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Bellaterra surt a la Plaça !!
Bellaterra ha demostrat ser un poble. Un po-
ble unit, alegre i feliç. Grans i petits han gaudit 
d’una festa que ha batut rècords de participa-
ció. La Plaça del Pi, plena de gom a gom ha 
sigut per uns dies la Nostra Plaça Major.

Al TotBellaterra som 
ecològics. La revista 
està impresa sobre 
paper 100% reci-
clat.



Tuka Bamboo es la única empresa 
especializada en fabricar e instalar 
parquet de bambú en España.

Exposición de 200m2
a 2 minutos de Bellaterra:
Av. Ragull, 74. P.I. Can Magí
08173 Sant Cugat del Vallès
(en la antigua Indubruc)

¡venga a
visitarnos!

Haz espacio a la ecología

presupuestos
sin compromiso
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Els dies 9,10,11 i 12 de Setembre Bellaterra 
va viure una de les seves millors Festes Majors 
amb una gran participació ciutadana i moltes 
activitats per infants, joves i no tant joves.

La col·laboració EMD - Unió de Veïns va do-
nar més infraestructura a la Festa de sempre 
on la nova ubicació, a la Plaça del Pi (davant 
FGC),   gràcies al tall de la carretera BV-1414 
va fer malgrat l’escepticisme inicial que l’espai 
principal de la festa fou més ampli, pràctic i 
agradable, al costat  dels nous comerços i el 
Club de Bellaterra també molt partícips de la 
festa.

La meteorologia i va jugar molt a favor per 
poder gaudir de totes les activitats i els mes 
petits van gaudir d’allò més amb els inflables 
de la Plaça.

I remarcar el èxit del recital ofert pel Musical, 
l’original Pregó i l’Inestable que va omplir les 
dues sessions. També les activitats diürnes 
van fer un ple excepcional, l’Aperitiu Popular 
,l’ Esquirolada ,  la Gimcana esportiva al Club, 
la triatló i com no l’esperada Baixada de Ca-
rros i el Concurs de Paelles i Fideuades, molt 
i molt  renyides i per tots esperats.

Hem trobat a faltar però l’aparició dels Ge-
gants i per que no un Ball d’Envelat on els no 
tan joves es trobessin identificats.

La Batucada final juntament amb el gran Prix 
on els esgotats i joves  Hero’s van  donar per 
finalitzada la Millor Festa Major dels darrers 
anys.

I com  una imatge val mes que mil paraules, 
us adjuntem un recull de fotografies que per 
elles soles us faran reviure aquells dies.

I recordar-vos que a la nostra web  www.totbe-
llaterra.com podeu veure més fotografies i els  
vídeos de la Festa Major. 
¡ Envieu també les vostres imatges i vídeos !

Fins l’any vinent !!

Redacció

Bellaterra viu de ple la festa major

eSpecIAl feStA MAjoR



5eSpecIAl feStA MAjoR



6 eSpecIAl feStA MAjoR



7eSpecIAl feStA MAjoR



8 eSpecIAl feStA MAjoR



9eSpecIAl feStA MAjoR



10 eSpecIAl feStA MAjoR



11eSpecIAl feStA MAjoR



12

8
Ell és la veu d’eixa Jungla,
una jungla tant damnada

que si no hi posem bon seny
en serà anihilada

9
De les bèsties bé ens caldria

aprendre d’una vegada
la noblesa del seu viure

sense tanta engavanyada.
10

I ara prou! Ell ens concita
per oir d’una vegada

el que enguany ens deixa escrit
en aquesta Esquirolada.

11
Aquest any, i no hi ha dubte,
faré un discurs monogràfic,
car, d’això tothom en parla

i a la premsa ha estat prou gràfic.
12

No s’estranyi qui m’escolta
que, en fer el vers, em vingui bé

reflexionar una mica
i us parli de la EMD.

....

Esquirolada 2010

eSpecIAl feStA MAjoR

3
Intransigent, l’Esquirol,

no s’ha perdut cap passada
i en son diari secret

tota cosa és anotada.
4

Després, tria i remena,
burxa, escruta, fa marrada,

per a redactar aquests versos
que són fets d’una tirada.

