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Som-hi amb el febrer! L'any ja està en ple 
rodatge, i Bellaterra segueix a l'ordre del 
dia. Està a punt de finalitzar el Pla de 
Reparació de Voreres amb més de 400m2 
d'actuacions. Paral·lelament, l'EMD i FGC 
han arribat a un acord per posar barreres 
acústiques als trens que passen cada 5 
minuts per Bellaterra. També tenim 
novetats respecte al Centre Mèdic, ja que 
l'Ajuntament s'oposa a redistribuir el 
personal cap a Bellaterra; i també estem a 
l'espera de veure què passa amb el Quart 
Cinturó.

3

Anuncia’t al 
TOT BELLATERRA936114243

Vols rebre el

en digital?

facebook.com/tot.bellaterra

Busca'ns a
facebook i estaràs 
sempre informat



4 5NOTÍCIES

L'EMD ACORDA AMB FGC ACTUAR PER REDUIR 
L'IMPACTE ACÚSTIC AL CENTRE DE BELLATERRA

FINALITZA EL PLA DE VORERES DE BELLATERRA 
AMB MÉS DE 400M2 D'ACTUACIONS

Bellaterra està dins dels estàndards, però molt al límit. Per això 
s'han començat accions per reduir els nivells de contaminació.

L'EMD va recollir les peticions amb un procés participatiu, que 
en va arribar a rebre fins a una setantena.

Fa un temps l'EMD de Bellaterra va 
encarregar a la Diputació de Barcelona 
un estudi sobre l'impacte acústic del 
poble. Els resultats d'aquest estudi van 
concloure que Bellaterra té un impacte 
que està dins dels estàndards i compleix 
les normatives, però molt al límit.

Una de les causes de la contaminació 
acústica a Bellaterra és l'activitat dels 
Ferrocarrils, que ara ja passa un tren 
cada cinc minuts per Bellaterra, i ho 
fan molt a prop dels habitatges.

Fa uns anys ja es van dur a terme unes 
actuacions a les vies per reduir el soroll 
de pas dels combois a l'arribada de 
l'estació, i ara l'EMD ara ha arribat a un 
acord amb FGC per tal de reduir encara 

El passat mes de setembre, l'EMD va ini-
ciar una fase de diagnosi per dur a terme 
el Pla de Voreres anual. Va obrir una con-
vocatòria per tal que tots els veïns i veï-
nes de Bellaterra poguessin participar i 
comunicar tots els punts de voreres en 
mal estat que creguessin que havien de 
ser reparades. En van arribar una setan-
tena en total.

Posteriorment, l'EMD va valorar la prio-
ritat de reparació d'acord amb una sèrie 
de criteris com la perillositat, la fre-
qüència d'ús, la situació davant una por-
ta per als vianants, o els trajectes prin-
cipals de desplaçament per a persones 
amb problemes de mobilitat. 

Durant aquest mes de febrer, ja s'han 
finalitzat la majoria de les actuacions, 
que han abarcat una superfície de més 

més aquest impacte acústic al centre de 
Bellaterra.

Es faran unes actuacions per construir 
unes barreres acústiques a la zona de la 
corba que va direcció la UAB, al costat 
del Camí Verd. Aquestes actuacions ja 
estan en marxa, i està previst que 
durin aproximadament un mes.

de 400m2 en total. A la zona on s'han 
reparat més superfícies ha estat al 
carrer Apel·les Mestres, amb 136m2 

intervinguts. Però també s'han fet inter-
vencions als carrers Pin i Soler, Pintor 
Fortuny, Camí Antic, Casas i Amigó, Enric 
Morera, Octavi Bruix, Pedregar, Av. Joan 
Fàbregas, Joan Valera, Ramon Llull, 
Enric Losantos i Can Miró.

En general s'han fet actuacions de repàs 
i compactació de paviment, pavimenta-
ció amb panots de formigó, repàs pun-
tual de petites superfícies de paviment 
de llosetes de formigó, i reparació de 
voreres enfonsades.

Ara només falta acabar la vorera del 
carrer Pedregar i Escultor Vallmitjana, 
que seran un total de 200m2 més.
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El passat dilluns 6 de febrer a les deu 
de la nit, Televisió Sant Cugat va estre-
nar el nou programa "Bellaterra en direc-
te" que s'emetrà periòdicament el pri-
mer dilluns de cada mes. En aquest pro-
grama s'analitzarà l'actualitat amb el 
president de l'EMD, Ramon Andreu. Es 
tracta d'un programa realitzat en directe 
i obert a la participació de tots els bella-
terrencs. Les properes emissions seran el 
6 de març i el 3 d'abril.

