-
ment  amb la proximitat de 
l’estació de FFCC als actes de la 
Festa Major,  han portat a l’Emd a 
decidir regular el consum d’alcohol 
en els nits de la Festa Major a 
Bellaterra.
A la nit només es permetrà el con-
sum d’alcohol a la Plaça del Pi, i en 
contrapartida la venda de begudes 
dins el recinte de la festa tindrà 
preus populars i els assistents a les 
activitats de nit no podran entrar a 
la plaça cap tipus de beguda.

NOTICIES
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¿Qué condiciones debería tener un estudiante 
que se dedicará profesionalmente a la música? 
¿a qué edad debería tomar esa decisión?
La decisión depende del ambiente. En casa, en la 
escuela, en sus compañeros,… En algunos casos 
depende, por ejemplo, de si los padres son músi-
cos o no son músicos, etcétera. A veces, alumnos 
de 10 o 11 años lo tiene bastante claro porque 
están en un ambiente propiciado porque este niño 
quiera hacerlo; a otros les gusta, pero no se lo 
plantean porque no lo ven posible y a la vez que 
tu se lo haces experimentar, que pueden hacerlo 
muy bien, ellos van descubriendo que puede ser 
una posibilidad profesional.  Hay otros casos de 
alumnos que, aunque les gusta la música, tienen 
claro que quieren dedicarse a otra cosa… Esto 
pasa así, lo descubren cuando ya tienen 14 o 15 o 
más años y otras veces que lo descubren mucho 
antes. Yo he tenido un alumno que hasta los 16 y 
17 no sabía que le gustaba tanto como para dedi-
carse a ello y decidió hacerlo. Y claro, hasta 
entonces no había estudiado mucho y al final tuvo 
que hacer un paso más grande porque se veía que 
no llegaba y pudo llegar. Por esto yo pienso que 
mientras mejor hagas algo, después tienes la 
posibilidad de continuar sin ningún compromiso o 
no para ser profesional. No se puede estar presio-

ENTREVISTA

mEStrE DE vIolí I orQuEStra, QuE S'ha 
InCorPorat aQuESt CurS a El muSICal

hErIbErto FontSECa

“no importa si el estu-
diante  será profesional 
o no, la exigencia debe 
ser la máxima, además 
de tocar bien, la música 
desarrolla la inteligencia 

y la sensibilidad”

heriberto Fontseca es un gran maestro y un gran profesional, un hombre entusiasta que tienen 
el don de comunicarse con los jóvenes y transmitirles su saber y su entusiasmo por el violín y por 
la música. En sus clases, cuenta, que lo primero es entender la música y luego, la destreza téc-
nica para tocar un instrumento. “no se puede estar presionando para hacer algo sino para hacer-
lo muy bien para que luego (los alumnos) puedan escoger”. 

maestro, este es su primer año en bellaterra. Su 
incorporación al musical, por nuestra parte, se 
debió a una decisión unánime de todo el depar-
tamento ¿Qué le impulso a aceptar este trabajo?
Sin duda,  acepte por el entusiasmo que existe en 
la escuela y la inquietud por hacer cosas nuevas y 
profundizar en lo que ya hacen. Quería acercarme 
en especial al método Suzuki, al modo como lo 
imparten.

¿Qué le parece el método Susuki?
Es original y natural, como la propia vida. Cuando 
naces aprendes a comportarte,  a hablar… Pasar 
esa naturalidad de imitación y de los primeros 
pasos que das en el hogar a una enseñanza del arte 
es una cosa genial, muy curiosa. Por eso pienso 
que, especialmente para los pequeños, es un 
método muy natural. Si se hace muy bien, es fan-
tástico.

usted se encarga de los alumnos de grado profe-
sional de violín y de la orquestra de los mayores. 

trabajando la técnica, a que tengan más rigor en 
el estudio,… Pienso que todos pueden hacerlo 
muy bien, son todos buenos chicos.

