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Jordi Savall rep el premi Léonie Sonning Music 2012
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Ja ha arribat l’estiu al poble i ho ha fet 
amb rècord d’altes temperatures. Els nens 
i joves bellaterrencs que ja han acabat 
l’escola, disfruten remullant-se a les pisci-
nes i jugant amb les activitats estivals i els 
casals d’estiu.
Bellaterra s’ha d’aprofitar ara que els seus 
boscos i camins brillen, creixen i s’escalfen 
amb la llum del sol. Les bicicletes, els pati-
nets i les cames s’han d’utilitzar per fer 
aquestes passejades en la natura que el 
nostre poble pot oferir i el nostre cos tant 
agraeix.
S’haurà d’anar amb compte però, amb els 
cops de calor i marejos que els moments 
més calurosos del dia ens poden portar. Per 
aquest motiu, és recomanable seguir con-
sells per disfrutar de la calor i no veure’s 
perjudicat.
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El passat 31 de maig, el viola-
gambista, director d’orquestra i 
resident a Bellaterra, Jordi 
Savall, va rebre a Copenhague 
el Léonie Sonning Music 2012, 
un premi considerat com el 
“Nobel” de la música i dotat 
amb 600.000 coronas daneses 
(81.000 euros).
Segons va informar la Fundació 
Centre Internacional de Música 
Antiga (Cima) en un comunicat, 
el jurat danès ha considerat la 
trajectòria de Savall com a “una 
de les forces més importants en 
el renaixement de la música 
antiga i el descobriment de 
músiques oblidades”, y també 
ha destacat l’apropament a 
diverses tradicions musicals en 
un fructífer diàleg intercultural.
Steen Frederiksen, president de 
la fundació que otorga el premi, 
va destacar que molts s’han 
dedicat a investigar la música 
medieval i renascentista però 
que Savall és “únic” per “fer-la 
despertar a la vida”, construint 
ponts entre les diverses cultures 
nacions i pobles.
La figura de Monsterrat Figue-
ras, soprano i esposa de Jordi 
Savall, va estar present tota la 

JorDI Savall 
PremIat amb el “Nobel” De la múSICa
JorDI Savall reP el PremI léoNIe SoNNINg muSIC 2012

nit i es varen fer un segons de silenci en el seu 
honor abans de l’entrega del premi, per la 
seva abscència des del novembre passat.
Savall va assenyalar que comparteix el premi 
amb la seva dona i companya de carrera musi-
cal durant 45 anys: “Ho comparteixo amb la 
Montserrat, que m’ha acompanyat tota la vida 
y a la vegada li dedico a ella”.
Tot i la tristesa, Savall segueix inmers en nom-
brosos projectes i gires, per les que se’l veu a 
diferents ciutats sempre acompanyat de la 
seva viola de mà al seu estoig. “Tinc molta fei-
na, em permet anar subsistint la pena, m’ajuda 
a suportar-la, a veure les coses amb perspecti-
va i a transformar la pèrdua en creativitat”.

Jordi Savall reconeix que li fascinen els 
treballs i especialment la fase 
d’investigació històrica. Opina que la 
música antiga segueix evolucionant 
encara que sembli una paradoxa: “Hi 
ha molta gent jove investigant i treba-
llant per ampliar el nostre coneixe-
ment d’aquest tipus de música”. Desta-
ca que “el problema és el poc suport 
que reben als seus esforços. Y en aquest 
context de crisi, la situació és molt 
delicada. La sanitat és importantíssi-
ma: la feina, fonamental, però no hem 
d’oblidar la cultura, que no és en abso-
lut una cosa secundària.
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Durant el mes de juny es va reunir la 
comissió de festes per la festa major 
del 2012  del proper 6, 7, 8, i 9 de set-
embre.

Van assistir totes les entitats culturals i 
esportives de Bellaterra per decidir el 
funcionament i programa de la festa 
major. 

Es va decidir que el contingut de la fes-
ta d’aquest any serà similar a la resta 

Tal com vam publicar en el tot del mes de 
maig, l’ajuntament ha acordat retallar a 
Bellaterra el servei d’escombreries porta a 
porta de 6 dies a 3.