Tothom qui vulgui participar pot fer 
arribar les seves preguntes i propostes 
per diverses vies:

- Per WhasApp, enviant un missatge de 
text, veu o vídeo al 666 72 42 65

- Per correu electrònic, dirigint-vos a 
bellaterraendirecte@tvsantcugat.cat

- A través de les xarxes socials, eti-
quetant a @tvsantcugat a Twitter o Ins-
tagram

TV SANT CUGAT ESTRENA EL PROGRAMA 
"BELLATERRA EN DIRECTE" OBERT A LA PARTICIPACIÓ
Més de 2.000 persones van seguir el programa en directe en què 
el president de l'EMD va respondre a les preguntes dels veïns

Ramon Andreu respondrà totes les qües-
tions durant el programa, i també aten-
drà en directe les trucades de tothom 
qui vulgui participar en directe. En 
aquest cas, es podrà trucar al telèfon 
93 589 88 99.

Aquest és un format de programa que 
ja fa anys que s'emet amb els alcaldes de 
Sant Cugat un cop al mes, titulat 
"L'alcalde en directe" o recentment 
"L'alcaldessa en línia". Es va iniciar amb 
Lluís Recoder, va seguir amb l'alcaldessa 
Conesa i Fortuny, i actualment es fa amb 
l'alcaldessa Mireia Ingla.

Segons TV Sant Cugat, el primer progra-
ma del 6 de febrer el van seguir en direc-
te més de 2.000 persones. Tenint en 
compte que Bellaterra té 3.000 habi-
tants, es podria dir que va ser tot un 
èxit d'audiència.
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L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA S'OPOSA AL 
CONSULTORI DE BELLATERRA

Encara que totes les poblacions catala-
nes de més de 1.000 habitants disposen 
d'un Consultori o un Centre d'Atenció Pri-
mària (CAP) per cobrir les seves necessi-
tats d'assistència sanitària, Bellaterra 
amb 3.000 habitants no en disposa.

Els bellaterrencs i bellaterrenques es 
veuen obligats a realitzar un desplaça-
ment d'entre 4 i 7 kilòmetres, per 
accedir al seu CAP de referència (CAP 
Serraparera, a Cerdanyola del Vallès).

Els serveis de transport públic existents 
per arribar al CAP de Serraparera actual-
ment són molt limitats i, per tant, els 
veïns sovint es veuen obligats a accedir 
al servei públic de Salut amb mitjans pri-
vats.

El mes de febrer de 2015, l'EMD Bella-
terra amb la coordinació del CatSalut 
va condicionar un local de 50 metres 
quadrats al centre de Bellaterra i el va 
posar a disposició per l'obertura d'un 
consultori mèdic amb l'objectiu d'apropar 
els serveis de sanitat pública als veïns i 
veïnes de Bellaterra. El local compta 
amb una sala d'espera, recepció, sala 
d'atenció mèdica, lavabo i sala de mate-
rial; i compleix amb totes les exigències 
constructives del CatSalut.

El mes de març de 2017, el Parlament 
de Catalunya va aprovar per unanimitat 
la Resolució número 591/12 on s'insta el 
Govern a acordar amb l'Ajuntament de 
Cerdanyola la possible obertura d'un 
consultori local a Bellaterra. Però a dia 
d'avui, 5 anys més tard, el consultori 

El local ja està a disposició del CatSalut, però l'Ajuntament es 
nega a redistribuir el personal sanitari del CAP de Serraparera.

mèdic encara no s'ha obert i els veïns 
de Bellaterra continuen patint la distàn-
cia i desconnexió del sistema sanitari 
públic.

Per part de CatSalut no hi ha cap incon-
venient en obrir aquest centre mèdic, ja 
que l'únic que faltaria seria fer una 
redistribució del personal sanitari del 
CAP de Serraparera, i que alguns profes-
sionals es desplacessin al centre mèdic 
Bellaterra de manera regular per donar 
el servei.

El problema és que l'Ajuntament de 
Cerdanyola es nega a fer que aquests 
professionals es desplacin a Bellaterra, 
i demana al CatSalut que hi posi personal 
nou. Però això no és possible, ja que per 
barems de població, els metges, infer-
meres i personal administratiu que per-
toca a Bellaterra, és el personal de 
Serraparera. Però és un tràmit que està 
actualment bloquejat a causa de la nega-
tiva de l'Ajuntament.

