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Bellaterra estrena la primavera amb una 
gran quantitat de notícies. En aquest 
número del Tot Bellaterra us parlarem del 
Camí Verd, de les mesures en contra la 
contaminació acústica a Bellaterra, del 
centre mèdic, de l'èxit que està tenint el 
programa "Bellaterra en directe" i del Club 
Bellaterra, entre d'altres. Ja va arribant la 
calor però, això sí, entre tots hem de 
col·laborar en estalviar recursos per pal·liar 
els efectes d'aquesta sequera excepcional 
que vivim.
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CADA SETMANA PASSEN PEL CAMÍ VERD 3.000 
PERSONES, UN PROJECTE MÉS VIU QUE MAI
Ja fa gairebé vint anys que es va començar aquest projecte, 
fruit de la mobilització ciutadana de Bellaterra i voltants.

El Camí Verd de Bellaterra és un dels 
camins més atractius del poble i proba-
blement de la comarca. Un camí habili-
tat i ideat per ser un espai transitable, 
on els vehicles de motor no hi poden 
accedir, tranquil i agradable.

Aquest espai és fruit de la demanda 
ciutadana que volia la creació d'un itine-
rari de mobilitat sostenible intermunici-
pal al cinturó metropolità de Barcelona. 
Així doncs, ja fa gairebé vint anys (va 
ser el 2005) que la plataforma Ciuta-
dans pel Camí Verd va començar a tre-
ballar en aquest projecte, que va ser la 
primera via verda de la demarcació de 
Barcelona.

Aquesta plataforma va iniciar-se amb 
Ramon Andreu com a president (actual 

president de l'EMD de Bellaterra). Va 
ser recolzada per més de 50 entitats 
(entre elles la Federació d'Atletisme, la 
Federació de Patinatge, la Federació de 
Ciclisme i Federació d'Excursionisme de 
Catalunya) i els 5 ajuntaments de la 
zona. 

La proposta dels veïns i veïnes va ser 
aprofitar el traçat abandonat dels Ferro-
carrils de la Generalitat, i a mesura 
d'anar guanyant metres, avui dia la Via 
Verda del Vallès uneix Sant Cugat, Sant 
Quirze i Sabadell, passant per Bellate-
rra, amb un total d'uns dos quilòmetres. 
Però el projecte encara té més projecció 
de futur, ja que la proposta és que arribi 
a connectar disset quilòmetres des del 
peu de la Mola, fins a les portes del parc 
de Collserola.

NOTÍCIES

Actualment es calcula que cada setma-
na laborable hi transiten unes 2.000 per-
sones (més de 400 al dia), i 500 en cap 
de setmana. En total es pot dir que pas-
sen unes 3.000 persones cada setmana 
pel tram del Camí Verd que passa per 
Bellaterra. Possiblement és una de les 
Vies Verdes més utilitzada.

L'EMD POSARÀ 6 HORES MÉS DE LLUM 
SOLAR AL CAMÍ VERD

A causa del gran ús que se li dona a 
aquest espai, aquest any l'EMD ha inver-
tit en proporcionar un enllumenat 
correcte a la zona. S'instal·larà un quilò-
metre d'enllumenat sostenible (des de 
l'estació de Bellaterra fins al túnel del 
Turó de Sant Pau), que consistirà en uns 
pals dissenyats amb una placa solar a 
dalt, per tal de fer-ho amb energia total-
ment solar.

Aquests fanals solars s'encendran quan 
es faci fosc amb un sensor crepuscular, i 
ho faran amb una llum tènue. A més a 

més, tindran detectors de presència, i 
quan passi algú incrementaran la seva 
intensitat. A part de millorar els passe-
jos dels veïns, la gent que fa esport o 
que l'utilitza per desplaçar-se amb bici-
cleta, aquesta actuació també propor-
cionarà una millora de la seguretat de 
la zona.

