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El 23 d’abril es va celebrar la festivitat de 
Sant  Jordi, patró de Catalunya, juntament 
amb la Diada del Llibre. Sempre en són 
protagonistes els llibres, les senyeres i les 
roses, que marquen definitivament 
l’arribada de la Primavera i els dies assole-
llats.

“Quan el drac l’anava a engolir, va 
aparèixer un formós cavaller per 
enfrontar-se a la bèstia. Era Sant 
Jordi, que li va clavar la seva llança, 
i de la sang del drac va sorgir un 
roser de roses vermelles.”
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l’emD DenunCIA Al jutjAt el mAl serveI 
D’esCombrArIes De l’AjuntAment

La insuficiència del servei de 
l’ajuntament de Cerdanyola en la 
recollida d’escombreries està pro-
vocant, ja fa temps, una degradació 
constant de la imatge de l’espai 
públic del nostre poble.

L’EMD ha estat intentant arribar a 
un acord amb l’ajuntament per 
millorar la situació sense èxit. 
L’últim moviment de l’EMD va con-
sistir en demanar per escrit a 
l’ajuntament el traspàs del cost 
actual del servei de 3 dies per donar 
el servei de recollida d’escombreries 
directament des de l’EMD. Amb 
aquest pressupost, l’EMD ja havia 
realitzat els contactes amb les 
empreses especialistes en escom-
braries per poder ampliar el servei 
a 4 dies de recollida sense cap cost 
afegit.

Aquesta proposta tot i que no supo-
sava cap increment en la despesa de 
l’ajuntament, argument que s’havia 
exhibit des de l’inici com el únic 
motiu per reduir el servei a 3 dies, ha 
estat desestimada per l’ajuntament. 

El President de l’EMD Ramon Andreu 
afirma que “rebutjar aquest oferi-
ment és dir-li a Bellaterra “no, per-
què no”.
En aquest context, l’EMD ha portat al 
jutjat contenciós administratiu a 
l’ajuntament de Cerdanyola per donar 

un servei bàsic, com és la recollida 
d’escombreries, de forma insuficient 
i ha demanat que com a mesura cau-
telar el jutge obligui a l’ajuntament a 
donar un servei mínim de 4 dies de 
recullida amb dos dies de rebuig fins 
que es resolgui el judici.
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bellAterrA PromoCIonA el Cotxe elèCtrIC
La tercera jornada sobre l’autosuficiència de l’EMD de 
Bellaterra demostra que l’adquisició d’un cotxe elèctric 
obre les portes a l’autosuficiència energètica. Després de 
la xerrada els assistents van fer proves de conducció i van 
conèixer models de vehicles de diverses marques i també 
de punts de recàrrega 

La celebració de la tercera sessió del 
cicle L’autosuficiència, un valor en alça 
organitzada dissabte passat per l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Bellaterra 
va demostrar, de la mà de Patrick Renau, 
president de l’Associació Catalana Pro-
motora del Vehicle Elèctric (Volt Tour), 
que “la compra d’un cotxe elèctric és el 
primer pas per obrir definitivament les 
portes a l’autosuficiència energètica”. 

La jornada va ser tot un èxit gràcies a la 
interessant informació facilitada per 
empreses automobilístiques i de punts 
de recàrrega i també pel viu debat que 
van generar els veïns al final de l’acte. 

A l’inici de la sessió, el president de 
l’EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, va 
explicar que “fa trenta any els argu-
ments del cotxe elèctric eren ecològics, 

però actualment són econòmics”. Andreu 
comparteix l’opinió de diversos econo-
mistes que vaticinen que l’actual crisi 
econòmica obligarà a adaptar-nos a unes 
noves condicions de vida. Per aquest 
motiu considera que “les famílies han 
d’adaptar les seves vides i els seus habi-
tatges a aquesta nova etapa. El cotxe 
elèctric ens ajuda a estalviar energia”.

El president de Volt Tour va assegurar 
que “necessitem més eficiència en la 
nostra mobilitat” i ho va evidenciar 
explicant que mentre l’eficiència del 
vehicle tèrmic que utilitza combustibles 
fóssils és del 9%, en el cas del vehicle 
elèctric és del 70%. 

Segons Renau, el sobrecost de l’adquisició 
del cotxe elèctric s’amortitza en un 
període que oscil·la entre els quatre i els 
sis anys. 

Després d’explicar les etapes d’ansietat 
d’autonomia per les que passen els usua-
ris dels vehicles elèctrics, va exposar que 
a partir de la seva pròpia experiència 
s’ha desmostrat que “el cost de la mobi-
litat es redueix 2,5 vegades usant el 
cotxe elèctric”. 