¿Cómo se plantea el paso del nivel elemental y 
el método Suzuki a cursos de mayor grado? 
Creo que no es fácil. Para impulsar el paso del 
método Suzuki a un método más tradicional 
hace falta primero conocer la manera del méto-
do suzuki e insertar poco a poco y de manera 
muy natural el método más tradicional. En efec-
to, puede ser como si fuera una sola manera 
porque el educar y enseñar es una misma cosa, 
indiferentemente de que utilices un método u 
otro. Vas por el mismo camino, a un mismo fin. 
Si piensas en eso puedes hacer la transición lo 
más natural posible. 

¿Cómo son los alumnos que ha encontrado en 
El musical?
Todos los alumnos tienen cosas muy interesantes 
- por supuesto, tienen caracteres diferentes- 
pero cada uno de ellos tiene algo que hay que 
saber reconocer. Hay que empezar por ahí para 
después llevarlos a que tengan un nivel, a seguir 

nando en hacer algo sino en hacerlo muy bien 
para después… 

¿Piensa que el profesor de instrumento acaba 
siendo y actuando como el tutor musical del 
alumno, ante otros profesores? 
Creo que sí, porque es el profesor que está con 
ellos tanto individualmente como colectivamen-
te y lo ven como si fuera un poco el líder de lo 
que está haciendo. Tienes que ser ejemplo, tie-
nes que dar ejemplo, tienes que educar y cuan-
do ellos sienten que le están enseñando o que 
están aprendiendo algo, ya sea música como 
propia educación, esto hace un vínculo que es 
importante. Está demostrado que sí, que es un 
tutor.

¿Cuál es el papel de la familia? ¿Qué papel 
debería tener y a qué edad?
Pienso que la familia tiene un papel muy impor-
tante, quizás cuando son más pequeños en un 
porcentaje muy grande, de un 90% o casi. Des-
pués se va reduciendo, pero siempre tienen que 
estar allí. Cuando son mayores, como la mitad, 
pero es muy importante su presencia,  con inde-
pendencia de la estructura familiar.  Siempre 
tiene que haber un apoyo entro los dos para que 
el alumno se sienta bien y las cosas que haga las 
haga muy naturales.

Entrevista de Montserrat Roig, directora de El 
musical.
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Entre el 4 i el 27 d’agost s’interromp el ser-
vei ferroviari a l’entrada sud de Barcelona 
Sants. Aquesta interrupció afectarà la circu-
lació dels trens de Rodalies a la nostra ciutat 
amb modificació d’horaris i recorreguts 
Amb motiu de les obres de cobertura i urba-
nització de l’accés ferroviari a l’estació de 
Sants, es produirà una desconnexió a 
l’entrada sud de Barcelona Sants, entre el 4 
i el 27 d'agost, que afectarà als trens que 
passen per Cerdanyola. La interrupció de la 
circulació ferroviària es realitzarà entre els 
trams de L’Hospitalet – Barcelona Sants i 
Bellvitge - Barcelona Sants. Per facilitar la 
mobilitat dels ciutadans, es modificaran 
horaris i recorreguts de les línies de Rodalies 
de Catalunya i s’establiran serveis alterna-
tius.
Les modificacions que afecten a les línies de 
Rodalies que passen per la nostra ciutat són:
Línia R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa 
per Vilafranca): els trens no circularan entre 
l’Hospitalet i Sants, de manera que es pres-
tarà el servei en dos trams diferenciats: 
o Sant Vicenç de Calders – L’Hospitalet 
o Barcelona Sants – Manresa 
La connexió entre ambdues sublínies es pot 
realitzar transbordant a la L1 del metro (tra-
jecte l’Hopspitalet- Plaça de Catalunya) o bé 
a la L5 (trajecte Cornellà-Sants)
Línia R7 (Cerdanyola Universitat – Sant 
Andreu Arenal): Els viatgers disposaran d’un 
tren per hora i sentit

Abonaments vàlids també al Metro i FGC
També s’ha establert un acord pel qual els 
títols de transport de Renfe, (tant de Roda-
lies de Barcelona com Regionals), no inte-
grats, són vàlids per a accedir al Metro a les 
estacions de Rambla Just Oliveras, Cornellà 
Centre, Bellvitge, Sants Estació, Plaça de 
Sants Passeig de Gràcia, Catalunya, Arc de 
Triomf, Clot, Sant Andreu, Barceloneta, 

aFECtaCIó al trànSIt FErrovIarI 
Durant El mES D’agoSt

Fabra i Puig i Sagrera. De la mateixa 
manera amb Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a les estacions de Gor-
nal i de Plaça d’Espanya.

