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La neu, símbol inequívoc d'hivern, de fred i 
de bellesa, de tranquil·litat i silenci, de 
pau i tendresa, 
de jocs d'infants i malts de caps per a els 
no tan infants. A petits i grans ens agrada 
veure com cau dolçament, com emblanqui-
na els nostres jardins i carrers, i ens obliga 
a fer una pausa, a observar, a somniar, a 
recordar. 
Peró malgrat la seva màgia que es la neu?
"La neu és la precipitació d'aigua en forma 
de multitud de petits cristalls de gel, d' 
estructura suau i flonja, formats per subli-
mació inversa del vapor d'aigua en les 
capes altes de l'atmosfera, a una tempera-
tura inferior als 0 °C."
Aquest hivern ens ha regalat de nou una 
petita nevada, intensa i breu, i ens ha 
deixat veure una altra cara de la bellesa de 
la nostra Bellaterra.
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L’ajuntament cobrarà una taxa per recollir 
les escombraries i estudia canvis en el servei 
per reduir la seva despesa. Aquesta taxa es 
va aprovar l’any 2009 però va quedar com-
pensada pels ingressos de l’abocador Elena 
situat darrera del Sincotró. Aquest any però, 
amb la finalització de l’abocador Elena i 
l’anul•lació de l’abocador de Can Fatjó, 
l’ajuntament deixa d’ingressar forces diners  
per aquest concepte i això activa automàti-
cament una taxa per la recollida 
d’escombraries a tots els residents de Cer-
danyola. 

L’import de la taxa aprovat l’any 2009 és de 
60 euros però aquest any el govern de Cer-
danyola estudiava fixar l’import de la taxa 
en funció del valor cadastral dels immobles. 
Aquesta proposta reduïa l’import en alguns 
barris de Cerdanyola i l’incrementava a 120 
euros a Bellaterra. 

L’AjuntAment De CerDAnyoLA CobrArà unA 
tAxA D’esCombrArIes I reDuIrà eL serveI El passat 20 de Gener es va celebrar 

L'Assemblea d'EMD de Catalunya , amb la 
designació d'una nova junta. Josep Puig, 
president de l'Emd de Valldoreig  va ser 
nomenat nou president de l'Agrupació 
d'Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya (AEMDEC). Mentre que Ramon 
Andreu, va ser escollit com a Tresorer de la 
Junta. 
L'objectiu es treballar per que les EMD tin-
guin un reconeixement mes exhaustiu dins 
l'àmbit jurídic, i així trencar  l'ambigüitat 
legal que porta
a interpretacions que sempre perjudiquen 
al mes feble i alhora provoca moltes con-
frontacions jurídiques entre administra-
cions. 
Entre moltes altres coses s'hi destaca el 
demanar un sistema electoral diferent, 

AssembLeA D'emD's
accés a tots els  tipus de subvencions que 
tenen accés els Ajuntaments, i participació 
a totes les organitzacions supramunicipals 
com per exemple el Consell Comarcal. 
Durant l'assemblea s'ha posat de manifest 
la necessitat que les EMD sumin sinergies 
per aconseguir tenir pes en els avantpro-
jectes de les Lleis de Governs Locals i 
d'Hisendes Locals, creades per la Generali-
tat amb l'objectiu de pal•liar els dèficits 
reguladors que l'actual Llei té respecte a 
les EMD. També s'ha abordat altres temàti-
ques com regular els sous dels presidents 
de les EMD més petites i millorar el reco-
neixement dels presidents i càrrecs de les 
EMD com a representants legítims dels ciu-
tadans davant d'organismes com el SEM, 
112, Policia Local i Mossos d'Esquadra entre 
d'altres. 

L’ajuntament també proposa canviar el 
sistema de recollida porta a porta actual 
de Bellaterra per el  sistema de conteni-
dors implantat en la resta del municipi 
per reduir costos. La proposta de 
l’Ajuntament consisteix en col•locar 25 
bateries de 5 contenidors distribuïdes 
estratègicament als carrers de Bellate-
rra. Cada bateria tindria les 5 fraccions 
de rebuig, orgànica, paper, envasos, i 
vidre. 