El president de Volt Tour també va 
explicar que l’autosuficiència energèti-
ca s’assoleix complementant el cotxe 
elèctric amb l’adquisició d’unes pla-
ques fotovoltaiques que subministren 
energia a l’habitatge i al cotxe. 

Renau també va remarcar que contrac-
tant una tarifa elèctrica que diferencïi 
el consum diürn i nocturn es pot aprofi-
tar l’energia no consumida del cotxe 
per a l’ús domèstic i carregar les bate-
ries del vehicle per la nit i a un menor 
cost.

Després de la ponència de Renau, va ser 
el torn de les empreses del sector. Víc-
tor Muñoz, de Charging Box, va explicar 
que l’oferta de punts de recàrrega ofe-
reix solucions tant per a l’ús domèstic 
com públic gràcies a un tecnologia que 
s’adapta a un client únic o a diversos. 

Pep Moix, de BCN Endollada, va exposar 
que la gamma de vehicles Comarth són 
ideals per a una mobilitat de proximitat 
i com a vehicles de repartiment amb 
una autonomia de 60 quilòmetres i un 
temps de recàrrega de 3 hores. 

REPORTATGE
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Agustí Payá, enginyer d’Aenergy i pilot 
d’un Mercedes A elèctric únic a l’Estat, 
va defensar que el cotxe elèctric és un 
vehicle amb prestacions suficients per a 
la mobilitat diària i que permet càrre-
gues complertes per només dos euros. 
Ricard Valldeperas, del concessionari 
Citröen Exclusivas Pont va afirmar que 
el C-Zero és l’aposta de la marca pel 
medi ambient, per una conducció més 
pausada i per una millor qualitat de 
vida. 

Miquel Viciedo, del concessionari Nissan 
Tallers Santi-Enrique, va explicar que 
Leaf té una autonomia de 175 quilòme-
tres –i en un futur 200– que demostra la 
no necessitat de les famílies de disposar 
d’un segon vehicle de motor de combus-
tió. Finalment, Francesc Martínez, de 

Moventia i dels concessionaris Grup 
Auser va exposar que Renault té al mer-
cat tres models 100% elèctrics que 
cobreixen segments diferenciats: Twizy 
–mobilitat urbana–, Kangoo –furgoneta 
de treball– i Fluence –berlina. 

La pròxima jornada del cicle 
L’autosuficiència, un valor en alça, que 
se celebrarà al maig, tractarà sobre les 
potencialitats de les energies renova-
bles com la solar, l’eòlica i la geotèrmi-
ca instal·lades en habitatges unifami-
liars.

Per a més informació: 
Patrick Renau, president de Volt Tour: info@
volttour.net // 610 60 51 71 
Carles Aluju, gabinet de comunicació: car-
les@carlesaluju.cat // 676 754 893 
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ConCert De sAnt jorDI jorDI sAvAll reP lA InsígnIA De CAvAller De 
lA legIó D’honor De FrAnçA
El passat 22 d’abril, el músic Jordi Savall 
va rebre  la insígnia de “Chevalier de la 
Légion d’Honneur de la República France-
sa”, de mans de l’escriptor i membre de 
l’Acadèmia Francesa Amin Maalouf. 

La insígnia s’ha otorgat a Savall en reconei-
xement a la seva labor per a la recuperació 
de la música antiga, així com per haver 
transformat la música en “un instrument 
de mediació per a l’enteniment i la pau”.

A l’acte d’entrega també van assistir-hi la 
cònsol general de França a Barcelona, Anne 
Grillo, i el conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ferran Mascarell.

Jordi Savall és musicòleg, violagambista i 
especialista en música antiga. La Legió 
d’Honor és la màxima condecoració que 
concedeix la República Francesa, i va ser 
instituïda per Napoleó I per reconèixer els 
mèrits aconseguits al llarg de tota una 
trajectòria professional.

Fa només un any, Jordi Savall va rebre a 
Copenhague el Léonie Sonning Music 2012, 
un premi considerat com el “Nobel” de la 
música.

El 2011 també va guanyar un Grammy a la 
Millor Actuació de Petit Format de gènere 
clàssic per “Dinastia Borgia. Esglèsia i 
poder durant el Renaixement”.

El passat 23 d’abril, es va dur a terme un concert de violí d’El Musical, per a la campanya 
de la Marató de TV3 que es celebrarà el pròxim desembre sobre les malalties neurodege-
neratives. Les donacions, sempre voluntàries, ja estan obertes i les 80 persones que van 
assistir a l’acte ja han pogut fer les seves donacions.