5
En ells hi ha la malícia

que es desprèn de l’enramada
que teixeixen els humans

per tanta carallotada.
6

Esverat, veu i contempla
com lluitem per guanyar alçada

i la cobdícia ens corromp
i la set mai no és saciada.

7
I ens diem civilitzats

i gent sàvia i assenyada,
més, tots som depredadors
en nostra jungla asfaltada.

Us presentem  una  pe-
tita part de l’esquirolada 
d’aquesta festa major a 
càrrec de l’Ignasi Roda 
Fàbregas.

La resta de versos els 
trobareu a la nostra pà-
gina web:

www.totbellaterra.com

1
Via fora, catalans!

que ja ve l’Esquirolada.
De Bellaterra n’és clau
en sa festa senyalada.

2
Amb sos versos de biaix

escarneix i fa volada
i repassa, fil per randa,

l’esdevingut en l’anyada.
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com també cal destacar: el posat imponent 
d’en Clemens Brauer en la composició del 
senyor Baró, l’histrionisme d’en Ricar Boixe-
da en el paper de pagès, la intencionalitat ex-
pressiva de l’Adrià Velasco i el voluntarisme 
del estudiants Miquel Vazquez i Albert Galle-
mí. ah! i la dona (prenyada) Anna Casablan-
cas. Finalment celebrar la presència de jove-
níssims membres de la companyia, la Maria, 
la Gabriela, la Júlia i el Bernat que son nova 
saba pel grup. Darrera de tots ells un equip 
tècnic que, sumats fan més d’una vintena de 
persones al servei del teatre per a Bellaterra. 
Si de tot el vist hagués de buscar un «però» 
seria en la il·luminació (al menys en la prime-
ra funció) que no ens va permetre veure amb 
claredat les cares dels intèrprets. Però això és 
un detall de fàcil solució. Celebrem, doncs, 
que el teatre es segueixi perpetuant a Bella-
terra i agraïm la honestedat de la companyia 
en aquest nou treball que, sembla, obre un 
nou cicle.

Ignasi Roda Fàbregas
Dramaturg, director i pedagog de teatre 

Vet aquí que el nom, aquest cop, si fa la cosa. 
Vull dir que, enguany, La Inestable ha estat fo-
rça inestable degut a la crisi interna que s’ha 
esdevingut. No entraré a analitzar el conflicte, 
tot fent cas a la dita: Els draps bruts, rentem-
los a casa. El que sí cal dir és que es va pro-
duir en un moment delicat (per qüestions 
temporals) que va fer perillar la representació 
anyal amb que la companyia ens té acostu-
mats des de fa més de 25 anys. Per tant, valor 
afegit a l’esforç que han fet els seus membres 
per acomplir la cita amb la gent de Bellaterra 
durant la Festa Major. Normalment les crisis 
(com en el futbol) es resolen canviant el «mis-
ter», i, en aquest cas, canviant el director, es a 
dir que en Francesc Alborch ha cedit la batu-
ta a un nou director, en Quirze Casablancas el 
qual ja feia una colla d’anys que estava inte-
grat a la companyia com a actor. Per afrontar 
la urgència del muntatge es va triar un text 
(o millor dit, dos textos) d’Andreu Amat, autor 
valencià del segle XVIII: Sainet dels estudiants 
que ixen de pena per atipar-se a costa ajena i 
El casat que tractant criades viu de coses re-
galades. Es tracte, per a ser més exactes, de 
dos sainets (peces curtes i de tall humorístic) 
en vers que beuen directament de les fons 
de La commedia dell’arte italiana, de gran po-
pularitat al segle XVII. Crec que ha estat una 
bona tria per a sortir de l’atzucac en que es 
va trobar el grup tot just iniciat l’estiu, si més 
no, una tria sense pretensions i honesta, i així 
ho ha entès el director alhora de plantejar un 
muntatge senzill i directe. Aquesta simplicitat 
s’adiu perfectament a la manera com es feia 
aquest teatre en l’època que va ser escrit, so-
lucions enginyoses (destaquem la finestra de 
la segona peça) i interpretacions exagerades 
de veu i gest. Voldria destacar, de totes les 
intervencions,  les femenines i, especialment, 
la de les criades, la Bea Duran, la Júlia Vila-
plana, la Lluïsa Barba i l’Anna Garrofé, molt 
convincents i molt ficades en el paper. Sens 
dubte, aquí hi ha fusta interpretativa que cal 
aprofitar. Citar també el bon dir d’en Ricar 
Puig en el seu rol de conqueridor de mosses, 