Restriccions al servei
Per tal d’evitar l’afectació, se senyalitza-
ran els itineraris en transport públic 
alternatius. En aquest sentit, es recoma-
narà la utilització de l’L1, l’L5 i FGC als 
viatgers que es desplacin a Sants des de 
la banda Llobregat. Concretament, l’L1 
des de l’Hospitalet de Llobregat, l’L5 des 
de Cornellà Centre, així com els FGC des 
de Bellvitge, que connecten Gornal amb 
la Plaça Espanya, on poden enllaçar de 
nou amb la L3 fins a Sants.

Paral•lelament, es posarà en marxa un 
dispositiu per garantir la mobilitat a 
l’entorn de l’estació de Sants, on 
s’habilitarà un servei llançadora amb 
autobús cada 15 minuts que enllaçarà 
Sants amb l’Aeroport.
A més, amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat dels viatgers, Renfe ha esta-
blert nous horaris i una reconfiguració 
dels serveis de Rodalies de Catalunya que 
pretén facilitar la connexió de Barcelona 
amb la resta de l’àrea metropolitana.

Serveis de Llarga Distància
Els trens de Llarga Distància que circulen 
per les vies convencionals amb origen o 
destinació Barcelona mantenen la seva 
aturada a l’estació de Barcelona Sants 
tot i que es desviaran per Vilafranca – 
Cerdanyola Universitat per entrar pel 
nord de Barcelona. Aquesta modificació 
del recorregut comportarà un increment 
del temps de viatge de 45 minuts. Els ser-
veis que circulen per la xarxa d’Alta Velo-
citat prestaran el servei habitual.

REPORTATGE

CaSalS D'EStIu
Els casals i campaments d'estiu, són segurament els mes 
esperats per els petits i joves Bellaterrencs.  Aquest passat 
juliol el Club bellaterra, el musical i el Cau entre d'altres, 
presentaven moltes i diverses ofertes de casals d'estiu i 
la resposta ha sobrepassat totalment l'esperada fent que 
totes les activitats s'omplissin de gom a gom.

El Club Bellaterra va oferir diversos casals esportius i va fer un ple absolut.
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El Club va organitzar diversos esports i activitats de lleure.

El Musical va omplir de color, música i dansa els casals. Cal destacar que van ser molt ben 
acollits  els Cursos de Formació Continuada adreçats a músics i mestres de música.

El Curs de Soundpain-
ting va acollir a 
participants que van 
arribar des d'arreu del 
món a Bellaterra des 
d' Hongria, Àustria, 
Portugal, Noruega, 
Les Canàries, entre 
d'altres.  Tots ells van 
ser acollits al Hostal 
Sant Pancràs i la Vila 
de la Uab.



14 15REPORTATGEREPORTATGE

Trucs i pioners van muntar un bon campament i van poder fer quasi tota la ruta. Els ràn-
gers, joves 12 a 14 anys, ens expliquen orgullosos que van caminar durant 11 dies fent un 
total de 103 km. 

Beget, una petita 
població de l'Alta 
Garrotxa i molt aprop 
de Camprodon va aco-
llir el nostres escoltes 
al llarg de la segona 
quinzena de Juliol. Tot 
i el mal temps i les 
intenses pluges, els 
Campaments d'estiu 
han estat l'esperat 
premi a un any molt 
viu i intens de Cau.

Els mes petits, els cas-
tors i estols finalment 
nomes van fer tres dies 
de ruta doncs el temps 
els va fer tornar al cam-
pament base i destaquen 
que davant la pluja van 
fer una forta pinya i van 
saber gaudir dels campa-
ments malgrat les adver-
sitats del temps. 
Els darrers dies van 
poder gaudir tos plegats 
d'un bon bany al riu i 
d'uns dies força caloro-
sos.
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APUNTA’T ALS TALLERS DE L’EMD 
TARDOR 2011!
Fotografia, pintura, anglès, cuina freda per a nens 
i nenes, teatre infantil, club de lectura, cuina, balls 
de saló i expressió artística infantil, photoshop...
Per a més informació truca al 93 518 18 30
o envia’ns un mail a info@bellaterra.diba.cat

CURS 
INTENSIU 
D’ANGLÈS 
A L’ESTIU 
A L’EMD!