Aquest primer quilòmetre es tracta 
d'una primera fase, ja que la següent 
fase serà il·luminar el tram des de 
l'estació fins a Can Domènech, i està 
prevista per l'any 2024.
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Una altra de les causes de l'impacte 
acústic a Bellaterra és l'autopista AP7, 
que passa a molt pocs metres d'algunes 
de les cases. A causa dels resultats de 
l'estudi de la Diputació de Barcelona 
demanat per l'EMD, s'ha demostrat que 
el soroll generat per aquesta autopista 
sobrepassa els límits marcats per llei. 
Després de comunicar-ho al Ministeri de 
Foment, aquest va fer una actuació per 
canviar el paviment d'asfalt d'aquest 
tram de l'AP7 per corregir-ho. Però ho va 
fer poc, i en poc temps, el trànsit també 
va augmentar.

És per això que l'EMD va demanar un 
segon estudi a la Diputació, i va tornar a 
resoldre la necessitat de disminuir 
aquest impacte acústic a la població de 
Bellaterra. Per aquest motiu, ara el 
Ministeri de Foment ha aprovat la 
col·locació d'unes pantalles acústiques 
en aquest tram d'autopista. Aquestes 

EL MINISTERI DE FOMENT COL·LOCARÀ PANTALLES 
ACÚSTIQUES A L'AP7 PER PROTEGIR BELLATERRA
Es farà al tram que passa entre Bellaterra i Sant Cugat, i el més 
segur és que estiguin instal·lades l'any vinent.

pantalles, ja s'ha comprovat en altres 
trams, que sí que redueixen molt més 
l'impacte.

Encara no se sap quan s'instal·laran, 
però el Ministeri de Foment ha afirmat 
que es farà dins d'una campanya d'altres 
actuacions similars que també s'han de 
fer a l'AP7, i el més segur és que estiguin 
col·locades de cara l'any vinent, el 2024. 
El tram concret serà la part de Bellate-
rra que connecta més amb el tram de 
Sant Cugat, ja que el tram de Sabadell 
no genera tant d'impacte acústic.

L'EMD de Bellaterra està pendent de 
rebre el projecte per saber una mica més 
l'afectació que hi haurà durant les obres 
i en quines dates es podrà instal·lar, ja 
que el Ministeri de Foment és qui assu-
meix el total del cost d'aquestes actua-
cions.

COMENCEN LES OBRES PER REDUIR L'IMPACTE 
ACÚSTIC AL CENTRE DE BELLATERRA
Es construiran unes barreres acústiques a la zona de la corba 
que va direcció la UAB, al costat el camí verd.

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 

més aquest impacte acústic al centre de 
Bellaterra.

Ja han començat les actuacions per 
construir unes barreres acústiques a la 
zona de la corba que va direcció la UAB, 
al costat del Camí Verd, i està previst 
que durin aproximadament un mes.

Situació de l'actuació

Àmbit sobre planejament

N

Gener 2023

SERVEIS TÈCNICS EMD BELLATERRA

Projecte millora impacte acústic FGC

0 25 50

Situació i planejament
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EL PORTAVEU DE L'AJUNTAMENT REAFIRMA LA 
NEGATIVA AL CENTRE MÈDIC DE BELLATERRA

Com ja es va informar en l'anterior 
número del Tot Bellaterra, avui dia els 
bellaterrencs i bellaterrenques (3.000 
habitants) no disposen encara d'un cen-
tre mèdic a Bellaterra.

Els veïns es veuen obligats a realitzar 
un desplaçament d'entre 4 i 7 kilòmetres 
per accedir al CAP de Serraparera, a Cer-
danyola, i els serveis de transport públic 
existents per arribar-hi actualment són 
molt limitats. Les altres opcions són 
accedir al servei públic de Salut amb 
mitjans privats, o fer un canvi de CAP 
per anar al metge a Sant Cugat, que és 
molt més accessible des de Bellaterra.