Una proposta honesta 

eSpecIAl feStA MAjoR

CRÍTICA TEATRAL



PRIMERA CONFERÈNCIA 

UNA NOVA MIRADA

UN NOU 
ESPAI 
PEL VALLÈS
Conferència sobre les obres i el futur projecte 
empresarial de Sant Pau de riu sec de Sabadell. 
Tota la informació sobre el nou Parc empreserial: 
una nova generació d’espais. Els ponents seran 
Gerard Estanyol i Guerrero. Enginyer T. Obres 
Públiques i director de les obres del sector i 
Xavier Isart Rueda. Arquitecte. Gerent Junta 
Compensació Sant Pau de Riu Sec, promotora de 
les obres. 

DIJOUS 7 D’OCTUBRE 
20.30 H. AL CENTRE CÍVIC

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

MÉS INFORMACIÓ: HTTP://BELLATERRA.DIBA.CAT
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Una nova rotonda connectarà en pocs dies  el Camí Antic de sant Cugat , amb l’autopista B-30 
i el Polígon de Can Sant Joan, provocant a Bellaterra una gran afluència de vehicles que poden 
utilitzar aquest enllaç com a  nova drecera entre Sant Cugat i Sabadell a través del carrer Pin i 
Soler, donat que cap semàfor regularà el trànsit que arribi des de la B-30.

Fons de l’empresa constructora ens confirma que en pocs dies tenen previst acabar les obres  i 
que la inauguració  del nou tram es preveu fer durant el mes d’octubre .

El Vocal  de Mobilitat de la EMD, Miquel Vázquez  ens confirma  aquesta noticia i ens informa 
que estan estudiant l’impacte que tindrà la connexió  i  les possibles mesures correctores.
Us mantindrem informats.

Redacció

Propera connexió del Camí Antic 
amb la B-30

notícIeS
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UNA NOVA MIRADA

UN NOU 
ESPAI 
PEL VALLÈS
Conferència sobre les obres i el futur projecte 
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Tota la informació sobre el nou Parc empreserial: 
una nova generació d’espais. Els ponents seran 
Gerard Estanyol i Guerrero. Enginyer T. Obres 
Públiques i director de les obres del sector i 
Xavier Isart Rueda. Arquitecte. Gerent Junta 
Compensació Sant Pau de Riu Sec, promotora de 
les obres. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
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o Cau, com és conegut per tots i totes, s’ha 
mantingut fidel a les arrels escoltes i, no obs-
tant, s’ha anat modificant segons les necessi-
tats del seu entorn social.
Pertanyem a la demarcació Vallès-Maresme 
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 
Ens dediquem a realitzar activitats de lleure 
per a nens i nenes de 6 a 17 anys. Cada unitat 
presenta una sèrie d’objectius a assolir, tenint 
en compte les característiques específiques 
del grup, i per tant a través una manera de 
treballar adequada i adaptada.
Les diferents branques en què està organitzat 
el cau són:

CASTORS I LLÚDRIGUES: de 6 a 8 anys
ESTOLS: de 9 a 11 anys
RANGERS I NOIES GUIA: de 12 a 14 anys
PIONERS I CARAVEL·LES: de 15 a 17 anys
TRUC: Nois i noies a partir de 17 anys

La nostra activitat es centra en els caus de 
cada dissabte, de 16.30 a 19.30. El nostre 
local es troba a l’Avinguda Joan Fábregas 
número 16, a Bellaterra. També fem excur-
sions de cap de setmana per branques per tal 
d’iniciar-nos en l’excursionisme i estar en con-
tacte amb la natura; un cap de setmana per 
trimestre també fem l’excursió d’agrupament 

El CAU. Grup Escolta Bellaterra

Si us parlo del Cau a molts us sonarà la parau-
la, d’altres sabeu molt bé de què parlo, alguns 
no en sabeu res, i també n’hi ha que heu sen-
tit alguna cosa. Així doncs no es una mala 
idea aprofitar aquest primer número del Tot 
Bellaterra perquè tots i totes tinguem una idea 
més clara de que és aquell petit indret rere 
l’església on uns nens i nenes corren amb un 
foulard groc i negre.
En primer lloc fóra bo que parléssim una mica 
de la història d’aquest petit món d’infants.
El Grup Escolta Bellaterra va ser una realitat 
fa ja 35 anys gràcies a Mossèn Antoni Olivé 
qui va posar i crear les bases de allò que ens 
defineix com a escoltes. Any rere any el GEB 

entItAtS

CAMPAMENT ESTIU 2010. Vilec (Martinet de Cerdanya)
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una identitat a Bellaterra, com la cavalcada 
de reis, la missa del gall, la caminada popu-
lar Bellaterra-Montserrat, la Festa Major, Sant 
Jordi, i la festa Menor.