L’EMD ha manifestat el seu desacord amb 
l’ajuntament. En el ple de juny, ha aprovat 
per unanimitat la proposta de CIU de 
demanar oficialment que es traspassi  la 

el CoNSell De Cultura eNCara 
la FeSta maJor 2012
el ServeI De bar eS geStIoNara Per toteS leS eNtItatS I la Seva 
reCaPtaCIo revertIra Per Pagar aCtIvItatS De la FeSta

d’anys (teatre, baixada de carros, paella, 
botifarrada, pinxos,...)

Atesa la actual situació econòmica, l’EMD 
seguirà finançant la infraestructura de la festa 
major (megafonia, cadires, taules, escenari, 
lavabos, seguretat, ambulàncies,...) i compar-
tirà amb la comissió de festes la recaptació 
del servei de bar per autofinançar la organit-
zació d’activitats i espectacles. Amb questa 
fórmula es preveu una reducció de les despe-
ses del 30%.

Festa major 2011

l’emD DemaNa la ComPeteNCIa D’eSCombrerIeS
competència de recollida d’escombreries 
i el corresponent finançament.

Actualment l’ajuntament encara no ha 
comunicat oficialment les dates ni el siste-
ma de recollida que ha modificat.

Es preveu que aquesta modificació es porti 
a terme durant el següents mesos.
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Catalunya ha registrat una primavera seca i 
plujosa, factors que propicien un alt risc 
d’incendi aquest estiu. A més a més, l’arribada 
de l’estiu ha vingut condicionada amb rècords 
d’altes temperatures, segons informa 
l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Així, el Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) ha assenyalat en un comunicat que 
l’estació de Vinyols i els Arcs (Tarragona), en 
funcionament des del 1989, va registrar una 
temperatura de 35,5 graus, superant així la 
més alta fins llavors registrada el 2005. A Vila-
breix (Girona) es van arribar els 37,9 graus, 
només superats històricament l’agost de 2003.
El mes amb majors temperatures ha estat el 
maig, quan es van arribar als 36 graus a Ras-
quera; març i abril foren menys càlids tot i que 
amb temperatures per sobre de la mitjana. 
Les altes temperatures i la manca de pluges, 
especialment al maig, fan que qualsevol zona 
de Catalunya compti amb un alt risc d’incendi. 
Pel que fa a precipitacions, el mes de març es 
va registrar un 8% per sobre de la mitjana, 
xifra que es va disparar durant el següent mes 
d’abril. Malauradament, la xifra va caure en 
picat durant el mes de maig.

L’avanç de les prediccions conclou que es 
registraran altes temperatures a partir de Sant 
Joan i també s’alerta de les “nits tropicals” en 
les que les temperatures seran superiors als 20 
graus. En la línia dels consells de la Direcció 
General de Protecció Civil (CGPC), es recoma-
na:

a casa, controleu la temperatura:
- Tanqueu les persianes de les finestres on toca 
el sol i obriu les finestres durant la nit.
- Estigueu-vos a les habitacions més fresques i 
feu servir algun tipus de climatització per 

rèCorDS hIStòrICS De Calor I rISC D’INCeNDI

refrescar l’ambient (ventiladors, aire 
condicionat...). 
- Preneu dutxes fresques amb freqüèn-
cia.

al carrer, eviteu el sol directe:
- Porteu gorra/barret i poseu-vos roba 
lleugera, de colors clars i que no sigui 
ajustada.
- Eviteu sortir al migdia, procureu 
caminar per l’ombra i descanseu en 
llocs frescos. - Eviteu al màxim els 
trajectes amb cotxe durant les hores 
de més sol i no hi deixeu els infants 
amb les finestres tancades.
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i 
tot, la roba.
- Eviteu les activitats físiques intenses 
a les hores de més calor i beveu molta 
aigua i sucs.
- No prengueu begudes alcohòliques i 
eviteu els menjars molt calents i molt 
calòrics.

CataluNya ha regIStrat uNa PrImavera SeCa I PluJoSa, FaCtorS 
que ProPICIeN uN alt rISC D’INCeNDI aqueSt eStIu
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El col•lapse que provoca habitualment la 
mobilitat de l’escola en els carrers de Bella-
terra ha provocat nombrosos episodis de 
paralització del tràfic. 

Cal destacar el passat dia 22 de juny quan un 
autocar de l’escola va quedar encallat al 

CaoS De traFIC alS voltaNt 
De l’eSCola ramoN FuSter

carrer Escultor Vallmitjana cantonada 
amb el carrer Balmes.