L’acte es va celebrar a la sala d’actes del Centre Cívic de Bellaterra, on seguidament es 
van fer unes lectures de Sant Jordi per part de La Inestable.
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PrImerA trobADA De motArDs 
InDePenDentIstes A bellAterrA

El dissabte 13 d’abril a Bellaterra s’ha 
fet la 1a trobada de Motards Indepen-
dentistes. Una quarantena de partici-
pants d’arreu de Catalunya s’han con-
centrat al Club Bellaterra, per apadrinar 
la creació del Motor Club Bellaterra, 
acte amb el que també ha col·laborat 
Bellaterra per la Independència.

Els motoristes independentistes pujats 
sobre les característiques màquines, 
avui guarnides amb estelades, s’han 
donat a conèixer a la població i han lluït 
l’estètica motard pels carres de Bellate-
rra. La festa matinal s’ha acabat amb la 
corresponent foto de grup després de 

signar cadascun d’ells una gran estelada 
mural preparada per a l’ocasió. Un 
record del seu pas per Bellaterra.

Tot seguit bona part d’ells han prosse-
guit viatge cap a Perpinyà per partici-
par en la Potonejada, festa tradicional-
ment reivindicativa a favor de 
l’oficialitat de la llengua catalana a la 
Catalunya Nord. Aquest és un exemple 
més del compromís actiu de Motards 
Independentistes amb associacions, 
entitats i societat civil que els ho dema-
na en la defensa dels signes identitaris 
de la nació catalana i de la independèn-
cia del país.



L’ajuntament de Cerdanyola ha 
requerit per escrit a l’EMD Bellaterra 
que retiri la zona verda d’aparcament 
limitat de la zona comercial de 
l’Estació basant-se un informe jurí-
dic, del propi ajuntament, que argu-
menta que la policia local no pot 
multar els vehicles mal estacionats 
en aquesta zona perquè a Cerdanyola 
ho fa una empresa privada i perquè 
l’EMD no te cap mena d’autoritat 
sobre els membres de la policia local.

Des de l’EMD, afirmen que estan del 
tot convençuts que no caldrà retirar 
aquesta mesura d’ordenació del tràn-
sit perquè l’informe jurídic te impor-
tants contradiccions i perquè la tra-
mitació d’aquesta mesura de control 
del trànsit es va gestionar amb total 
legalitat.

Anteriorment, un veí de Cerdanyola 
va queixar-se d’aquesta limitació 
horària d’estacionament davant del 
Síndic de Greuges. Després de res-
pondre l’EMD a la queixa el Síndic 
només va recomanar esmenar un 
defecte de forma que ja ha estat 
resolt.

l’AjuntAment requereIx lA retIrADA De lA 
zonA verDA D’APArCAment De bellAterrA 

NOTÍCIES14
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jornADA solIDàrIA 

El passat 21 d’abril es va celebrar una diada solidària esportiva organitzada pel 
Club Bellaterra amb la col·laboració de la Penya Blaugrana de Bellaterra, la Fun-
dació Babel i l’EMD de Bellaterra.

La jornada es va desenvolupar en diferents actes: a primera hora es van disputar 
les finals del torneig solidari i després es va fer una xerrada de la Fundació 
Babel-Punt de trobada.La ja oficial Penya Blaugrana de Bellaterra va organitzar 
un divertit partit de futbol solidari amb pares i fills.

Cap a la una del migdia, es va dur a terme una exhibició de padel amb Alberto 
Berasategui (extennista professional) i Jordi Fuentes (actualment nº 93 del ràn-
king català. I finalment es va tancar l’acte amb l’entrega de premis, una rifa 
amb regals i una paella solidària
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COMPRO
ANTIGÜEDADES

Compro pisos enteros

Pago al contado

Sr Joaquín - 618 977 743

-Plata

-Pintura

-Muebles

-Cerámica

-Cristal

-Porcelana

-Bastones

-Relojes

-Joyas

-Espejos

-Marfiles

-Bronces

unA De CADA sIs Persones PAtIrà CànCer De  
Pell Al llArg De lA sevA vIDA
Tal i com ha assegurat el president de 
l’”Academia Española de Dermatología y 
Venerología” (AEDV), José Carlos Moreno, 
una de cada sis persones tindrà algun tipus 
de càncer cutani al llarg de la seva vida. I 
segons la Organització Mundial de la Salut 
(OMS), les cifres d’aquest tipus de tumors 
es tripliquen cada dècada i en el cas 

d’Espanya, la cifra ha augmentat en un 38% 
en els últims quatre anys.