Aquesta redistribució de personal no és 
un fet aïllat, ja que quan s'obre un con-
sultori en alguna població, és el personal 
mèdic existent del CAP el que realitza 

els serveis. És així com es fa, per exem-
ple, a tots els dispensaris mèdics de Sant 
Cugat, com el de La Floresta, el de Les 
Planes, o el consultori de Fontetes.

D'altra banda, són cada cop més els 
veïns de Bellaterra que s'adscriuen als 
CAPs de Sant Cugat degut a la millor 
accessibilitat amb el transport públic. 
Això es deu al fet que els Ferrocarrils de 
la Generalitat amb parada a Bellaterra 
connecten directament amb el CAP de 
Can Mates i el CAP de Valldoreix, situats 
al costat de les estacions. En aquest sen-
tit, més del 20% dels veïns de Bellate-
rra ja estan apuntats als CAPs de Sant 
Cugat.

Qualsevol veí de Bellaterra que ho 
desitgi es pot apuntar als CAPs de Sant 
Cugat sol·licitant-ho en persona al 
mateix Centre de Can Mates o Valldoreix, 
al·legant una millor mobilitat per des-
plaçar-s'hi.

Actualment, l'EMD Bellaterra està fent 
gestions per reclamar a la Generalitat 
que doti el dispensari de Bellaterra 
amb el personal necessari per cobrir les 
necessitats més essencials.
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EL GOVERN DE LA GENERALITAT CEDEIX ESTUDIAR 
LA B40 PER DESENCALLAR ELS PRESSUPOSTOS
El projecte té el suport de l'EMD de Bellaterra, ja que beneficiaria molt la 
circulació interior del poble i descol·lapsaria l'AP7 i el nus del Baricentre.

El Quart Cinturó és com s'anomena tam-
bé la B40 o la Ronda del Vallès. Un projec-
te que fa anys que està encallat, però que 
si s'acabés de dur a terme descol·lapsaria 
molt Bellaterra i la seva circulació inte-
rior, així com les seves autopistes més pro-
peres: l'AP7, la C58, i el nus del Baricen-
tre. Actualment, quan aquestes autopis-
tes es col·lasen, els vehicles es desvien 
per Bellaterra augmentant el trànsit de 
pas per la carretera local BV-1414 i pels 
Carrers Pin i Soler i Camí Antic.

Ja fa uns mesos que els alcaldes dels 
principals ajuntaments del Vallès Occiden-
tal, inclosa l'EMD de Bellaterra, han firmat 
un acord conjunt i s'han posicionat a favor 
de demanar a la Generalitat que reprengui 
aquest projecte, i en les últimes setmanes 

ha estat en el ple de les negociacions per 
aprovar els pressupostos de la Generalitat.

El govern d'ERC, per tal de tenir el 
suport del PSC per aprovar els pressu-
postos, va votar a favor de fer efectiu, 
dins del primer trimestre del 2023, amb 
el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agen-
da Urbana el conveni d'acord i finança-
ment que garanteixi la redacció del pro-
jecte de la Ronda Nord dels sistemes 
urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del 
Vallès, proposada al Pla Específic de Mobi-
litat del Vallès i avalada pels plens 
d'aquests ajuntaments i entitats socials i 
econòmiques de la comarca del Vallès 
Occidental, i l'execució de les obres per 
part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. És a dir, que es tiri endavant 

un conveni que l'anterior Govern ja tenia a 
punt. Aquesta decisió es va aprovar al Par-
lament amb l'aval de 114 diputats de PSC-
Units, ERC, Junts, Vox, Ciutadans i PPC, 
davant de la contra dels 15 diputats d'En 
Comú Podem i la CUP.

De moment, però, segons el Ministeri de 
Transports no hi ha novetat en les conver-
ses amb la Generalitat més enllà de la 
insistència de firmar el conveni que hauria 
de facilitat l'execució del nou traçat.

El Quart Cinturó va començar a dissen-
yar-se als anys 60 amb l'objectiu de con-
nectar Vilafranca del Penedès i Mataró a 
través de la segona corona metropolitana, 
amb Abrera, Terrassa, Sabadell i Grano-
llers. En tot aquest temps només s'han 
completat petits trams i recorreguts com 
la C-60. Es va aconseguir consensuar el 
tram Abrera-Terrassa, però una vegada 
allà, mai es va arribar a Sabadell ni a Gra-
nollers.