L'EMD de Bellaterra té a disposició des 
del 2015 un local condicionat i en regla 
amb el CatSalut. Per barems de pobla-

ció, els metges, infermeres, i personal 
sanitari que pertoca a Bellaterra, són els 
del CAP de Serraparera; però 
l'Ajuntament de Cerdanyola insisteix en 
què el CatSalut ha de posar-hi personal 
nou. Es nega a fer aquesta redistribució 
de personal sanitari cap a Bellaterra, i 
així ho va reiterar el regidor David Gon-
zález a la notícia de Televisió de Sant 
Cugat, acceptant que el CAP de Serrapa-
rera està a 4 quilòmetres de Bellaterra, 
no té bona comunicació amb el transport 
públic, i tampoc hi ha facilitats per apar-
car.

El fet que alguns professionals del CAP 
es desplacin al centre mèdic de manera 
setmanal per donar atenció és el siste-
ma que fan servir normalment tots els 
dispensaris mèdics de la resta de Cata-

David González ha reiterat a TV Sant Cugat que no vol dotar el 
dispensari de Bellaterra amb recursos de Cerdanyola.

lunya. Ho fa Sant Cugat, per exemple, 
amb La Floresta, i Les Planes. Però Cer-
danyola s'hi nega.

La realitat de Bellaterra és que és una 
població on hi ha un alt percentatge de 
persones grans que no poden accedir 
fàcilment a la sanitat pública, i això és 
un problema que ha fet que més d'un 20% 
dels veïns ja estiguin apuntats al CAP de 
Can Matas o el CAP de Valldoreix de Sant 
Cugat, ja que estan més a prop, ben 
comunicats amb els Ferrocarrils de la 
Generalitat, i tenen més facilitats per 
aparcar.

És important saber que 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 Matas 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.

Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com

621 34 54 45Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra
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El Conveni de l'EMD que fixa les respon-
sabilitats i el seu finançament ha estat 
objecte de debat i negociació en moltes 
ocasions, però tot i les propostes de 
Bellaterra, no ha estat modificat des de 
la seva creació l'any 2010.

L'any 2016 el Parlament de Catalunya, 
després de rebutjar la creació de Bella-
terra com a municipi, va obrir un període 
de negociació per millorar el conveni. 
Durant tres anys tots els representants 
de l'EMD (govern i oposició) van estar 
negociant una proposta. Finalment, 
l'ajuntament es va fer enrere i Bellate-
rra va aprovar el conveni que s'havia 
estat negociant a l'espera que 
l'ajuntament també l'aproves o fes una 
proposta alternativa. L'ajuntament, 
però, no va fer res.

Sis mesos més tard, Bellaterra va tor-
nar a fer una proposta de conveni, aques-
ta vegada oberta per Cerdanyola, doncs 
va aprovar qualsevol proposta de Conve-
ni que presentés l'ajuntament si era 
recolzada per una consulta vinculant als 
veïns de Bellaterra. Tot i això, 
l'ajuntament tampoc va presentar ni 
comentar cap proposta.

L'EMD DEMANA A L'AJUNTAMENT EL TRASPÀS 
DE L'ENLLUMENAT, LA PODA I LA NETEJA VIÀRIA 
AMB EL CORRESPONENT FINANÇAMENT
Aquestes competències li corresponen a l'EMD per llei, encara que 
l'actual Conveni no ho contempla i, per tant, ha de modificar-se.

Actualment, l'EMD considera que el 
conveni no compleix amb els mínims 
que marca la Llei de Bases de règim 
local de Catalunya, i per això ha propo-
sat a l'Ajuntament una modificació de 
l'actual conveni retallant el text que no 
s'ajusta a la llei.

La Llei fixa com a competències míni-
mes de les EMDs Catalanes el manteni-
ment de l'espai públic, la cultura i 
l'esport, l'ordenació del trànsit, 
l'enllumenat i la neteja viària. De totes 
elles, enllumenat i neteja viària no estan 
traspassades a l'EMD en el conveni actual 
i estan sent una important font de pro-
blemes a Bellaterra per la seva manca 
d'eficiència en la gestió de l'ajuntament.