La població que té un major risc de patir 
càncer de pell son les persones de pell cla-
ra, els menors de 18 anys i els majors de 
65, els que tenen més de 50 pigues, lesions 
irregulars, un historial familiar de càncer 
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AgenDA mAIg

22a Caminada popular bellaterra-montserrat
A les 19.00h a la Plaça Maragall - 12€ 

recollida d’aliments per Càritas 
Durant tot el dissabte al Condis de Bellaterra

Concert Joves Intèrprets a càrrec dels alumnes de l’escola:
eduardo Felip, violí
gerard Díez, violí
grup de música de cambra.
A les 19.30h, al Musical

Concert Joves Intèrprets a càrrec dels alumnes de l’escola:
Laura Sanchez, piano
Clara soteras, piano
Maria Gorchs, piano
A les 18.00h al Centre Cívic de Bellaterra

4/MAIG

16/MAIG

23/MAIG

SALUT

de pell, i les que treballen i practiquen 
esport al aire lliure.

Però segons ha assegurat la directora de 
l’àrea de Dermatología de l’Hospital Costa 
Sol de Marbella (Màlaga), Magdalena de 
Troya, els casos de melanoma tenen una 
supervivència del cent per cent si es diag-
nostiquen amb temps. Per aquest motiu, es 
recomana l’autoexploració per a controlar 
taques o pigues sospitoses de ser un càncer 
de pell.

És essencial que els grups vulnerables utili-
tzin cremes fotoprotectores (i inclús apli-
car-les dos o tres cops als dies), així com 
protegir-se amb un barret o gorra durant la 
pràctica deportiva o l’exposició solar. 

Per això, la AEDV ha iniciat una campanya 
per a sensibilitzar la població d’aquests 
riscos, educar-la en hàbits saludables de 
fotoprotecció i impulsar el diagnòstic i el 
tractament precoç del càncer de pell en 
grups de risc. També es pretén concienciar 
als metges i sanitaris, així com als mitjans 
de comunicació perquè “entre tots” es 
consegueixi reduir les cifres de casos de 
melanoma a Espanya.

Des del passat dilluns 29 d’abril i fins el 
pròxim 15 de setembre es desenvoluparan 
un conjunt d’activitats i el 22 de maig, Dia 
de l’Euromelanoma, uns 160 dermatòlegs 

de 103 centres sanitaris d’Espanya faran 
estudis gratuïts sobre la pell a totes les 
persones que ho sol•licitin trucant al 901 
888 158.

El dia 15 de maig fins el 15 de setembre, es 
durà a terme un curs online de prevenció 
del càncer de pell per a metges, infermers, 
farmacèutics i agents socials de la salut; de 
l’1 al 30 de maig hi haurà una Jornada de 
Sensibilització sobre el Càncer de Pell als 
centres sanitaris públics i privats de tota 
Espanya; i durant els mesos de maig i juny 
es desenvoluparan unes Jornades sobre 
Concienciació sobre el Càncer de Pell a 
l’Esport.



22 23RECOMANACIÓ DEL MESGUIA COMERCIAL

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

PAstís De FormAtge

elAborACIó:

Preescalfar el forn a 170 º C. Barrejar les galetes picades amb el sucre i la mantega fosa i 
pressionar la barreja sobre el motlle (desmuntable), formant una base d’uns 2,5 cm tant 
en el fons com en els costats. Reservar a la nevera, mentres en un recipient, batre el for-
matge amb el sucre i la farina (fins que estigui suau). Afegir els ous d’un amb un, batint 
després de cada inserció. Afegir la nata, la llimona i la vainilla batent una mica més.
Abocar-ho tot en el motlle sobre la base de galeta i posar al forn uns 15 minuts. Un cop 
transcorreguts, baixar la temperatura a 120 º C i deixar el pastís fins que només tremoli 
una mica el centre i la resta del pastís estigui ferm. Llavors ho traurem del forn i ho deixa-
rem reposar. Mentrestant, barrejar la crema agra, el sucre i la vainilla i tirar-ho per sobre 
del pastís amb una espàtula. Tornar a posar al forn 10-15 minuts més. Quan surti del forn 
és bo passar un ganivet pels costats perquè no s’esquerdi el pastís. Deixar refredar com-
pletament abans de cobrir amb film i posar-ho a la nevera (el millor és que estigui a la 
nevera tota la nit).

Ingredients

Per a la base:

2 tasses (200 grams) de galetes digestive, Maria o altres, picades finament
1/4 tassa (50 grams) de sucre
1/2 tassa (114 grams) de mantega sense sal, estovada

Per al farcit:

1 kg de formatge crema (estil philadephia), a temperatura ambient
1 tassa (200 grams) de sucre
3 cullerades (35 grams) de farina de blat
5 ous a temperatura ambient
1/3 tassa (80 ml  ) crema de llet (nata per muntar)
1 cullerada de llimona ratllada
1 culleradeta d’extracte de vainilla

(Opcional) Per a la cobertura:

1 tassa (240 ml) de crema agra
2 cullerades (30 grams) de sucre
1/2 culleradeta d’extracte de vainilla
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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
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