La característica fundamental que diferencia a un 
niño de un adulto es su capacidad para crecer y 
desarrollarse. Desde su nacimiento hasta que 
adquiere la forma de un adulto, el niño estará en 
un proceso de cambio permanente. Variará su rit-
mo de crecimiento, la madurez de sus funciones 
orgánicas y la relación con su entorno.
Estas circunstancias determinarán por un lado, 
los objetivos de la alimentación y por otro, la for-
ma correcta de satisfacerlos.
Una alimentación adecuada, ejercicio físico y una 
enseñanza conductual, son claves para conseguir 
hábitos alimenticios correctos para toda su vida y 
un desarrollo sano.

nutrICIón InFantIl
Prevenir es evitar

El papel más importante de los ali-
mentos es proporcionar la energía y 
nutrientes necesarios para evitar la 
malnutrición y lograr un crecimien-
to y desarrollo óptimo. Si éstos no 
se satisfacen, el crecimiento y la 
talla final disminuirán, el desarrollo 
se retrasará y repercutirá en el 
estado de salud.
La modernización de la sociedad ha 
ido deteriorando la calidad de la 
dieta mediterránea y ha provocado 
un incremento de las tasas de obesi-
dad. La infancia es la más perjudi-
cada por este fenómeno ya que en 
esta etapa de la vida, se adquieren 
y consolidan los hábitos alimenta-
rios que se mantendrán en el futu-
ro. De ahí la importancia de guiar 
adecuadamente la conducta ali-
mentaria de los más pequeños.
Los Productos Nutricare son comi-
das sustitutivas complementarias 
bajas en calorias, batidos, pastas, 
bizcochos que alternamos con ali-
mentos tradicionales. Cada comida 
Nutricare aporta 1/3 de la cantidad 
diaria recomendada de todos los 
nutrientes esenciales.

Eva Coll
Asesora Nutricare - T.630709189



21SALUT

Casi todos solemos decir que reciclamos. 
Pero no siempre es así e incluso lo hacemos 
incorrectamente.
Una de las formas de reciclar consiste en 
depositar en las farmacias en el buzón-
punto SIGRE (Sistema Integrado de Gestión 
de Residuos)   aquellas medicinas que ya no 
utilizamos o que ya han caducado. Pero no 
debe ser utilizado como cubo de basura, ni 
para depositar agujas, termómetros, 
gasas,…
Con este sencillo gesto, evitamos la conta-
minación del planeta por estas sustancias 
nocivas y frenamos, en parte, el manido 
pero real cambio climático. Cambio que, a 
su vez, es un factor que influye en el esta-
do de nuestras defensas, es decir, en nues-
tro sistema inmunitario.
Se trata de reciclar con garantías y sin áni-
mo de lucro (pese a que por una confusión 
se difundió lo contrario en el año 2009).Y 
los medicamentos que no son peligrosos 
son destinados a valorización energética o 
a eliminación controlada. 

mEDICInaS Para El PlanEta 
Ahora que las personas con nivel adquisiti-
vo medio podemos participar en la propie-
dad de obras de arte, a través de la compra 
de acciones que van desde los 10 euros…si 
reciclamos, también podremos considerar-
nos “propietarios” de un trocito del futuro 
de nuestro planeta.
Hace 10 años que comenzó esta iniciativa 
del SIGRE en la que todos debemos colabo-
rar: oficinas de farmacia, empresas de dis-
tribución farmacéutica…¿y tú?.
Un gesto con el mismo gran efecto que el 
famoso batir de alas de una sola mariposa.