L’EMD, que te la competència però no la 
gestió de la recollida d’escombraries, ha 
encarregat un estudi específic a 
l’empresa “Ent Environment & Manage-
ment” per valorar la proposta i les possi-
bles alternatives i ha iniciat converses 
amb els representants polítics i tècnics 
de l’ajuntament i l’empresa adjudica-
tària del servei. 
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El mes de desembre es va constituir a Bellaterra el Consell de Cultura amb l'objectiu de 
fer poble i donar cabuda a tothom de Bellaterra en temes de cultura, socials i d'esport.  
El Consell de Cultura ha  estat obert a totes les associacions i entitats de Bellaterra així 
com el partits polítics que representen l'Emd , Gent per Bellaterra i Convergència i Unió.
El Consell ha creat alhora una "Comissió de Festes"  constituïda amb  un representant de 
cada entitat o associació i que conjuntament decidiran detalls de les properes Festes del 
Poble, com la Festa Major, Menor i Reis.

beLLAterrA CreA un ConseLL De CuLturA Amb eL suPort De Les 
AssoCIACIons.

La Diputació de Barcelona a 
petició de l'EMD de Bellaterra 
ha col.locat un dispositiu  per 
analitzar l'impacte acústic 
que genera l'Autopista AP7. El 
soroll del trànsit i de les acti-
vitats és un dels problemes 
ambientals més freqüents. Els 
problemes de soroll poden 
afectar significativament la 
qualitat de vida de les perso-
nes. L'Àrea de Medi Ambient, 
posa a disposició dels ajunta-
ments dues unitats mòbils de 
mesura, anàlisi i enregistra-
ment del soroll ambiental. Es 
tracta de dos vehicles adap-
tats i equipats amb analitza-
dors de soroll. Per les seves 
reduïdes dimensions, perme-
ten realitzar fàcilment mesu-
res de llarga durada en qual-
sevol punt del municipi.

es mesurA L'ImPACte ACústIC De L'AP7
Els veïns mes propers a l'Autopista Ap7, reivindiquen   
des de fa molts anys  una sol.lució a aquest tema  i que 
haurien de resoldre els titulars de la Autopista Fomento, 
col.locant unes pantalles acústiques per minimitzar 
l'impacte. 

COMUNICAT EMD

Estimat veí,

us comuniquem que malaurada-
ment la espècie de palmeres 
canàries (Phoenix canariensis) 
estan sent atacades per una plaga 
d’escarabats (l’escarabat morrut) 
de les invaeixen i en pocs dies les 
mata. La millor fórmula per afron-
tar aquesta plaga passa per desen-
volupar un tractament  preventiu.

És per aquest motiu que us reco-
manem que si teniu algun exem-
plar de palmera canària busqueu 
ajut professional per fer un tracta-
ment preventiu, curatiu o incinerador depenent de si la palmera esta 
sana, infectada o morta. Cal tenir present que en el cas que no es pugui 
tractar una palmera infectada caldrà tallar-la o podar-la totalment per 
evitar la propagació de la plaga a d’altres exemplars.
 
Podeu trobar més informació al link:
http://www.tv3.cat/videos/3090090/Lescarbat-morrut-envaeix-el-lito-
ral-Catala

I un vídeo explicatiu dels tractaments al link:
http://www.infopalmeras.es/spip.php?article36

Esperant que aquesta informació sigui de la vostra utilitat m’acomiado 
cordialment.

Montserrat Muñoz
Vocal de Espai Públic
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Benvolguts veïns, 

Iniciem una nova etapa a la UvB després de la 
dimissió d’en Jordi Simó com a President, al 
que a més d’agrair-li la feina realitzada, li 
dóno pública i sincerament les gràcies per la 
seva confiança. També aprofitem per donar 
les gràcies a la Laura Aquilue, l’Ariadna Gal-
vè i en Biel Roda, per la seva col•laboració.

En aquesta nova etapa, volem tenir unes 
línies d’actuació i contacte més directes i 
eficaces amb els veïns de Bellaterra. Segui-
rem presents i col•laborarem activament en 
les festes i actes culturals de Bellaterra tot i 
que no serà aquesta la nostra principal actua-
ció, doncs la competència de Cultura corres-
pon a l’EMD.

Nosaltres, la Unió de Veïns de Bellaterra, 
assumim amb coratge i amb el vostre suport, 
la responsabilitat de treballar i buscar 
sol•lucions en tot allò que afecti Bellaterra i 
els seus veïns. 