12 13NOTÍCIES NOTÍCIES

Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat
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L'EMD FACILITARÀ L'ACCÉS AL CAMÍ VERD DES 
DEL TURÓ DE SANT PAU 
S'hi faran unes actuacions perquè estabilitzar el terra, que sovint 
és inestable, i es recol·locarà el pas de vianants.

Durant les properes setmanes es duran 
a terme uns treballs d'adequació a la 
rampa que baixa des del Turó de Sant Pau 
fins al Camí Verd, per tal de facilitar 
aquest accés a persones amb mobilitat 
reduïda.

Aquest és un accés sovint inestable 
perquè hi ha molt pendent i, quan plou, 
hi ha molt moviment de terres i és molt 
poc accessible. Els treballs consistiran a 
proporcionar una superfície del sòl 
adaptada perquè les persones que vagin 
amb cadira de rodes o bé tinguin algun 

L'Aprovació de l'EMD de Bellaterra es va 
dur a terme amb un previ acord munici-
pal sobre la seva constitució a 
l'Ajuntament de Cerdanyola. Es van 
determinar les seves competències i sis-
tema de participació en els ingressos 
municipals segons les Bases reguladores 
de la prestació de serveis, funcionament 
i finançament aprovades amb la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

En aquestes bases es van recollir les 
competències que assumiria l'EMD, però 
amb explicacions confuses i que, en 
certa manera i en unes competències 
més que en d'altres, semblava que limi-
tessin l'exercici d'aquestes competències 
atribuïdes legalment a l'EMD. És el cas 
per exemple com la competència en 
l'enllumenat públic i neteja viària, o la 

L'EMD DEMANA A L'AJUNTAMENT DE 
CERDANYOLA QUE ES REVISI EL CONVENI
El conveni no s'ha revisat des de l'any 2010, i l'EMD demana que 
es revisi i s'ajusti a la legalitat.

d'execució d'obres i prestació de serveis 
de competència municipal d'interès 
exclusiu de l'Entitat.

Aquestes són unes bases que poden 
revisar-se a petició de qualsevol de les 
dues parts, però no han estat revisades 
des que es va constituir l'EMD de Bella-
terra.

És per això que ara l'EMD insta a 
l'Ajuntament de Cerdanyola (concreta-
ment a l'alcalde i al regidor de relacions 
amb l'EMD) que es procedeixi a la seva 
revisió, amb la finalitat d'ajustar-se a la 
legalitat, però també d'eliminar les 
eventuals limitacions en les competèn-
cies, i tanmateix es pugui delegar altres 
competències que permetin un exercici 
descentralitzat.

problema de mobilitat, hi puguin accedir 
més fàcilment. També es recol·locarà el 
pas de vianants de l'entrada del Turó de 
Sant Pau perquè també sigui accessible.
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Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com

621 34 54 45Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra

EL PROPER 2 DE MARÇ S'INAUGURARÀ UNA NOVA 
EXPOSICIÓ DE BELLATERRA D'ARTISTES
Serà la primera exposició d'un col·lectiu de fora de Bellaterra, 
la Catalònia Fundació Creactiva.

El tercer cicle d'exposicions Bellaterra 
d'artistes a l'edifici de l'EMD està en ple 
funcionament. El dia 2 de març 
s'estrenarà una nova exposició a càrrec 
de Catalònia Fundació Creactiva. Serà la 
primera exposició que durà a terme una 
entitat de fora de Bellaterra.

Aquesta nova exposició titulada 
"Taques" és el resultat d'un treball fet 
durant mesos per les persones de la Resi-
dència Sant Medir de la Fundació Catalò-
nia. Cadascú ha fet primer un dibuix, un 
esbós, una taca de colors, una impremta 
amb la seva mà, el seu peu, o qualsevol 
altra part del cos. I a partir d'ella Jorge 
Legrá, artista internacional i monitor del 
centre, ha pintat la seva figura.

El resultat és un treball conjunt deli-
ciós entre retratat-retratista, que fa 
cada peça única i irrepetible. Jorge 
Legrá reflecteix el caràcter de cadascú, 
i mitjançant aquesta col·laboració artís-
tica, aconsegueix una comunicació molt 
especial amb els nois i noies. Segons ell: 
Una cinquantena d'obres, una cinquante-
na de joies.