L'EMD presenta a l'ajuntament una 
modificació que inclou les competències 
d'enllumenat i neteja viària i la inclusió 
de la poda al manteniment de l'espai 
públic amb els seus corresponents 
finançaments. Si l'ajuntament no res-
pon afirmativament, l'EMD portarà 
l'adaptació del conveni als jutjats.
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"Bellaterra en directe" és un programa 
de Televisió de Sant Cugat on s'analitza 
l'actualitat amb el president de l'EMD de 
Bellaterra, Ramon Andreu, tot responent 
preguntes en directe dels veïns.

Després de l'èxit del primer programa 
el 6 de febrer, amb 2000 espectadors en 
el seu punt de màxima audiència, el 
segon programa del 6 de març l'ha supe-
rat aconseguint una audiència de 2500 
persones.

Tenint en compte que Bellaterra té 
3000 habitants, podem dir que ha tin-
gut un impacte significant. I és que les 
estadístiques de dades d'audiència de 
Televisió de Sant Cugat apunten que és 
un dels programes amb més audiència 
del canal. Un programa que també gene-

"BELLATERRA EN DIRECTE", UN DELS PROGRAMES 
MÉS VISTOS DE TELEVISIÓ DE SANT CUGAT
El segon programa ha tingut una audiència màxima de 2500 
espectadors, mentre que el primer en va tenir 2000.

ra un cert interès als veïns i veïnes de 
Sant Cugat. 

En aquest programa, obert a les parti-
cipacions de tots els bellaterrencs, es 
poden fer arribar preguntes i propostes 
per diferents vies, i Ramon Andreu res-
pon a totes les qüestions durant el pro-
grama. Es poden enviar les consultes a 
través de:

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

- Correu electrònic a
bellaterraendirecte@tvsantcugat.cat

- A través de les xarxes socials, etique-
tant a @tvsantcugat a Twitter o Insta-
gram.

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. Encara faltarà 
per veure si el proper programa, el 
dilluns 3 d'abril, superarà també les 
expectatives de les anteriors edicions.
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L’EMD DEMANA A BUILDING CENTER (LA CAIXA) QUE 
RESPECTI EL CONVENI URBANÍSTIC DEL CLUB BELLATERRA
La fallida econòmica del Club Bellaterra pot arrossegar també la pèrdua 
dels 170.000 euros anuals de finançament provinents del patrimoni públic.

El Club Bellaterra comptava amb 170.000 
euros anuals d'ingressos dels lloguers dels 
locals comercials per a poder finançar la 
seva activitat esportiva. Amb la fallida, 
aquests rendiments econòmics dels llo-
guers podrien quedar en mans privades, al 
no reconèixer Building Center el Conveni 
entre l'Ajuntament i el Club que prové de 
la requalificació urbanística.

Quan l'any 2010 es va realitzar la reforma 
del Club Bellaterra, es va executar una 
requalificació urbanística per a poder 
finançar l'activitat esportiva i permetre 
ubicar els locals comercials del Club. 
Aquesta requalificació va rebaixar el valor 
urbanístic públic dels terrenys del Centre 
Cívic per augmentar el valor dels terrenys 
del Club. Així, els terrenys públics del 

Centre Cívic (que eren residencials) es van 
reduir a equipaments; i els terrenys del 
Club (que eren d'equipaments) van aug-
mentar a equipaments i comercial. Aques-
ta operació que traspassa patrimoni públic 
a privat necessita de la garantia del Con-
veni urbanístic on es fixa que els benefi-
cis de 170.000 euros anuals dels lloguers 
dels locals comercials han de repercutir 
íntegrament en l'activitat esportiva del 
Club Bellaterra sense poder mai anar a 
mans privades.

Dos esdeveniments posteriors han portat 
a la possibilitat que es perdi aquesta apor-
tació pública. El primer, la inesperada 
fallida econòmica del Club Bellaterra 
donant peu a què el patrimoni de l'Entitat 
quedi en mans privades de Building Cen-

ter (La Caixa); i el segon, que l'Ajuntament 
de Cerdanyola no ha publicat el conveni 
urbanístic, fet que permet ara que el 
nou propietari pugui no respectar-lo.