Finalment estic segur de no equivocar-me 
al dir que de cara els pròxims anys, el GEB 
romandrà obert per a tot aquell que vulgui 
conèixe’ns i amb ganes de formar part de la 
nova realitat de Bellaterra.

Animeu-vos a venir al Cau de Bellaterra!!
Comencem dissabte16 d’octubre a les 16,30h.

web: grupescoltabellaterra.org
e-mail: grupescoltabellaterra@gmail.com
Persona de Contacte: Elena Martínez
Telèfon: 699 01 39 14

en una casa de colònies, en la qual partici-
pen tots els nens i nenes del cau; durant la 
setmana santa cada unitat marxa de ruta uns 
dies, i pel juliol arriba el plat fort del cau: els 
campaments d’estiu!
El GEB, des dels seus inicis, a més de la fei-
na que cada dissabte fem amb els infants, 
ha estat un referent pel poble i durant anys 
ha participat en esdeveniments que donen 

entItAtS







A PARTIR 

D’OCTUBRE
VERMUTS 
LITERARIS
CICLE 
   CINEMA  
NOVES 
MIRADES
(CICLE DE CONFERÈNCIES)

D
E &

-------------------------------------------------------------------------------------------

MÉS INFORMACIÓ: WWW.BELLATERRA.DIBA.CAT
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Gestió del temps

SAlUt

sent el cos el mapa de carreteres que ens per-
met de valorar i discernir de manera objecti-
va, a través de l’estructura externa, quina és 
l’estructura interna, com es viu la persona dins 
del seu propi cos.

Aquest treball, a través d’un procés d’auto-co-
neixement, fa que la persona no només apren-
gui quina és la base del seu desordre, sinó que 
aprengui a través dels seus recursos personals 
a corregir i desenvolupar tot el seu potencial 
d’ordre, estructura i concreció, i a gestionar-se 
millor i, en conseqüència, a gestionar millor el 
seu temps.

Segles d’experiència i el testimoni de tots a-
quells qui han confiat en aquesta disciplina 
dóna fe de la seva gran eficàcia en la millora i 
el desenvolupament global de la persona, per-
què qualsevol aspecte a resoldre es fixa tant en 
l’aspecte mental, com en el físic i l’emocional.

Nirupa Farreny 
Entrenadora Respiración Sistémica, Ioga i Meditació

www.innerspace7.net

El temps va sent cada vegada més un valor 
molt important en la nostra societat, i aprendre 
a gestionar-lo una necessitat. Els problemes 
d’agenda, el no saber discernir i dur a la pràc-
tica allò que és prioritari del que és secundari, 
estructurar el temps sense tenir en compte la 
realitat de les nostres possibilitats..., són símp-
toma d’una manca de consciència d’un mateix 
i dels recursos personals, alhora també que 
d’un desarrelament intern de la persona del 
que són les seves bases d’ordre, concreció, la 
capacitat de posar límits...

Estructurar el temps de manera ordenada cada 
dia, tenir en l’horitzó mental la tasca que fem 
i, màxim, la que toca a continuació, ocupar-
nos i no preocupar-nos..., són la premissa per 
a una correcta gestió del temps. L’altre és sa-
ber donar a cadascun dels àmbits essencials 
de la persona (pensar, sentir i actuar) l’espai 
que els correspon, perquè això ens equilibra i 
dóna l’ordre intern sense el qual es fa molt di-
fícil –sinó impossible- aconseguir l’ordre extern 
que la correcta gestió del temps requereix.