Catalònia Fundació presta serveis que 
satisfan les necessitats de persones amb 
discapacitat intel·lectual, trastorn de 
conducta i/o situació de vulnerabilitat. 
Treballen per generar noves oportunitats 
per aquest col·lectiu i per la igualtat 
d'oportunitats i l'autonomia d'aquestes 
persones.
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CERDANYOLA RECORRE CONTRA LA SENTÈNCIA 
JUDICIAL A FAVOR DE L'ANNEXIÓ A SANT CUGAT
Des que va sortir la sentència, molts mitjans de comunicació 
s'han fet ressò de la voluntat de Bellaterra.

A finals de 2018 es va crear la Comis-
sió de veïns Bellaterra és Sant Cugat, 
per tramitar la segregació de Bellaterra 
del municipi de Cerdanyola i la seva 
annexió a Sant Cugat, d'acord amb el 
procediment establert per la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local 
de Catalunya i el Reglament de demarca-
ció territorial i població dels ens locals, 
aprovat per Decret 244/2007, de 6 de 
novembre. Aquesta normativa contempla 
la segregació de part d'un municipi per a 
agregar-lo a un altre mitjançant la reco-
llida formal de signatures de veïns.

La Comissió va recollir l'any 2019 sig-
natures del 60% dels veïns de Bellate-
rra, superant significativament el 
mínim del 50% exigit per la Llei. Totes 
aquestes signatures es van formalitzar 
davant la secretària de l'EMD de Bellate-
rra, i el mateix any, la Comissió de veïns 

Bellaterra és Sant Cugat va entregar a 
l'Ajuntament de Cerdanyola les signatu-
res i la memòria explicativa dels motius 
per a la segregació de Cerdanyola i 
l'annexió a Sant Cugat per iniciar la tra-
mitació de l'expedient de segregació a la 
Generalitat de Catalunya.

El mes d'agost de 2019 l'Ajuntament 
de Cerdanyola va desestimar la 
sol·licitud d'inici d'expedient al·legant 
que la Comissió no havia recollit el 50% 
de signatures. Aquesta afirmació la va 
fer perquè l'Ajuntament interpreta que 
els terrenys que es volen annexionar a 
Sant Cugat són més grans i inclouen 800 
persones més, comptant 3.800 persones 
en lloc de 3.000. Això no era el que es 
recollia a la memòria i, per tant, la 
Comissió de veïns Bellaterra és Sant 
Cugat va presentar una demanda al 
Jutjat.

El mes d'octubre de 2022 es va resol-
dre la sentència, i el jutge va donar la 
raó a la Comissió de veïns, ordenant a 
l'Ajuntament de Cerdanyola a pagar les 
despeses del judici i a iniciar l'expedient 
presentat el 2019. Però l'Ajuntament va 
presentar un recurs contra la sentència 
judicial a favor de l'annexió.

Cal recordar que, a nivell polític, tots 
els partits també rebutgen la proposta, 
excepte el partit que governa actual-
ment l'EMD, Gent per Bellaterra.

El president de la Comissió, Miquel Váz-
quez, era vocal de l'EMD del mateix par-
tit i va dimitir per tal de poder-se dedi-
car al procés d'annexió. I cal destacar 
que, en general, ha estat un moviment 
on la força i l'empenta ha estat total-
ment ciutadana.

Arran de tot aquest procés, han estat 
uns quants els mitjans de comunicació 
que se n'han fet ressò durant el procés. 
En són un exemple el diari La Razón, el 
programa de TV3 Planta Baixa, el Perió-
dico de Catalunya, el Diari de Terrassa, 
Nació Sabadell i el Diari de Sabadell, el 
Diari de Sant Quirze, la publicació Tot 
Sant Cugat i Televisió de Sant Cugat. 
Qui més qui menys fa un repàs de la 
situació històrica de Bellaterra, del sen-
timent inicial de la independència, de la 
recollida de signatures i el sentiment de 
pertinença amb Sant Cugat.

Està clar que el tema ja ha transcendit 
els límits de Cerdanyola, i la situació 
de Bellaterra comença a ser coneguda 
arreu del territori, però l'Ajuntament 
segueix oposant-se a aquest procés de 
voluntat ciutadana.
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DOS MORTS I UN FERIT GREU EN UN ACCIDENT DE 
TRÀNSIT A PROP DE L'AEROPORT DE SABADELL
Un turisme i una furgoneta van xocar i va morir un dels conductors 
i una acompanyant menor.