Actualment, Building Center (La Caixa) 
han arribat a un acord amb el Club Bella-
terra per mantenir l'activitat esportiva en 
funcionament a través d'un contracte de 
Comodato (préstec de les instal·lacions), 
però no fa cap referència a la necessitat 
de destinar tots els recursos econòmics 
dels lloguers a l'activitat esportiva, tal 
com especifica el Conveni urbanístic.

Davant d'aquesta situació, l'EMD ha 
demanat a Building Center (La Caixa) 
que respecti el Conveni per permetre 
que el Club o el futur nou operador 
esportiu de les instal·lacions segueixi 

disposant sempre d'aquest finançament 
extraordinari, provinent dels lloguers 
dels locals, i així pugui donar un millor 
servei esportiu a la població de Bellaterra.
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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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BELLATERRA ESTÀ EN SITUACIÓ 
D'EXCEPCIONALITAT A CAUSA DE LA SEQUERA
Actualment hi ha més de 220 municipis de 15 comarques amb 
restriccions, degut a què les reserves estan per sota el 27%.

Ja fa molts mesos que a Catalunya no hi 
plou de manera regular, i després de 
constatar el descens de les reserves, 
l'Agència Catalana de l'Aigua ha activat 
aquest mes de març la fase 
d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobre-
gat i de l'aqüífer del Fluvià Muga.

Es pren aquesta mesura pel risc de 
desabastament i perquè entrem a la pri-
mavera amb un volum de reserves molt 
baix (27%) i sense que s'hagin recupe-
rat.

Aquest canvi situa 224 municipis de 15 
comarques, prop de 6 milions 
d'habitants, en situació d'excepcio-
nalitat. Entre aquests municipis es tro-
ben tots els de Barcelona i la seva àrea 

metropolitana, inclosos Cerdanyola i 
Sant Cugat del Vallès, i per tant també 
Bellaterra.

Què comporta l'excepcionalitat?

• Reducció del 40% de l'aigua per a usos 
agrícoles.

• Reducció del 15% per a usos indus-
trials.

• Reducció de l'aigua per a usos lúdics 
(15% en usos assimilables i 50% en reg).

• Prohibició del reg de zones verdes, 
tant públiques com privades (només es 
permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat 
i fent-ho gota a gota o amb regadores).

• Prohibició de la neteja de carrers 
amb aigua potable.

• Reducció del proveïment d'aigua a 
230 litres per habitant i dia.

Què podem fer per estalviar aigua?

• Tancar les aixetes quan ens ensabo-
nem, ens rentem les dents o ens afai-
tem.

• Fer servir la rentadora o el rentavai-
xelles quan estiguin del tot plens

• Dutxar-nos enlloc de banyar-nos

• Instal·lar mecanismes d'estalvi a les 
aixetes

• Reduir la capacitat de la cisterna del 
WC o instal·lar sistemes de doble descà-
rrega

• No deixar córrer l'aigua de la dutxa 
fins que s'escalfi, guardar-la en un cubell 
per a altres usos

• No acumular aigua a casa per si de 
cas, ja que es pot fer malbé i és un acte 
insolidari

• Revisar les aixetes i canonades per 
evitar pèrdues

• No netejar el cotxe, terrassa o garat-
ge amb mànegues d'aigua potable

• Restringir el reg del jardí al màxim, 
fer-ho a primera o última hora del dia, i 
controlant-ne la freqüència

Com bé diu la paraula, és una situació 
excepcional en la qual ens hem d'intentar 
racionar els recursos entre tots. Sobre-
tot ara que ve la primavera i l'estiu i 
tenint en compte les onades de calor 
que ja vam patir l'any passat, hem de 
ser conscients per col·laborar en tot el 
que estigui a les nostres mans.
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LES EMDS DE CATALUNYA TINDRAN MÉS EINES I 
UN FINANÇAMENT MÉS EQUILIBRAT

L'EMD DESTINA A SOUS UN PERCENTATGE INFERIOR 
QUE ELS AJUNTAMENTS DE ST. CUGAT O CERDANYOLA

ERC i PSC han incorporat diverses esmenes a la llei d'acompa-
nyament dels pressupostos per millorar la situació de les EMDs.