Treballarem  per Bellaterra, amb la finalitat 
de resoldre qualsevol problema passat, pre-
sent i futur.

- Hem d’estar més ben comunicats quan 
patim robatoris o assalts als nostres domici-
lis. Fem que les tecnologies juguin al nostre 
favor, comuniquem-nos per telèfon, via mail 
o, fins i tot, a través del Tot Bellaterra; cal 
ser actius i eficaços.

Mantindrem comunicació i una estreta 
col•laboració amb l’EMD de Bellaterra, que 
ens representa com a poble. Però sense obli-
dar el nostre sentit de crítica i oposició quan 
la situació ho requereixi.

- Adaptarem la quota de soci a la situació 
actual de “crisi econòmica”, intentant que 

- Aquesta “situació econòmica” es reflexa per 
exemple en el fet que el nostre IBI segueixi 
augmentant any rere any mentre constatem 
com el valor de les nostres llars es devalua i 
com els recursos que destina l’Ajuntament de 
Cerdanyola a Bellaterra són mínims, si consi-
derem una pressió recaptadora sempre en aug-
ment.

Tenim encara perillosament viu l’Abocador de 
Can Fatjó, doncs només tancarem la qüestió 
quan el forat il•legal s’hagi reomplert i la fiso-
nomia del territori sigui completament restau-
rada per l’Empresa encarregada de les excava-
cions.  

Tenim una Interpolar (amb un traçat  aprovat 
abans de la Constitució de 1978) i que a dia 
d’avui encara és una amenaça, doncs fraccio-
naria de manera inassumible Bellaterra.

Tenim la necessitat de reivindicar que “som i 
devem ser iguals d’avant la Llei” (Urbanística, 
Civil, Penal), ja siguem particulars o altres, i 
les Obres d’ampliació de l’Escola Ramon Fus-
ter, a més de ser incompatibles amb la mobili-
tat de Bellaterra, no són assumibles ja que vul-
neren la seguretat del nostre poble i la 
d’aquells que impulsen el projecte aliens a la 
realitat, i centrats en els seus negocis. Bella-
terra està considerada com una ciutat-jardí 
(Gaudí-Guëll), i aleshores, per què cal renegar 
d’aquest privilegi en comptes de preservar-lo i 
protegir-lo? Per què no es va construir aquesta 
macro ciutat de ciment aliena al paisatge i 
idiosincràsia natural de Bella-Terra en els 
terrenys de can Jeroni Martí amb entrada i sor-
tida directes a la rotonda i una carretera gene-
ral? Quins interessos hi ha darrere l’empeny 
d’ampliar l’escola fins arribar als 1300 alum-
nes (més treballadors del centre) en una 
comunitat ja col•lapsada amb 2700 habitants? 

tots els recursos humans i econòmics 
serveixin per recolzar, beneficiar i 
millorar Bellaterra.

- Volem ser més efectius i no perdrem 
cap oportunitat per demostrar-ho. 
Mancomunarem serveis comunitaris per 
“rebaixar costos” quan es presentin 
situacions com per exemple l’escarabat 
morrut. Estem treballant en una llista 
de proveïdors que, per condicions de 
qualitat-preu, se’ls fa recomanables.

- Pels qui sou propietaris d’animals de 
companyia, disposeu d’un telèfon, o 
mail sempre operatiu, per a que en el 
cas de pèrdua, sigui mes àgil difondre 
una fotografia per ser localitzat el més 
aviat possible.

- Mantindrem i preservarem una línia 
“apolítica” com a UvB (d’acord amb els 
seus Estatuts). Som diferents i això ha 
de ser una font de riquesa, no de con-
frontació. Venim de llocs i cultures 
diferents però compartim el fet de viu-
re a Bellaterra, per tant hem d’estar 
oberts a tots aquells que vulguin fer 
qualsevol aportació a la nostra Comuni-
tat.

- Estarem alertes amb totes i cada una 
de les decisions que prengui 
l’Ajuntament de Cerdanyola respecte a 
Bellaterra, doncs sempre han estat 
extraordinàriament actius a l’hora de 
recaptar per, tot just després, obse-
quiarnos amb un oblit quasi crònic a 
l’hora de percebre contraprestacions 
(que ho són per Llei) i per tant, no són 
ni han de ser cap tipus de consideració 
excepcional.