El conductor d'un turisme i la menor 
d'edat acompanyant d'una furgoneta van 
morir en un accident de trànsit que es va 
dur a terme a prop de l'aeroport de Saba-
dell el passat 13 de gener. El xoc frontal 
es va produir cap a les 21.45 al quilòme-
tre 7 de la BV-1414.

Per causes que encara s'investiguen, es va 
produir una violenta topada entre un turis-
me marca Audi i una furgoneta Nissan, on 
viatjaven un home de 42 anys i la seva filla 
de 13, segons fonts policials.

El conductor del turisme, de 37 anys, va 
morir al lloc dels fets, mentre que els ocu-
pants de l'altre vehicle haurien quedat 
ferits i van ser traslladats en estat molt 
greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. 
L'endemà al matí la menor va morir al cen-

tre hospitalari, segons va informar el con-
sistori vallesà.

Els Mossos d'Esquadra investiguen 
l'accident, que va mobilitzar fins a sis dota-
cions dels Bombers de la Generalitat que 
van treballar en l'excarceració dels tres 
afectats, i sis ambulàncies del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM).

NOTÍCIES

El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

C/ Josep Miquel nº24-28 
Sabadell, 08204 

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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BELLATERRA 
D’ARTISTES 3r cicle 

d’exposicions d’art 
a Bellaterra

Inauguració de l’exposició ‘Taques’

Catalònia Fundació Creactiva

Organitza: Col·labora:

EMD Bellaterra
Dijous 2 de març – 17:30 h.

Aquest mes de febrer el Consell de 
Ministres ha aprovat eliminar l'obligació 
de dur mascareta al transport públic i a 
establiments com òptiques o ortopèdies. 
Aquesta mesura és una modificació del 
reial decret d'abril de l'any passat que 
regulava l'ús obligatori de la mascareta.

Metro, autobusos, tramvies, trens i 
taxis són els llocs on més persones 
podran prescindir de la mascareta; però, 
a més, deixa de ser obligatòria en òpti-
ques, centres auditius i ortopèdies, on 
fins ara calia portar-la.

La ministra de Política Territorial i la 
ministra de Sanitat han destacat que 
amb aquesta mesura s'avança cap a la 
"normalització" de la vida després 
d'haver passat el "pitjor" de la pandèmia.

S'ACABA L'OBLIGATORIETAT DE DUR MASCARETA 
AL TRANSPORT PÚBLIC
També deixa de ser obligatòria en òptiques, centres auditius i 
ortopèdies, però es manté en centres sanitaris i residències.

La mascareta continuarà sent obliga-
tòria, però, en centres i serveis sanita-
ris. Aquí entren, per exemple, dentis-
tes, centres de reproducció assistida i 
d'interrupció voluntària de l'embaràs, i 
continua també a les farmàcies. També 
hauran de dur mascareta els treballa-
dors de les residències de la tercera 
edat i els centres sociosanitaris, quan 
estiguin en contacte amb residents, i els 
visitants quan estiguin en zones compar-
tides.

Tot i la fi de l'obligatorietat de la mas-
careta al transport públic, els epide-
miòlegs recorden que, en cas de símpto-
mes, és millor protegir les persones que 
t'envolten fent-la servir com a preven-
ció. També és recomanable per a les per-
sones més vulnerables en espais on es 
concentri molta gent.
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La processionària té un cicle vital que 
es compon de tres fases diferents: passa 
de larva a eruga i d'eruga a papallona. 
Durant la fase d'eruga és el que es coneix 
com a processionària, perquè al final 
d'aquest cicle és quan baixa dels pins per 
enterrar-se a terra i fa la filera que li 
dona nom. Aquest moment normalment 
té lloc entre finals de gener i principis 
de febrer, però aquest any va començar 
a passar a finals de novembre.

El CREAF, Centre de Recerca Ecològica i 
Investigacions Forestals, té un projecte 
de ciència ciutadana anomenat Alerta 
Forestal, en què voluntaris repartits pel 
territori els notifiquen les observacions 
que fan en diferents aspectes mediam-
bientals.

LA PROCESSIONÀRIA DEL PI S'AVANÇA DOS 
MESOS: QUÈ SUPOSA PER AL MEDI AMBIENT?
A priori no té cap conseqüència negativa en l'ecosistema però, a 
la llarga, es podrien arribar a fer dos cicles en un any.