Sols gasta un 29% del seu pressupost en despeses de personal, un 
percentatge per sota dels ajuntaments de Cerdanyola o St. Cugat.

El grup parlamentari d'ERC, juntament 
amb PSC i comuns, han incorporat canvis 
a la llei d'acompanyament dels pressu-
postos per dotar de més instruments a 
les Entitats Municipals Descentralitzades 
(EMD) catalanes. Defensen que dotaran 
de més eines i reequilibraran recursos 
per a les EMD mitjançant diverses esme-
nes en la llei d'acompanyament dels 
pressupostos per tal de millorar la situa-
ció de les EMDs.

En destaquen les propostes per evitar 
l'infrafinançament econòmic que tenen 
algunes d'aquestes formes de govern 
local. El nou text permetrà que els Fons 
de Cooperació Local, a través dels quals 
es nodreixen les EMDs, tinguin en comp-
te tant el nombre d'habitants com les 
competències de les EMDs, de manera 
que s'equilibri el finançament d'acord 
amb el volum de població.

Després de consultar les diferents 
pàgines web de govern obert i trans-
parència (www.seu-e.cat) on apareixen 
les dades de totes les administracions 
catalanes, es pot constatar que l'EMD de 
Bellaterra és l'administració que destina 
menys percentatge del seu pressupost en 
despesa en personal, al Vallès Occiden-
tal.  

Actualment, Bellaterra destina  en 
despeses de personal 196.356€, del 
seu pressupost de 667.654€ (un 29%). 

D'altra banda, en el cas de l'Ajuntament 
de Sant Cugat, aquesta administració 
destina 45.968.544€ d'un total de 
142.399.682€ (un 32%,).  

En el cas de l'Ajuntament de Cerdan-
yola, es gasten 23.465.111€ d'un pres-
supost total de 64.243.841€ (un 37%).

En la mateixa línia, una segona esmena 
presentada en la llei de mesures intro-
duirà les modificacions necessàries en 
les convocatòries de subvencions perquè 
les entitats municipals descentralitzades 
puguin optar-hi sense obstacles. 
D'aquesta manera, les EMDs podran 
obtenir recursos de la Generalitat des-
tinats al món local dels quals, fins ara, 
quedaven excloses pel fet de no ser 
estrictament un municipi.

A més, una darrera esmena reformarà 
la legislació per donar a les EMDs la pos-
sibilitat de mancomunar els serveis 
locals. Aquest canvi facilitarà la presta-
ció de serveis d'aquests governs als ciu-
tadans que visquin en els nuclis de les 
entitats municipals descentralitzades.
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BELLATERRA CELEBRA PER PRIMERA VEGADA EL 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
Un centenar de persones van participar en una marxa i un acte amb 
parlaments, recital de poema, i un petit convit organitzat per l'EMD.

El passat dimecres 8 de març del 2023 
es va celebrar per primera vegada el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora a 
Bellaterra.

A dos quarts de set de la tarda es van 
aplegar un centenar de persones a la 
plaça del Pi, i van iniciar una marxa cap 
a la plaça Joan Maragall. Allà, davant 
l'edifici de l'EMD, es van fer uns parla-
ments i es va recitar el poema "8 de 
març" de Maria Mercè Marçal.

El Taller de Pintura de Bellaterra va 
elaborar una pancarta que va acompan-
yar tot l'acte, on s'hi podia llegir "Bella-

terra amb el Dia Internacional de la 
Dona", i va ser portada per representants 
d'entitats locals. Finalment, es va fer un 
petit convit al Centre Cívic, organitzat 
per l'EMD de Bellaterra.