El Ioga ha desenvolupat una psicologia molt 
precisa i, segurament la més antiga, que incor-
pora aquests tres àmbits bàsics de la persona, 

Aprendre a gestionar el temps passa per 
aprendre a gestionar els recursos personals 
i les potencialitats, i una millor consciència 
d’un mateix.
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BONA ACOLLIDA DEL CLUB A LA FESTA MAJOR 

BELLATERRA F.C. 3 - ST.QUIRZE B F.C. 2
El Bellaterra FC s’ha endut els primers tres punts després de remuntar un 0-2 advers en deu 
minuts brillants.

El partit ha començat amb molt de respecte per part dels dos equips ja que ningú gosava mar-
car el ritme ni tampoc semblava mostrar totes les armes per posar-se per davant en el marcador. 
No obstant, a les acaballes de la primera meitat, el Sant Quirze ha aconseguit batre la porteria 
d’Adrian Denia i, poc després, semblava donar un cop d’efecte marcant un segon gol. El des-
cans, doncs, arribava amb el resultat de 0-2 favorable a l’equip visitant.

En la represa el Bellaterra ha reaccionat i de seguida han arribat els gols. Quan només s’havien 
disputat 5 minuts Xavi Baena ha etzibat un fort xut que ha batut la porteria del Sant Quirze. 
El gol ha esperonat els locals que només ha trigat 50 segons a fer l’empat a 2, també obra de 
Baena. Però l’alegria local encara havia de culminar-se. Només 6 minuts més tard, una com-
binació entre Javi del Pozo, Xavi Baena i Aleix Puig ha permès a aquest últim enviar la pilota 
al fons de la xarxa i desfermar l’eufòria entre els afeccionats que s’han acostat al camp de la 
Bòbila-Pinetons.

A partir d’aquest moment el Bellaterra s’ha dedicat a tenir la possessió de pilota. El Sant Quirze 
ha intentat reaccionar, però s’ha estavellat contra una defensa local molt ben posicionada.

Finalment, triomf suat i primers tres punts a la butxaca per als verd-i-blancs.

El passat dissabte 11 de setembre, 
coincidint amb la Diada Nacional i 
en motiu de la Festa Major, el Be-
llaterra FC es va sumar a la resta 
d’entitats locals i va estar present 
a la plaça del Pi al llarg de tota la 
tarda. L’exposició de material del 
club així com el camp de futbol in-
flable van tenir una gran acollida per 
part del públic més jove.  A més, el 
club es va poder donar a conèixer 
mitjançant el repartiment de fulls 
explicatius i el diàleg amb els veïns. 
Aquest context de bona rebuda va 
propiciar que apareguessin els pri-
mers socis de l’entitat. Un bon dia 
d’alegria col·lectiva que va servir al 
Bellaterra com a carta de presenta-
ció.

Alexandre Mauri Barbosa
Bellaterra F.C.

www.bellaterrafc.cat

Deu minuts de somni noquegen al St. Quirze 
i donen la victòria al nou Bellaterra F.C.









Tallers per a Nadons 
Els dijous a les 16,00h 
proposta per iniciar als més petits en el món sonor i musical de la mà dels seus pares i/o 
mares. Aquestes sessions estan pensades per a nadons dels 4 mesos fins que caminen. 

Taller de musicoteràpia per a embarassades 
Dissabtes al matí d’octubre (dies 9, 16, 23, 30) 
Aquest taller va dirigit a les futures mares i pares que vulguin estimular i connectar amb el seu 
fill abans de néixer enfortint el vincle i la comunicació mitjançant la música.  

Master Class – Cant conscient 
Georgina Weinstein & Meritxell Lasheras Allué 
Dissabte 23 d’octubre de 10,00h a 14,00h 
dirigit a totes aquelles persones que tinguin inquietuds vocals i que vulguin gaudir de la veu 
saludablement: logopedes, mestres i professors, actors, dobladors, comercials, cantants, etc. 
preu: 60 euros. Inscripció a través de la web www.bellaterramusica.com

Combos de Música Moderna i Jazz 
Dimarts a les 20h i dijous a les 19,45h – combos de jazz 
Dilluns a les 20,15h – combo de música moderna  

Classes col.lectives de cant: Jazz i Modern 
a càrrec de georgina Weinstein 
Divendres tarda (hora a determinar) 
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SOPA DE FREDOLICS
(per a 4 persones)