El problema té difícil solució tenint en 
compte que l’escola està programant una 
ampliació fins a 1300 alumnes en un 
futur.
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Finalment s’han reparat quasi tots 
els forats del ferm dels carrers de 
Bellaterra i s’han començat ha 
modificar els antics desaigües que 
travessen els carrers de costat a 
costat.

reParaCIoNS alS CarrerS De bellaterra
Aquests desaigües responen a un model obsolet 
implantat en el anys 60 quan el pes dels vehicles 
era inferior a l’actual.
L’EMD ha justificat el retràs degut al gran deute 
que l’ajuntament de Cerdanyola acumula amb 
Bellaterra de fa ja dos anys.
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El mosquit tigre és origi-
nari del sud-est asiàtic i 
es va detectar a Catalun-
ya per primera vegada 
l’estiu de 2004. Se’l 
reconeix per les ratlles 
blanques al cap i al cos. 
Els ous i les larves viuen 
en petites masses d’aigua 
estancada, en àrees 
exteriors properes a la 
presència humana.
La presència del mosquit 
és molt molesta pel nom-
bre tan elevat de picades 
que fan els exemplars 
femella. A Catalunya, fins al moment, no 
s’ha detectat cap cas de malaltia transme-
sa per aquest mosquit. Tanmateix, cal 
tenir present la seva capacitat per actuar 
com a vector d’alguns tipus de malalties, 
com les produïdes pels virus Chikungunya i 
dengue, tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país.
Prevenció: L’aplicació d’insecticides sobre 
els mosquits adults no és un mètode eficaç 
per controlar-los.
Cal que buideu dos cops per setmana els 
recipients de l’exterior que puguin acumu-
lar aigua: joguines, cendrers, gerros, galle-
des, plats sota els testos, plats d’animals 
domèstics, piscines de plàstic, entre 
altres. Buidar dos cops per setmana o tapar 
amb tela mosquitera espessa els safaretjos 
i les basses petites. Eviteu acumulacions 
d’aigua en zones de drenatge o canals de 
desguassos. Eviteu els forats i les depres-
sions del terra on es pugui acumular aigua 
i tapeu els forats dels troncs d’arbres 
omplint-los de sorra. Elimineu l’aigua dels 
recipients on trobem larves de mosquit. 
Eviteu l’entrada del mosquit als edificis 
instal·lant teles mosquiteres que li impe-

el moSquIt tIgre

deixi el pas per finestres, portes i altres 
obertures.
Per evitar les picades és recomanable que 
porteu roba de màniga llarga i pantalons 
llargs (millor si són de color clar), així com 
mitjons.
Si opteu per utilitzar un repel·lent feu-lo 
servir només a l’exterior i durant el temps 
necessari, i compliu estrictament les ins-
truccions d’ús, especialment el nombre 
d’aplicacions diàries permeses. No 
l’apliqueu en infants menors de dos anys i 
eviteu fer-ho sempre que es pugui en els 
més grans. Mai no els ho poseu a les mans, 
ja que se les poden portar a la boca o als 
ulls. No l’apliqueu a la roba i netegeu bé la 
pell amb aigua i sabó quan ja no sigui 
necessari el repel·lent. Si presenteu algun 
tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la 
zona amb aigua i sabó i consulteu el vostre 
metge o metgessa.

tractament: Renteu i desinfecteu bé la 
zona de la picada.
El tractament és simptomàtic; en cas que 
persisteixin les molèsties consulteu el vos-
tre metge o metgessa.
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Fa uns dies, el Club Bellaterra 
va celebrar el Festival Solida-
ri Pro-Bellur (India), és un 
projecte solidari que va 
replegar un gran nombre de 
practicants de Ioga a les sales 
del Club. 

Us fem un breu resum dels 
beneficis del ioga així com del 
propi projecte. 

Bellur és un petit poble situat 
al sud de l’Índia en l’estat de 
Karnataka, a uns 60 kms de 
Bangalore. Amb el pas dels 
segles, el poble havia arribat 
a un estat ruïnós des d’un 
punt de vista social i econò-
mic. Per millorar el nivell de 

Ioga IyeNgar

vida dels seus habitants, BKS Iyengar 
ha creat Bellur Krishnamachar Sesham 
Smaraka Niddhi Trust. La intenció 
d’aquesta fundació és millorar 
l’estatus social i econòmic tant del 
poble com dels llogarets circumdants.