Aquest acte va ser molt important, ja 
que mai abans s'havia fet cap acte pel 8 
de març a Bellaterra, i va suposar com-
partir un espai per aconseguir la unitat 
i lluitar conjuntament per la igualtat. 
Es va donar peu a reflexionar sobre la 
importància de la unió entre les dones 
del poble, sobre l'origen d'aquesta data 
del 8 de març, i d'analitzar el passat i el 
present.
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El director teatral bellaterrenc Roger 
Pallàs, amb la col·laboració de Marta 
Duran, dirigirà el proper dimecres 12 
d'abril l'obra de teatre "Perquè a mi?", 
fruit d'un acord de la Inestable de Bella-
terra amb la Fundació Salut Plus, al Tea-
tre-Auditori de Sant Cugat.

La Fundació Salut Plus s'ocupa de 
l'atenció psicosocial de persones amb 
malalties cròniques. Gràcies a l'augment 
de l'esperança de vida, entre d'altres, es 
pot constatar la realitat flagrant de 
l'increment progressiu i inaturable de la 
"cronicitat" en el present de les nostres 
vides. Una paraula complexa que vol dir 
"no cura". Però no ens ressona, sembla 
que en defugim, que ens sigui aliena que 
ens suggereixi rebuig com si, en general, 
no anés amb nosaltres, però això no és 
del tot així.

És per això que han decidit represen-
tar en aquesta obra les escenes quoti-
dianes de persones que pateixen la 

ROGER PALLÀS DIRIGIRÀ L'OBRA DE TEATRE 
"PERQUÈ A MI?" AL TEATRE-AUDITORI DE ST. CUGAT
El proper dia 12 d'abril s'interpretarà aquesta funció emocionant, 
que ajudarà a posar-se a la pell dels malalts crònics.

"cronicitat". Ja que aquesta apareix sen-
se avisar i s'instal·la en el nostre pre-
sent, envaint el nostre cos, provocant 
canvis permanents en la nostra vida i la 
de les persones que ens envolten.

Anant a veure l'obra, diuen, contacta-
reu amb aquesta realitat deixant que els 
vostres sentits captin i es deixin captivar 
simplement pel que ens succeeix o pugui 
aparèixer en un futur no tan llunyà i, 
alhora, aprenguem que hi podem conviu-
re, fins i tot, ser feliços malgrat les limi-
tacions.

Una obra que qualifiquen 
d'emocionant, en la que es pot riure, 
plorar, però sobretot ajudar a posar-
nos a la pell d'un malalt crònic i els 
seus múltiples moments de grandesa 
interior.

No us perdeu aquests 60 minuts inten-
sos, el proper 12 d'abril a les vuit del 
vespre, al Teatre-Auditori de Sant Cugat.

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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BUNYOLS DE DIJOUS SANT
Recepta de Goretti Quer extreta de www.receptes.cat

INGREDIENTS:

• 525 gr de farina
• 75 gr de mantega
• 20 gr de llevadura premsada
• 90 gr de sucre
• Ratlladura de llimona
• 3 ous
• 75 cc. d’anís
• 100 cc. de llet
• Matafaluga i celiandre

PREPARACIÓ:

- Desfer el llevat amb una mica de llet tèbia.
- Desfer la mantega.
- Posar en un bol tots els ingredients seguint l’ordre de la llista.
- Amb la batedora barrejar tots els ingredients i anar amassant fins que la pasta es desan-

ganxi del bol.
- Tapar-la i deixar-la reposar a temperatura ambient fins que augmenti el doble del seu 

volum.
- Formar els Bunyols fent petits cercles, no obstant no tothom els fa igual. En algunes 

zones de l'Alt Empordà els fan en forma quadrada, o en forma de boles.
- Es fregeixen amb abundant oli d'oliva i després es passen pel sucre, que pot ser de granet 

o en pols.
- Després s'hi tiren per sobre unes gotes de licor d'anís.

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