 1/2 Kg. de fredolics
 alls
 julivert
 ametlles i pinyons torrats
 oli d’oliva
 pa de pagès llescat prim i torrat
 sal
 aigua mineral

RecoMAnAcIó del MeS

Llibre
LA BICICLETA ESTÀTICA. Sergi Pàmies
Els naufragis de la maduresa són el centre d’aquest nou recull de vint 
relats de Sergi Pàmies. Les fatalitats individuals i col·lectives, la ca-
pacitat de sobreviure-hi i les emocions de tota mena que provoquen 
són tractades amb l’estil obsessiu i sobri que ha caracteritzat els 
últims llibres de l’autor i que ha aconseguit atrapar milers de lectors. 
Per primera vegada, Pàmies construeix ficcions a partir de materials 
autobiogràfics, i retrata les dificultats existencials d’uns personatges 
que, amb determinació tan absurda com heroica, tenen esma per 
pedalar sense moure’s de lloc.

Llibreria l’Aranya
Santa Anna, 1

Cerdanyola del Vallès
93 580 95 35

PREPARACIÓ
S’ha de fer un sofregit amb els alls i el julivert. Afegir-hi el pa torrat trinxat. Remenar-ho i anar-
hi tirant l’aigua. Deixar-ho bullir uns 10 minuts i batre-ho bé. També si pot posar una mica de 
farigola i retirar-la al cap d’una mica. Posar-hi els fredolics ben nets i deixar-ho bullir uns 10 
minuts més. Fer una picada de les ametlles i els pinyons i que continuï bullint 5 minuts. No ha 
de quedar ni clara ni espesa.

Albert Ramos Marcet
Cap de cuina de l’Hostal Sant Pancràs

Plaça del Pi, 2
Bellaterra

93 692 20 50

Recepta de cuina
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El jardí a la tardor
GARDEN CENTER MAS DURAN recomana les 
tasques del jardí pel mes d’Octubre:

Ja s’ha passat la floració de les plantes de 
temporada de primavera-estiu, per el que cal 
arrencar-les, cavar be la terra, afegir-hi com-
post orgànic per tal de enriquir-la una mica i 
plantar la nova planta de tardor-hivern: pens
aments,cyclamens,bojacs,cols de Jardí o be 
els bulbs que plantats a la tardo floriran a la 
propera primavera, també es bona època de 
plantar les coníferes.

Per el que fa a la poda, es poden tallar les 
flors passades dels rosers, hortènsies i altres 
arbusts que ja estan acabant el seu cicle ve-
getatiu, Peró val mes esperar a ben entrat 
l’hivern per fer la poda forta, ja que si torna 
a fer una mica de calo-reta poden tornar a 
brotar i es gelarien els nous brots.

No oblideu de continuar adobant totes les 
plantes perennes aixi com també les de inte-
rior i terrassa.

Es important començar a reduir el temps de 
reg de les gespes, n’hi-a prou amb dos o tres 
cops per setmana, ja que comença la èpo-
ca de pluges i la rosada de la nit ja la man-
té humida. Degut al augment de humitat es 
important fer tractaments preventius per els 
fongs,tant de les gespes com de les plantes 
perennes.

També es molt bon moment per ressembrar 
les gespes i sobretot de abonar-les amb un 
adob de alliberació lenta ric en nitrogen, de 
aquesta manera les preparem per passar 
l’hivern.

Garden Center MAS DURAN
C/Vila Romana, 8

08192 Sant Quirze del Vallès
93 712 28 94
647 97 87 64
647 97 87 65

jARdIneRIA
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Bicentenario Independencia Chile

opInIó

¿Qué sabemos de Chile?. En el extremo Sur-Occidental de América, entre la Cordillera de Los 
Andes y el Océano Pacífico, desde el Desierto de Atacama hasta los hielos antárticos, Chile se 
presenta de norte a sur con su largo y angosto territorio, con sus hermosos paisajes desérticos, 
pampinos, altiplánicos, rurales, lacustres, isleños, y patagónicos; con sus valles regados por 
serpenteantes ríos; con sitios mágicos, por ejemplo, San Pedro de Atacama, la isla de Pascua, 
la isla de Chiloé, y las Torres del Paine. 