Si l’escola ja no es pot evacuar (en cas 
de situació crítica) amb 900 alumnes, 
qui es responsabilitzarà dels nens quan 
el col•lapse sigui total?

Estem vivint una crisi econòmica i 
social que ens afecta a tots; ajudem-
nos doncs. No perdem  temps ni energia 
en confrontacions. Si teniu alguna cosa 
a dir, truqueu-nos i farem les gestions 
oportunes per poder sol•lucionar els 
problemes.

A través del Tot Bellaterra us convido a 
fer-vos socis als qui encara no ho sou. A 
tots aquells que vau deixar de ser-ho, 
us demano que ens doneu una nova 
oportunitat. Per ser forts, per tenir 
veu, hem de ser molts i estar units.

Si nosaltres  no cuidem  la nostra gent i 
el nostre poble, ningú no ho farà. Tre-
ballem junts!

belén Larburu
Presidenta de l’Unió de Veïns de 

Bellaterra
Tel. 678 033 552

bellaterra.uniodeveins@gmail.com
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El dissabte 18 de febrer comença el 
temps de Carnestoltes que es perllon-
garà fins el pròxim dimarts 21, dia ante-
rior al dimecres de cendra.
Antigament, en la vella societat rural, 
el temps de Carnestoltes oferia masca-
rades rituals d’arrel pagana i un lapse 
de permissivitat que s’oposava a la 
repressió dels instints i la severa forma-
litat litúrgica de la Quaresma. 

Actualment el Carnaval s’ha convertit 
en una festa popular de caràcter lúdic 
que es celebra en molts racons del 
món. A Catalunya destaquen els carna-
vals de Barcelona, el de Sitges, i Tarra-
gona en la vessant més brasilera i el de 
Vilanova i la Geltrú i Solsona com a tra-
dicionals. A la resta d’Espanya desta-
quen el Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife i el Carnaval de Cádiz.

En la tradició cristiana, els 40 dies que 
dura la Quaresma són un temps de 
sacrifici en els quals, per exemple, no 
es pot menjar gaire. Per això, durant el 
Carnaval hi ha més llibertat i es tren-
quen moltes regles. El Carnaval repre-
senta la festa de la carn en tots els sen-
tits, també per a acomiadar-se d’ella 
durant la següent època de Quaresma. 
Als Països Catalans el Carnaval s’associa 
amb menjar gras i proteïnic: són típi-
ques les coques de llardons i els llar-
dons per ells mateixos, els ous, que de 
vegades èren les proteïnes més a 
l’abast, o també la sardina, etc. la coca 

CArnestoLtes

de llardons, o en alguns llocs també altres 
coques, se solien acompanyar de crema catala-
na. Altres productes especials de carnaval són, 
per exemple, la botifarra d’ou.

El dijous de Carnaval, o dijous gras, és també 
popularment conegut com a dia de la truita. 
Aquest dia és típic menjar ou, sobretot en for-
ma de truita, truita d’ous, truita de patata, 
truita de botifarra o fins i tot truita de botifa-
rra d’ou.
Abans de l’enterrament de la sardina és tradi-
ció menjar precisament sardines, normalment 
a la brasa o, si no pot ser, fregides.

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha prepa-
rat un carnaval que es durà a terme del 16 al 
22 de febrer amb la presència d’un mercat 
(Dijous Gras), l’arribada d’en Carnestoltes i els 
balls de màscares, les rues i desfilades, i 
l’enterrament de la Sardina.

Altres ciutats catalanes que aquest any orga-
nitzen diferents activitats per celebrar el car-
naval són: Vilanova i la Geltrú, Torelló, Solso-
na, Tarragona, Sitges i Terrassa, entre moltes 
altres.

Sandra Bortolotti
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El Rei del Carnestoltes, va arribar a Bella-
terra per fer gaudir els mes petits d'una 
bona tarda de Carnaval. 
Des del Centre Cívic de Bellaterra, els 
joves participants de la Rua van desfilar a 
cop de tambor fins arribar al Club Bella-
terra on van poder gaudir d'un seguit 

d'activitats organitzades conjuntament per 
el Club i el Cau. 
Aquest any cal destacar la quantitat de petits 
Bellaterrencs que hi havia, i les disfresses 
mes variades, gladiadors, caputxetes, un 
munt de feres ferotges, princeses i pirates, 
bruixes i fins i tot l' Arc de Sant Martí...