És a partir d'aquest projecte que el 
CREAF va detectar que la processionària 
ja estava en fase d'eruga fa més de dos 
mesos. Aquests albiraments es van pro-
duir en diversos boscos de pins de les 
comarques del Ripollès, el Solsonès, la 
Vall d'Aran, la Noguera, la Garrotxa, 
Osona i la Selva.

És el primer any que els experts tenen 
constància d'aquest avançament i el rela-
cionen directament amb els rècords de 
temperatura que s'han estat registrant 
aquest hivern.

Segons Mireia Banqué Casanovas, tècnica 
de recerca del CREAF, "és un símptoma més 
que s'afegeix a la llista llarguíssima del 
canvi climàtic. És un insecte que està sub-

jecte a les temperatures, i si augmenten, 
s'avança el seu cicle habitual".

A priori, però, aquest avançament no té 
cap conseqüència negativa en 
l'ecosistema perquè s'inclou en uns mesos 
en què la seva xarxa tròfica està activa, ja 
que els depredadors d'aquest insecte són 
ocells que no hibernen. Caldrà veure si hi 
ha més afectacions. En tot cas, el pitjor 
que podria passar, segons els tècnics del 
CREAF, és que aquest avançament donés 
temps a la processionària a fer dos cicles 
en un any.

La processionària és problemàtica perquè 
causa urticària i pot ser molt perillosa, 
tant per a les persones com per a alguns 
animals, i per com malmet el mateix arbre.

Però no afecta només els espais natu-
rals. També ataca zones urbanitzades, i 
Bellaterra està a l'epicentre d'una zona 
natural alhora que urbanitzada, que 
està plena de pins. És per això que s'ha 
d'anar amb molt de compte quan es pas-
segi pels entorns del poble, sobretot si ho 
fem amb animals de companyia com ara 
gossos.

Podrem identificar clarament els nius 
d'eruga processionària si mirem a les 
copes dels pins i hi veiem tot un niu fet 
d'una fibra blanca. També les podrem 
identificar si veiem a terra una filera 
d'eruges una darrere l'altra. 

El millor que podem fer és esquivar-les i 
intentar no tocar-les, ni que les toquin els 
nostres fills o els nostres animals.
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RAVIOLIS DE CARBASSÓ
Recepta de Montserrat Canals Colet extreta de www.receptes.cat

INGREDIENTS (4 racions):

• 2 carabassons de mida mitjana
• 2 ous durs
• 200 g de llonganissa (botifarra crua)
• tomàquet fregit preparat
• formatge per gratinar

PREPARACIÓ:

- A raig d'aixeta, rentem bé els carabassons i els assequem. No cal pelar-los. Amb el pela-
dor de patates, fem tires de carabassó, amb cura, de dalt a baix. La primera tira la rebut-
gem, ja que sol ser només pell. Podeu treure tires dels quatre cantons del carabassó. Si no 
teniu pelador de patates, sempre podeu usar una "mandolina", però les tires queden una 
mica massa gruixudes. Reserveu.

- Per al farcit, traieu la pell a la llonganissa, l'esmicoleu i la fregiu una mica amb poc oli, 
anant trencant-la amb una forquilla. Us hauria de quedar desfeta com carn picada.

- En un bol, poseu la llonganissa, els ous durs ratllats i una mica del tomàquet per lligar-ho 
tot plegat.

- Per a fer els farcellets, agafeu dues tires de carabassó i les poseu sobre una superfície 
plana en forma de creu. Just al mig, poseu una cullerada del farcit i l'emboliqueu, ara d'un 
cantó de la tira de baix, ara de la tira de sobre. Podeu fer tants farcells com farciment tin-
gueu. Quatre o cinc per persona és una bona ració.

- A la safata, poseu un llit de tomàquet i els farcells a sobre. Els pinteu amb una mica més 
de tomàquet i poseu el formatge ratllat per sobre.Poseu al forn a uns 225° uns 10-15 minuts. 
Aneu controlant el punt de gratinat, ja que no tots els forns funcionen igual. Servir calents.

Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
621 34 54 45

Particular 
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
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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?

936 743 081 

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

www.santcugatesports.com

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04Particular 

compra o
lloga casa a 
BellaterraServicios de traslados 

con coches Mercedes 
al Aeropuerto, Puertos, 

Estación Ferrocarril.