Chile tierra de músicos y poetas, de esforzados  mineros, pescadores, campesinos y obreros, de 
artesanos e industriales. Chile tierra de nativos mapuches y conquistadores extremeños, caste-
llanos y andaluces; de inmigrantes vascos, catalanes, alemanes, italianos, franceses, ingleses, 
judíos, palestinos y croatas. Chile mestizo, aristócrata, burgués y obrero; Chile de proyectos y 
utopías, la de Pedro de Valdivia, la de José Manuel Balmaceda, la de Pedro Aguirre Cerda, y  la 
de Salvador Allende. 

Chile conocido por el cobre, el vino, la fruta y la madera que produce su tierra; pero el recurso 
más valioso de Chile no es el cobre, como tampoco en el pasado fue el salitre, o en el futuro 
puede ser el litio, el recurso más valioso de Chile es su gente, y prueba de ello son  los creadores 
chilenos que han dejado huellas en la vida cultural y espiritual del mundo, entre otros, los poe-
tas Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda; los escritores Francisco Coloane, José 
Donoso y Roberto Bolaño; los músicos-creadores Violeta Parra y Víctor Jara; el pianista Claudio 
Arrau, y los pintores Roberto Matta y Nemesio Antúnez. Hoy otros chilenos aportan a la cultura 
universal; en poesía Nicanor Parra y Gonzalo Rojas; en novela Isabel Allende, Antonio Skármeta 
y Hernán Rivera;  en física teórica Claudio Bunster; en epistemología Humberto Maturana.

En paralelo a la celebración del Bicentenario de la independencia de Chile que se realiza durante 
estos días, preocupa que hace más de un mes, 33 mineros chilenos estén atrapados bajo tierra, 
emulando a los mineros del carbón que dieron sus vidas en los túneles del Golfo de Arauco, y 
a los mineros del salitre que murieron en el Desierto de Atacama. 

Los nexos entre Chile y Catalunya son históricos; durante la guerra civil española, el poeta chi-
leno y cónsul Pablo Neruda llevó a Chile a cientos de catalanes en el barco Winnipeg, quienes 
fueron muy bien recibidos, trabajaron y formaron sus familias en tierra chilena asumiéndola 
como su nueva patria. Años después cientos de chilenos han residido en Catalunya, contribu-
yendo al quehacer cultural de esta hermosa tierra, entre ellos se destacan los escritores José 
Donoso, Mauricio Wacquez, María Luz Uribe, Jorge Edwards, y Roberto Bolaño; los pintores 
Antonio Castell, Juan García, Jorge Osorio, Fernando Krahn, Nemesio Antúnez y Víctor Ramí-
rez; los directores de orquesta de música clásica Juan Pablo Izquierdo y Maximiano Valdés, el 
pianista Roberto Bravo; el concertista en guitarra clásica Eulogio Dávalos, el maestro de com-
posición y creador del Instituto Electro acústico de Barcelona Gabriel Brncic. Además, profesio-
nales chilenos del mundo judicial han hecho sus aportes a Catalunya: Ana María Coloma, Juan 
Bustos, Guacolda Salas, Mario Sepúlveda y Nibaldo Mena. Junto a ellos, otros profesionales y 
trabajadores chilenos han aportado a Catalunya en diversas áreas.

Enrique Muñoz Perez
  Profesor de Historia y Geografía

Cerdanyola del Vallès

Considerando que en Catalunya trabajan y estudian varias 
familias chilenas, publicamos una carta sobre el Bicente-
nario de la Independencia de Chile, que se celebró el 18 
y 19 de Septiembre en Chile y también aquí, con algunos 
actos en Barcelona y otras ciudades de Catalunya y de 
España.
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En nom del Comité Organitzador del VIIè sopar de veïns, zona Geroni Martí, volem expressar-
vos la boníssima impressió que ens ha fet el número 1 del “Tot Bellaterra”, en especial tot el 
que fa referència a la Festa Major d´enguany amb la acurada informació dels talls de trànsit i 
l´aclaridor planell inclòs, que sense dubte ha servit per a millorar la fluïdesa i ha orientat molt 
als veïns. Gràcies.

Encara que potser no tenim cabuda a la ben pensada i detallada secció “Entitats” (pàg. 10) 
perquè no ho som, volem fer-vos conèixer la iniciativa del nostre sopar del que hem cel.lebrat 
la setena edició el passat divendres nit, dia 10, amb l´assistència de més de 32 persones, més 
criatures, del nostre veïnat.