CArnestoLtes
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Dins els actes que l'EMD va organitzar per 
Carnestoltes, s'hi va programar en un con-
cert de Música per a públic familiar en el 
que es van llegir uns poemes escrits per a 
nens i inspirats en les músiques de l'obra de 
Camille Saint-Saëns "El Carnaval dels ani-
mals".

La posta en escena va ser molt interessant 
i l'auditori del Musical, ple a vessar va 
vibrar amb l'espectacle. 

Josep Mª Sala-Valldaura va llegir els textos 
que van servir de fil conductor del concert, 
mentre que un quintet amb excel.lents 
músics interpretaven cada una de les peces 
que han inspirat els poemes.
 
Al darrera dels músics, el dibuixant Subi 
il.lustrava en directe i alhora que sonava la 
música els mateixos dibuixos que han il.
lustrat el llibre-cd que el Musical ha editat 
per la ocasió. 

Tots els participants del llibre van ser els 
encarregats de la posta en escena del con-
cert.

eL CArnAvAL DeLs AnImALs
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recepta per gentilesa de Alex Lapuente, xef de In restAurAnt

eLAborACIÓn:
Limpia y corta fino los calçots, añádelos a una 
cazuela con dos cucharadas de aceite y dos de 
mantequilla, a fuego lento confita unos minu-
tos.

vIChyssoIse De CALçots Con vIeIrA y Puerro CroCAnte 

InGreDIentes:
6 Vieiras 
2 cucharadas de aceite 
2 cucharadas de mantequilla 
300 gr de patata 
12 calçots 
600 cc de leche 
200 cc de nata 
300 cc de caldo de ave 
2 puerros
trufa 
cebollino 
pimienta blanca y sal Maldon

Añade la patata cortada en dados pequeños, la leche, la nata, el caldo de ave, y la 
pimienta blanca. Cuece a fuego lento durante 15 minutos.
Tritura todo, si queda muy espeso añade un poco de leche o de caldo, rectifica la sal y 
pasa por un colador para eliminar posibles impurezas.
Corta en juliana fina el puerro, fríe en abundante aceite sirviéndote de un colador y 
moviendo constantemente hasta conseguir una textura crujiente y un color dorado.
Reserva en papel absolvente
Marca en una sartén la vieira a la hora de emplatar.

emPLAtADo:
En plato hondo pon la Vichyssoise , haz un nido con el crujiente de puerro y deposítalo 
sobre el caldo, encima añade la vieira y unos cristales de sal Maldon
Ralla un poco de trufa sobre el caldo y adorna con cebollino muy picado

La leishmaniosi està causada per un paràsit 
microscòpic que es transmet per la picada 
d’un petit insecte similar a un mosquit, el 
flebotom. 
La leishmaniosi és present a tota la conca 
mediterrània. Fins ara, els mètodes de pre-
venció contra la leishmaniosi es basaven en 
evitar la picada del flebotom, mitjançant 
insecticides o repel•lents. Però el nombre 
de gossos afectats no s’ha reduït significati-
vament.
La leishmaniosi canina és una malaltia mor-
tal. Els tractaments actuals no poden curar 
la malaltia, només ajuden a controlar-ne els 
símptomes.

ProteGeIx eL teu Gos, 
vACunA’L ContrA LA LeIshmAnIosI

LA PrImerA vACunA euroPeA 
ContrA LA LeIshmAnIos
Després de 20 anys d’investigacions, per 
primera vegada, hi ha una vacuna contra 
la leishmaniosi canina disponible a Euro-
pa.
La vacunació protegeix el teu gos de 
manera continuada, estimulant el seu sis-
tema immunitari i reduint dràsticament el 
risc de desenvolupar la malaltia.

Com FunCIonA eL ProGrAmA De 
vACunACIÓ?
Per protegir el teu gos contra la leishma-
niosi li administrarem tres dosis de la 
vacuna a intervals de 3 setmanes i un 
recordatori anual.
La vacuna es pot començar a administrar a 
partir dels 6 mesos d’edat, en gossos més 
grans es recomana la realització d’un test 
previ per descartar la malaltia.