Georgina Martorell García
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temps degut a que en aquests moments, el Club està 
reformant els estatuts.
Tal i com va explicar Campmany, la idea de la Penya va 
néixer ja fa uns quants anys arran de la seva iniciativa i la 
d’un altre soci del Barça. Amb la creació de l’EMD de 
Bellaterra, la idea de la Penya Blaugrana de Bellaterra ha 
pogut ser cristalitzada sense dependre d’un altre munici-
pi. 
Amb la Penya, tots aquells culers amb ganes de veure un 
partit sense sortir del poble, juntament amb amics i 
veïns, ja tindran un lloc i grup de gent per a fer-ho. Així 
mateix, s’organitzaran viatges per a seguir l’equip blau-
grana allà on jugui i s’intentarà aconseguir entrades per 
a anar al Camp Nou.
Agustí Benedito, bellaterrenc i futur candidat a la presi-
dència del Barça, va ser present a l’acte i va encoratjar 
als assistents a participar en aquesta nova voluntat de fer 
poble.
Al principi de setembre, es celebrarà una assemblea 
general per a tots els socis, per decidir la seu de la Penya 
i la Junta Directiva. A més, el mateix dia s’entregarà el 
carnet de socis a tots els membres.
Al mateix temps, a la pàgina facebook de la Penya (P.B. 
de Bellaterra) i més endavant al web www.bellaterra-
blaugrana.com, es podrà trobar el formulari d’inscripció 
a la nova Penya Blaugrana de Bellaterra.

Sandra Bortolotti

Bellaterra ja té Penya Blau-
grana. El passat 13 de juliol 
es va celebrar al Centre 
Cívic, la fundació de la pri-
mera Associació Penya Blau-
grana de Bellaterra. 
El futbol va tornar a demos-
trar que mou grans quanti-
tats de persones, ja que 
l’acte va tenir més d’un cen-
tenar d’assistents, molts 
més dels esperats tenint en 
compte el públic que conco-
rre normalment aquests 
actes del poble.
Molts dels bellaterrencs que 
van assistir-hi, van fer-se 
socis al mateix moment. 
Quan va finalitzar l’acte, es 
van poder sumar un cente-
nar de socis fundadors de la 
Penya Blaugrana.
Cinc membres van protago-
nitzar la taula de presenta-
ció de la Penya al Centre 
Cívic: Joan Balcells (tresorer 
de la Penya), Jordi Sans 
(secretari de la Penya), Oriol 
Campmany (president de la 
Penya), Agustí Benedito 
(futur candidat a la presi-
dència del Barça) i Feliu Cru-
safon (vicepresident de la 
Penya). 
Per acabar de formalitzar la 
creació de la Penya, caldrà 
esperar que el Futbol Club 
Barcelona la reconegui com 
a tal. Aquest procés 
d’acceptació de noves pen-
yes, pot tardar un cert 

InauguraDa la aSS. PEnya blaugrana DE 
bEllatErra amb un CEntEnar DE SoCIS

Tres agents de protecció civil ja han començat a treballar reco-
llint dades. Al llarg del mes de juliol i fins a finals de setembre, 
els agents de protecció civil encarregats del pla d’evacuació de 
Bellaterra visiten totes les cases del veïnat per fer un estudi 
exhaustiu de les nostres cases i famílies i alhora informant-nos 
d’acord amb la situació i condicions de les nostres cases. 
Ja han visitat gairebé totes les cases de can Domènec i del Turó 
de Sant Pau, i estan molt satisfets per la col.laboració de tots 
els veïns visitats. Consideren que és molt important conèixer 
les necessitats reals del lloc alhora d’elaborar el pla. 
En cas d’incendi o altres emergències cal saber quines cases 
tenen persones dependents, invidents, animals etc... per poder 
ser extremadament eficients.
No es descarta un cop elaborat el pla d’evacuació la possibilitat 
d’efectuar un simulacre per verificar l’eficàcia del pla i valorar 
la reacció dels veïns i el funcionament real dels cossos 
d’emergència.
Un cop finalitzat el pla l’Emd podrà exigir als propietaris dels 
terrenys sense edificar que siguin responsables del seu mante-
niment.