Per si en voleu fer un extracte, també us enviem la circular “Després del sopar de veïns 
d´enguany…” que hem adreçat  als assistents la qual inclou la possibilitat de demanar el repor-
tatge gràfic (modest) que podem enviar-vos.

En tot cas os agraïm a la bestreta la vostra col.laboració perquè pensem que coneixent la nos-
tra iniciativa, altres zones o carrers s´animaran a fer germanor entre veïns, cosa que pensem 
Bellaterra n´està un xic faltada.

Amb tot afecte de part del comitè organitzador,
José Luís Ayxelá Par

Bellaterra

Carta dels veïns de Geroni Martí

opInIó
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RESTAURANTS
Blanc 93 692 20 95 
Can Edo 93 580 66 60
Can Lambert 93 592 99 47
El Galliner 93 580 64 27
El Pedregar 93 691 70 02
El Revolt 93 580 33 40
Hostal Sant Pancraç 93 692 20 50
Marcs 93 580 85 31

gUIA coMeRcIAl

COMERÇOS BELLATERRA
Benzinera Repsol 93 580 15 84
Crousehouse Bellaterra 93 586 50 72
Estètica Pepa Rosell 617 37 57 65
Forn Il Fornaio 93 592 16 00
AXIS Gestió Immobiliària 93 725 44 33
Mira que Guau 93 580 4709
Moda Lola 93 592 98 47
Moda Camden (UAB) 93 591 02 66
Paper’s 93 592 10 93
Supermercat  Condis 93 586 46 07
Taller de Viatges 93 592 99 36
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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
G Moda Lola R Hostal Sant Pançràs
H Moda Camden (UAB) S Marcs
I Paper’s
J Supermercat Condis
K Taller de Viatges

H

M

* Plànol cedit per l’EMD de Bellaterra

O
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TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   085 93 582 03 00
Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             088 93 592 47 00
Policia Nacional                1091 93 594 24 80
Ambulàncies 93 712 03 03
Ambulància Creu Roja 93 580 33 33
Dones en Situació de Violència 900 900 120

Aigües Cassa - Avaries 900 878 583  
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà 901 100 100  
93 725 62 77

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

TRANSPORT
Bus Sarbus 93 580 67 00 

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

93 691 88 69
Taxi Cerdanyola 93 691 76 00
Taxi Mercedes 93 307 07 07
Taxi Ràdio 93 680 27 27
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

SeRveIS

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

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

EDUCACIÓ/ESPORT

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

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

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà 93 518 18 30

Plaça Maragall, 4 
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Títol reportatge

tRAnSpoRt

FGC. Bellaterra-Barcelona. Línia S2
SORTIDES. Duració trajecte: 34 mín

05:20 07:56 09:08 11:18 :32* 21:33

05:47 08:08 09:20 11:33 :44* 21:56

06:11 08:20 09:32 11:49 :56* 22:18

06:25 08:30 09:46 12:08 20:08 22:50

06:50 08:32 10:00 12:24 20:33 23:26

07:08 08:42 10:18 12:42 20:45

07:20 08:44 10:33 12:56 20:57

07:32 08:54 10:48 :08* 21:09

07:44 08:56 11:03 :20* 21:21

PARADES: Bellaterra - Sant Joan - Volpelleres -
Sant Cugat - Valldoreix - La Floresta - Les Planes - 
Baixador de Vallvidrera - Peu del   Funicular - Sarrià 
- Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell. Línia S2
SORTIDES. Duració trajecte: 11 mín

05:21 08:07 09:55 12:08 :07* 22:01

05:46 08:19 10:07 12:23 :19* 22:25

06:16 08:31 10:25 12:38 :31* 22:51

06:43 08:43 10:38 12:55 :43* 23:19

07:07 08:55 10:53 13:07 :55* 23:48

07:19 09:07 11:08 13:15 21:07 00:21

07:31 09:19 11:23 13:31 21:19

07:43 09:31 11:38 13:43 21:31

07:55 09:43 11:53 13:55 21:46

PARADES: Bellaterra - Universitat Autònoma -
Sant Quirze - Sabadell Estació - Sabadell 
Rambla

* Cada hora
Horaris extrets del web de FCG per Setembre. Pot 
haver-hi modificacions per part dels Ferrocarrils.