QuAnt CostA ProteGIr eL teu 
Gos ContrA LA LeIshmAnIosI?
El preu de les 3 primeres dosis de la vacu-
na, inclosa la visita a domicili, és de 85€ 
per gos i la revacunació anual, 35€.

Des del 2010, oferim atenció veterinària a domicili a Bellate-
rra, Sant Cugat, Cerdanyola i la resta de poblacions del Vallès 
Occidental.  
Consulta’ns les tarifes d’altres serveis sense compromís. Preus 
especials a partir de 3 animals.

serveI veterInArI A DomICILI

veterinaria@vacuvet.cat - 690 933 848

vacuvet
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tingueu en compte els consells següents:

• Cal que us mantingueu informats de les 
previsions del temps i de les instruccions 
que donin les autoritats.

• Eviteu els canvis sobtats de temperatura, 
sobretot pel que fa als nens, a les persones 
grans i als qui pateixen alguna malaltia de 
tipus respiratori.

• En dies d’onada de fred, sempre que 
sigui possible, eviteu que surtin al carrer 
els nadons, la gent gran i aquells que 
pateixin malalties respiratòries. Si cal que 
surtin a l’exterior, que sigui el temps 
estrictament necessari i que evitin els 
espais oberts exposats al fred i estar-se 
gaire temps sense moure’s.

• Vestiu-vos amb roba i calçat adequat per 
a temperatures baixes. Eviteu portar peces 
ajustades i poseu-vos diverses capes, cosa 
que us permetrà mantenir la calor corporal 
durant més temps.

• Protegiu-vos la cara i el cap. Tingueu a 
mà guants, bufanda i alguna peça de roba 
per cobrir-vos el cap. Eviteu l’entrada 
d’aire fred directa als pulmons. Eviteu 
ingerir alcohol: pot donar una falsa sensa-
ció de calor.

• Adeqüeu al fred l’activitat professional, 
esportiva i de lleure a l’exterior. Eviteu fer 
esforços físics intensos a l’exterior: es 
corre el perill de patir una lesió.

ConseLLs Per onADes De FreD
• Estigueu atents als vostres familiars o 
veïns que es trobin en situació de vulnera-
bilitat, especialment gent gran, perquè es 
protegeixin dels efectes del fred.

si sou a casa:

• Tingueu preparat un transistor, piles de 
recanvi, llanternes, aliments calòrics, 
combustible de calefacció i una farmacio-
la.

• Cal que disposeu d’una reserva mínima 
de medicaments per a la gent gran i els 
malalts crònics i de tipus respiratori.

• Davant d’un avís de baixada extrema de 
les temperatures, si viviu en zones aïllades 
o fora dels nuclis urbans, mantingueu un 
rajolí d’aigua corrent a les aixetes per evi-
tar que les canonades es congelin i prote-
giu amb draps la clau de pas de l’aigua. 
També podeu disposar d’una reserva míni-
ma d’aigua o líquid per si el subministra-
ment queda afectat.

• No utilitzeu espelmes. Si és l’única alter-
nativa, poseu-les en espalmatòries perquè  
no es tombin. Recordeu sempre d’apagar-
les abans d’anar a dormir o en sortir de 
casa i eviteu que els nens les manipulin.

• Si disposeu de reg automàtic tanqueu-lo 
i eviteu totes les activitats que puguin 
comportar mullar els carrers, com regar o 
fregar.

vigileu amb els aparells de calefacció: 
Les calderes i els aparells de combustió 
que s'utilitzen per a la calefacció poden 
convertir-se en un element de risc si no 
estan en bon estat o no se’n fa un bon ús. 
Cal evitar la mala combustió. Per aquest 
motiu, seguiu els consells següents:

• Quan reviseu l’aïllament de finestres i 
portes de l’exterior, no tapeu les reixes ni 
els conductes ni els punts de ventilació de 
gas o combustió: serveixen per garantir 
una bona combustió i alhora per evitar 
l'acumulació de gasos.

• Per tal d’evitar la intoxicació, assegureu-
vos de ventilar el menjador o les habita-
cions tancades si utilitzeu un escalfador o 
una estufa amb foc obert o qualsevol altre 
element de calefacció.

• Ventileu cada dia durant uns minuts els 
locals, els habitatges o les habitacions, per 
garantir l'entrada d'oxigen i aire net.