Tlf. +34 639 721 111

Fact. Empresas

TAXIS EN
EL VALLÈS

Carrer Josefina Mascareñas, 3
08173, Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 590 04 78
info@matalasseriamonestir.com
www.matalasseriamonestir.com

hotel - guardería

GUARDERÍA CANINA 
EN SABADELL

Tel. 625765871
        655149858

hotel - guardería

LA CASA DEL LAGO, YANI
Eduación y adiestramiento canino

Pg. Francesc Macià 78,
Local 2 - 08173

Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Telf. 627 95 27 38

Llars de foc
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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 Salut 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

Taxis 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
061

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

010 / 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

639 721 111

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.Línia S2-S6
Consulta tots els horaris a la pàgina web www.fgc.cat o trucant al telèfon 012

BUS - Línia 648 - Bellaterra / UAB / Montcada
Duració trajecte: 6 min a UAB - 20 min a Cerdanyola - 35 min a Ripollet - 55 min a Montcada 

De dilluns a divendres de 06:00 a 21:00 cada hora

PARADES A: Bellaterra (Pl. Pi, La Vall, Turó de St Pau), UAB (Ctra. de la Uab - Educació, UAB 
Ciències), Cerdanyola del Vallès (C.Serra dels Galliners / C.Josep Tarradellas, C.Serra dels Galliners / 
C.Castella, Av.Roma / Av.Espanya, Can Pallarès, Ctra. de Barcelona / C.Sta Rosa, Ctra. de Barcelona / 
Av.Catalunya, C.Tarragona - CAP), Ripollet (C.Balmes / C.Molí Ginestar, C.Molí Rata / C.Magallanes 
- Parc Moreres, Av.Maria Torras / C.Puigmal, C.Garcia Lorca / Pl.Palau Ausit, C.St Andreu / C.Pau 
Casals, C.Sarrià de Ter / C.X Rastro Reto), Montcada i Reixac (Pg.St Jordi / Pau Casals, Rbla.Països 
Catalans, Pl.Lluís Companys, C.Bifurcació / C.Molí).

* Per a més informació o possibles incidències, consultar la web de l'operadora www.moventis.es

BUS - Urbà 2 - Bellaterra
SORTIDES BELLATERRA - AJUNTAMENT:   de dilluns a divendres  9:30 - 11:30 - 17:10

SORTIDES AJUNTAMENT - BELLATERRA:  de dilluns a divendres  9:00 - 11:00 - 16:30

PARADES A: Pl.Pi / Estació FGC, Av. Miquel Servet, La Vall, Carretera UAB / Turó de Sant Pau, 
C.C.Educació FTI-UAB, Serragalliners / Castella, Av.Roma / Av.Espanya, St. Casimir (Mercat Serrapa-
rera), St.Casimir / IES Banús, Sta. Marcel·lina, Altimira / St.Iscle (Ajuntament).

PARADES A: Altimira / St.Iscle (Ajuntament), Francoli / Pío Baroja, St.Casimir (Mercat Serraparera), 
Av.Espanya / Av.Roma, Av.Roma / Av.Europa (CEIP Saltells), Serragalliners / Castella, Serragalliners / 
Londres, C.C.Educació FTI-UAB, Ctra.UAB / Turó de St.Pau, Pin i Soler, Pl.Mare de Déu de Montserrat, 
Vallmitjana / Ramon Fuster, Camí Antic de St.Cugat / Mestre Nicolau, Camí Antic de St.Cugat / 
Terranova, Lleó XIII, Pl.Greco.

* Per a més informació o possibles incidències, consultar la web de l'operadora www.moventis.es



RESTAURANTS
M   Can Edo
O   El Galliner
Q   Ebano
R   Hostal Sant Pancràs
S   Marcs
T   El Club
U   Cafè del Turó   

COMERÇOS
A   Benzinera Repsol
B   Croshouse Immobiliaria
C   Farmàcia Marta Caus
D   Bonaparte Pa i Dolç
E   Perruqueria Teresa Romero
F   Llibreria Paper’s
G   Supermercat Condis
H   Family Can
I    Banc Sabadell
J   Mas i Fill

GUIA COMERCIAL 

A

B

M

O

Q

R

S

U

C,D,E,F
G,H,I,J,T

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra



SC

Dilluns a les 22:00 h6 març
Envia’ns les teves preguntes

666 72 42 65
bellaterraendirecte@tvsantcugat.cat