L’escola d’educació primària va ser 
construïda per Guruji el 1967, i encara 
avui continua sent l’única de la locali-
tat. Va començar amb 80 estudiants; 
actualment disposa de classes des de 
primer a setè grau. Amb el transcurs 
del temps Guruji va proposar i va cons-
truir una gran sala sobre l’escola, on 
els alumnes tinguessin l’oportunitat de 
practicar ioga sota el guiatge d’un 
professor/a de Ioga Iyengar.

El primer treball emprès per la funda-
ció ha estat proveir Bellur d’aigua 
potable amb la construcció d’un tanc 
d’emmagatzematge entre d'altres pro-
jectes com fer un Hospital.

foto del participants a la jornada pro-bellur
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què es el ioga i què aporta a qui el practi-
ca, són realitats que han estat transmeses 
des de temps immemorials i plasmades als 
texts clàssics.

Com cal practicar-lo per a experimentar el 
que allí s'explica, és l'aportació de B.K.S. 
Iyengar al coneixement universal.

Dins la pràctica mil.lenària d'āsana i 
prānāyāma, B.K.S. Iyengar ha definit amb 
total precisió tècnica l'acció i la direcció de 
cada una de les diverses parts del cos.

El cos és el camp de treball, āsana i 
prānāyāma són els instruments per crear la 

Neix el 1918 a Bellur (Índia del sud) durant una gran epidè-
mia mundial de grip. Com a resultat, pateix d’una salut 
molt precària durant tota la infantesa.
L’any 1934, un fet marca el primer punt d’inflexió en la 
seva vida: el seu cunyat ST Krishnamacharya, respectat 
erudit en filosofia, sànscrit i ioga, el pren sota la seva 
tutel·la, gairebé com a última esperança de supervivència.
El segon canvi es produeix als 18 anys quan, després d’un 
curt aprenentatge, el seu mestre l’envia a ensenyar a Pune, 
on encara avui el podem trobar al Ramamani Iyengar Memo-
rial Yoga Institute.
Amb pràctica constant, intensa i fervorosa, no només va 
transformar aquella realitat de nen malaltís, si no que al 
llarg de tota la vida, ha refinat la seva intel·ligència i el 
coneixement vivencial del ioga fins a esdevenir el gran refe-
rent mundial en la matèria. Ha desenvolupat, i continua 
desenvolupant, un sistema de pràctica i d’ensenyament 
amb característiques genuïnes úniques.

B.K.S. Iyengar està conside-
rat com el màxim exponent 
del ioga contemporani

total integració entre el cos i la ment a tra-
vés de l'acció.

La profunditat i l'expansió homogènia de la 
consciència a l'interior és la conseqüència 
natural que porta progressivament a la 
vivència directa del ioga, segons s'exposa 
als astanga yoga de Patañjali.

El desenvolupament de totes les potencia-
litats humanes qualifica els camps de pro-
jecció personal, en la mesura que cadascú 
vulgui i n’estigui interessat, des dels rudi-
ments més bàsics de la pròpia salut fins els 
aspectes més profunds de la creativitat de 
l’ésser humà.
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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

Preparació:
Bullim la quinoa, la refredem i reservem en nevera.
Piquem els vegetals en trossos petits i afegim 1 cullera de menta fresca, les panses i 
assaonem.
Barregem tot i afegim suc de llimona i oli.
Es un plat que millora si es deixa reposar una estona a la nevera .

CurIoSItat:  
Actualment la quinoa està molt revaloritzada i les Nacions Unides el considera un super-
conreu per l’alt contingut en proteïna que té (12-18%). A més, conté tots els aminoàcids 
essencials de manera equilibrada (blat i arròs, en canvi, són baixos en lisina. És rica enfi-
bra dietètica, fòsfor, magnesi i ferro. A més no té gluten i és fàcil de digerir.
A la quinoa envasada ja se li ha tret industrialment la coberta de saponina que resultaria 
amargant. La forma de preparació culinària més fàcil és bullir-la com si fos arròs. 
(WIKIPÈDIA)

INgreDIeNtS:
- ½ kg. de Quinoa Real de comerç just
- 2 tomàquets 
- 1 pebrot vermell
- 1 manat de ceba tendra
- 1 llimona
- menta fresca
- corientre fresc i picat fí
- oli d’oliva verge extra
- sal
- 100 grs. de panses

taboule De quINoa (vegetarIaNa)
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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
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