tEmPoral D’EStIu
Les tempestes d’estiu obliguen de nou a tallar la 
carretera BV 1414 i ocasionen talls d’electricitat i 
telèfon degut a la caiguda d’alguns arbres. Les zones 
boscoses i els solars mes abandonats han ocasionat el 
mes de juliol força problemes degut a la caiguda 
d’arbres, sobre tot pins blancs que ja van quedar 
malmesos en les ventades de fa un parell d’anys.
Els bombers van fer diverses sortides per tallar els 
arbres caiguts i malgrat que ràpidament es va resta-
blir el servei de llum i telèfon encara avui cal arre-
glar els cables caiguts i retirar alguns arbres que 
queden al carrer i ocasionen problemes de recollida 
d’escombraries. 

agEntS DE ProtECCIó CIvIl ja trEballEn a bEllatErra
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Inici Festa major de bellaterra

Festa major de bellaterra

Festa major de bellaterra

Festa major de bellaterra

Diada nacional de Catalunya

Inici del Curs Escolar

agEnDa SEtEmbrE
08/SETEMBRE

09/SETEMBRE

10/SETEMBRE

11/SETEMBRE

12/SETEMBRE

Podeu consultar el programa de festa major a 
la nostra web a partir de l’1 de setembre

www.totbellaterra.com
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guía ComErCIal bEllatErra
Axis Gestió Inmobiliaria

Estètica Pepa Rosell

Miraqueguau

Taller de Viatges

Paper's

Moda Camden Uab

Optica Universitaria Uab

93 725 44 33

617 37 57 65

93 580 47 09

93 592 99 36

93 592 10 93

93 591 02 66

93 594 01 72

rEStaurantS
Marcs

Hostal Sant Pancràs

Can Edo

Can Lambert

Bar  D’Klap

93 580 85 31

93 692 20 54

93 580 66 60

93 592 99 47

93 592 97 52
TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   112

Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             112 93 592 47 00
Policia Nacional                1091 93 594 24 80
Ambulàncies 93 712 03 03
Ambulància Creu Roja 93 580 33 33
Dones en Situació de Violència 900 900 120

Aigües Cassa - Avaries   385 878 009
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà   001 001 109
93 725 62 77

Correus UAB 93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu 93 692 09 71
Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus 93 580 67 00 

93 727 92 92
FF CC 93 205 15 15
Renfe 902 320 320 

93 691 88 69
Taxi Cerdanyola 93 691 76 00
Taxi Mercedes 93 307 07 07
Taxi Honrubia 639 721 111
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera 93 580 63 63
Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
Cap Fontetes 93 594 44 70
Alcohòlics Anònims 93 317 77 77
Centre Salud  Mental 93 580 96 77
Creu  Roja 93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Ass. E. contra el Càncer 93 414 25 25
Hospital Parc Taulí 93 723 10 10
Hospital General de Catalunya 902 533 333

FARMÀCIA
Farmàcia de Bellaterra   93 691 46 55
Horari  9-13’30 i 16’30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma 93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB 93 581 19 74
Escola Ramon Fuster 93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra 93 581 15 83
IES Pere Calders 93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til.ler” 93 592 97 95
La Vall 93 580 37 37
El Musical 93 580 42 46
El Club 93 580 25 42
SAF 93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola 010
Ajuntament OAC 93 580 88 88
Ateneu ext 870
Arxiu Municipal ext 164
Urbanisme 93 591 41 22
Cultura 93 591 41 33
Universitat Autònoma UAB 93 581 10 00

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà 93 518 18 30
Plaça Maragall, 4 
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* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

Mare de Déu de Montserrat,Pl. .. C2
Margenat, C. .................... F1
Mercè Rodoreda, C. ......... H5
Mestre Nicolau, C. ............ F3
Miquel Servet, Av. ............. D4
Montseny, C. .................... D5
N
Narcís Monturiol, C. .......... E3
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Enric Morera, C. .............. C5
Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 
Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2
L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6
M
Major, Pl. ........................... A6

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5
D 
Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3
E
Enric Losantos, C. ........... B2

EQUIPAMENTS
1 EMD
1 Centre Cívic Bellaterra
2 Centre Cívic St.Pau
3 Club Bellaterra
4 Escola Bellaire
5 Escola Bellaterra UAB
6 Escola Ramon Fuster
7 Escola de Música El Musical
8 Escola Waldorf
9 Escola Parvulari d’en Pitu