• No feu servir els aparells de calefacció si 
fan una olor estranya en connectar-los o no 
semblen en bon estat.

• Renoveu o feu revisar els aparells molt 
antics o quan noteu que no funcionen 
correctament.

• Reviseu l'estat de la calefacció, de les 
calderes, de les estufes i, en general, dels 
elements de combustió.

• Recordeu que cal complir els períodes de 
revisió i manteniment de calderes que 
estableix la normativa.

• Mantingueu els nens allunyats de les 
estufes, dels brasers i de les xemeneies. No 
deixeu encenedors al seu abast.

• No acosteu les estufes, els brasers, etc. a 
les cortines, als mobles i, especialment, 
als llits o matalassos. Tampoc eixugueu la 
roba o altres objectes sobre l’estufa, el 

braser o la cuina de llenya, ja que podríeu 
provocar un incendi. No els cobriu amb cap 
objecte.

en cas d'urgència:

• Si sou en una habitació amb una estufa de 
llenya, carbó o gas, un braser o una caldera 
i noteu símptomes de mareig, obriu alguna 
porta o finestra i ventileu immediatament. 

• Truqueu sempre al 112 si us trobeu mala-
ment o penseu que patiu una intoxicació 
per mala combustió o si trobeu algú incons-
cient en arribar al domicili.
 
si heu d'agafar el vehicle:

• Feu-ho només si és imprescindible i evi-
teu desplaçar-vos de nit. Consulteu prèvia-
ment la informació meteorològica i l’estat 
del trànsit i seguiu els consells del Servei 
Català de Trànsit.

• Reviseu els pneumàtics, el líquid anticon-
gelant, l’estat de les bateries, els llums i 
els frens.

• Disposeu de cadenes al vehicle i assegu-
reu-vos que les sabeu col•locar.

• Si viviu o us desplaceu a zones de mun-
tanya, feu servir pneumàtics d’hivern.

• Heu de portar el dipòsit de la gasolina 
ple, les cadenes del cotxe, roba d’abric, un 
telèfon mòbil carregat i el carregador, 
aigua i aliments energètics.

• A dins del cotxe, si teniu la calefacció 
engegada, deixeu una finestra entreoberta 
per renovar l’aire.

• Quan sortiu del cotxe aneu amb molt de 
compte amb possibles relliscades si hi ha 
plaques de gel o neu. Les plaques de gel 
acostumen a trobar-se a les zones més 
ombrívoles de les carreteres.

SALUT
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GuÍA ComerCIAL beLLAterrA
Axis Gestió Inmobiliaria

Estètica Pepa Rosell

Miraqueguau

Paper's

93 725 44 33

617 37 57 65

93 580 47 09

93 592 10 93

restAurAnts
Marcs

Hostal Sant Pancràs

Can Edo

Bar del Club

Ebano

93 580 85 31

93 692 20 54

93 580 66 60

93 592 97 52

93 580 33 40

AGENDA

AGenDA Febrer / mArç

xerrada de joan vives 
“L’ Anglaterra Musical de Shakespeare”
a les 19:30 al Musical

“endrecem el turó”
Dissabtes de treball col·lectiu per mantenir el Turó Net, 
els que vinguin tindran esmorzar assegurat.
a les 10:00 davant del Centre Cívic Turó de Sant Pau

teatre Infantil 
EL VIOLI I EL VIATJE MÀGIC DEL MARTÍ 
per a nens a partir de 3 anys
a les  18:00 al Musical

xerrada de joan vives 
“Versalles i l’organització musical dels temps Lluis XIV, el 
rei del Sol”
a les 19:30 al Musical

“tast de vins”
A càrrec del sommelier, Carlos Mateu, veí nostre, del Res-
taurant Ébano
a les 20:00h al Centre Cívic Turó de Sant Pau
sopar de pica- pica. 
(places limitades, cal reservar-ho al Bar del Centre Cívic)

1er OPEN FEDERAT DE PADEL CLUB BELLATERRA

Conferència “La rítmica de jaques Dalcroze” 
a càrreg e Marie-Laure Bachmann
a les 12:30 al Musical

28/FEBRER

3/MARç

6/MARç

9/MARç

25/MARç

9 AL 25 DE MARç
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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
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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

U

Ebano

N

1 2 3 4
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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