10 Farmàcia de Bellaterra
11 Ferrocarrils Catalans FGC
12 Grup Escolta Bellaterra
13 Institut Pere Calders
14 Parròquia de la Sta.Creu

GUIA COMERCIAL
COMERÇOS RESTAURANTS
A Benzinera Repsol L Blanc
B Crousehouse Bellaterra M Can Edo
C Estètica Pepa Rosell N Can Lambert
D Forn Il Fornaio O El Galliner
E Axis Gestió Immobiliaria P El Pedregar
F Mira Que Guau Q El Revolt
H Moda Camden (UAB) R Hostal Sant Pancràs

I Paper’s S Marcs
J Supermercat Condis T El Club
K Taller de Viatges U Cafè del Turó

Salcillo, C. ...................... I5/6
Sant Llorenç, C. ............... J2
Sant Pancraç, C. ............. D4
Sant Pau, C. .................... B5
Sant Plàcid, C. ................ C4
Santa Creu, Ptge. ............ E4
Santiago Rusiñol, C. ........ E4
Sardanista Serra, C. ......... C5
Serafí Pitarra, C. ........... B2/3
T
Talent, C. .......................... I2
Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
Til·ler, C. .......................... J2
Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2
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Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
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Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2
B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4
C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
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TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   112

Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             112 93 592 47 00
Policia Nacional                1091 93 594 24 80
Ambulàncies 93 712 03 03
Ambulància Creu Roja 93 580 33 33
Dones en Situació de Violència 900 900 120

Aigües Cassa - Avaries   385 878 009
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà   001 001 109
93 725 62 77

Correus UAB 93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu 93 692 09 71
Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus 93 580 67 00 

93 727 92 92
FF CC 93 205 15 15
Renfe 902 320 320 

93 691 88 69
Taxi Cerdanyola 93 691 76 00
Taxi Mercedes 93 307 07 07
Taxi Honrubia 639 721 111
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera 93 580 63 63
Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
Cap Fontetes 93 594 44 70
Alcohòlics Anònims 93 317 77 77
Centre Salud  Mental 93 580 96 77
Creu  Roja 93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Ass. E. contra el Càncer 93 414 25 25
Hospital Parc Taulí 93 723 10 10
Hospital General de Catalunya 902 533 333

FARMÀCIA
Farmàcia de Bellaterra   93 691 46 55
Horari  9-13’30 i 16’30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma 93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB 93 581 19 74
Escola Ramon Fuster 93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra 93 581 15 83
IES Pere Calders 93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til.ler” 93 592 97 95
La Vall 93 580 37 37
El Musical 93 580 42 46
El Club 93 580 25 42
SAF 93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola 010
Ajuntament OAC 93 580 88 88
Ateneu ext 870
Arxiu Municipal ext 164
Urbanisme 93 591 41 22
Cultura 93 591 41 33
Universitat Autònoma UAB 93 581 10 00

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà 93 518 18 30
Plaça Maragall, 4 

urgEnCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulancia Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SErvEIS SanItarIS
CAP Serraparera
Cita previa 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
Residencia Geriatrica CIM Bellaterra

FarmaCIa
Farmàcia a Bellaterra    
Horari  9-13'30 i 16'30-20 hr
Cap de setmana 11-14 hr

SErvEI munICIPal CErDanyola -EmD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura
Universitat Autònoma UAB

tElEFonS D'IntErÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  Uab
Parróquia de la Santa Creu
Deixallèria Campus Uab
Aeroport  Aena
Bus  Sarbus
FF CC
Renfe

Taxi Honrubia
Taxi Cerdanyola
Taxi Mercedes
Taxi Sant Cugat

ESColES
Escola Ramon Fuster
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
Ies Pere Calders
Escola Walforf-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

93 691 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
900 770 077 
900 858 785
900 750 750
902 200 850
901 100 100 
93 725 62 77
93 581 14 06
93 692 09 71
93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320
93 691 88 69
639 72 11 11
93 580 27 27
93 307 07 07
93 589 44 22

93 586 41 06
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

telefons de Contacte bellaterra

EmD bEllatErra
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.bellaterra.diba.cat




