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Aquest mes octubre posa fi a l’època de 
celebració i de calor portant-nos la tardor a 
casa nostra. Les baixes temperatures i les 
pluges han començat a arribar tot i 
l’estranya climatologia d’aquest any.
Aviat menjarem castanyes i panallets amb 
la festivitat de Tots Sants el pròxim 1 de 
novembre. Amb aquest Tot però, portem un 
recull de notícies i vivències dels darrers 
dies d’estiu i de festa major per recordar.

CONFIÏ’NS EL SEU PATRIMONI

“ASSESSOREM, PROTEGIM I OPTIMITZEM EL PATRIMONI FAMILIAR I EMPRESARIAL, 
AMB LA FINALITAT DE PERPETUAR EL SEU VALOR EN EL TEMPS”.

Casa amb estil de 506m2 en solar de 
984m2 amb piscina. Vistes panoràmi-
ques. Molt cèntric. 875.000€ + impostos

Solar (amb casa) de 1.269m2, molt cèn-
tric. Permet la construcció de 2 habitat-
ges unifamiliars aparionats en obra 
nova. Nou preu: 725.000€ + impostos

Casa de 612m2 d’obra vista en solar de 
1.511m2. Magnífiques vistes a Collse-
rola. Venda: 950.000€ + impostos / 
Lloguer: 2300 €

Solar de 1.350m2, permet la construcció 
d’1 habitatge unifamiliar aïllat. Nou preu: 
350.000€ + IVA

BARCELONA                                                                     BARCELONA                                                           ALELLA

VIA AUGUSTA, 118 BAIXOS                                                FONTANELLA , 17 PRAL                                          BALMES, 7 BAIXOS
08006 BARCELONA                                                           08010 BARCELONA                                                 08328 ALELLA (BARCELONA)
TELF: 932 388 354                                                           TELF: 933 170 812                                                 TELF: 935 555 666
TELF COMERCIAL: 934 124 848

www.masifill.com
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L’ajuntament De CerDanyOLa Intenta 
ParaLItzar L’emD De beLLaterra
El passat mes de setembre l’Ajuntament 
de Cerdanyola va acordar inicialment un 
text que modifica el Conveni Institucional 
de l’EMD retirant-li la competència de rea-
litzar les inspeccions urbanístiques, i fixant 
el seu pressupost de forma inamovible i 
establint-li un sistema de control sobre les 
seves obres civils a Bellaterra .

Durant el debat d’aquest punt al Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, el President 
de l’EMD Ramon Andreu va manifestar la 
il·legalitat d’aquest text ja que el Conveni 
Institucional entre l’EMD i l’Ajuntament no 
pot modificar-se sense acord de les dues 
parts. 

Andreu va argumentar que el text era nul 
de ple dret per no ser l’ajuntament compe-
tent per modificar unilateralment un Con-
veni Institucional aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. “L’Ajuntament 
no pot decidir a què es dedica el pressu-
post de l’EMD sense guanyar les eleccions a 
Bellaterra” va assegurat Ramon Andreu.

NOTÍCIES

InCrement DeLs rObatOrIs

Fins a vint-i-un robatoris han tingut lloc a 
Bellaterra durant aquest any, duts a ter-
me en gran part per la mateixa banda 
organitzada durant els mesos d'agost i 
setembre.La majoria dels robatoris s'han 
localitzat al barri de Can Domènec, a 
prop del restaurant Can Edo. S’ha gene-
rat una important alarma social, tot i que 
en cap cas ha existit una agressió a cap 
veí.

L'associació de veïns de can Domènec va 
organitzar una reunió per informar els 
veïns de la situació. Tal i com es va expo-
sar, l’estratègia dels lladres ha estat triar 
cases buides per robar joies i diners, 
assaltant diverses cases durant una 
mateixa nit. Davant aquesta situació, els 
Mossos d'Esquadra han intensificat forta-
ment la seva presència i els seus controls 
policials a la carretera, coordinant-se 
amb la policia local. 

Durant la reunió, el Sots Cap dels Mossos 
de Cerdanyola Antoni Sánchez va dema-
nar als veïns que incrementessin les 
mesures de seguretat, ja que en alguna 
ocasió els lladres havien entrat per una 
finestra oberta, i va demanar que avises-
sin les autoritats si detectaven alguna 
persona o vehicle sospitós .

El regidor de seguretat de l'Ajuntament, 
també present a la reunió, Félix Sánchez, 
demanava el suport i la col·laboració 

el barri de Can Domènec és el més perjudicat

amb les forces de seguretat; mentre que 
el president de l'EMD va anunciar la 
voluntat d'instal·lar càmeres a les dues 

Però el Govern de l’Ajuntament es va 
recolzar en un informe realitzat pels seus 
serveis jurídics que justifica el text, i 
l’acord va ser aprovat amb els vots a favor 
de PSC, ICV i Compromís, l’abstenció d’ERC 
i PP, i el vot en contra de CiU.

El text, que està ara en fase d’al·legacions, 
ha rebut un escrit contundent del Departa-
ment de Governació de la Generalitat en el 
que comunica a Cerdanyola que la seva 
actuació no és correcta per no ser compe-
tent i l’avisa que si aprovés definitivament 
aquest text, la Generalitat “farà les accions 
necessàries per restablir la legalitat”.

entrades de la carretera i a l'estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun-
ya (FGC) connectades directament amb 
la policia local.
Durant la reunió, els Mossos d'Esquadra 
també van fer referència als rumors que 
circulaven  pel poble sobre un intent de 
violació al Camí Verd, puntualitzant que 
la notícia conté importants inexactituds, 
atès que no és tracta en cap cas d'un fet 
on hi concorregués ni violència ni intimi-
dació, i van comunicar als veïns que la 
unitat d'investigació dels Mossos està 
duent a terme la corresponent investiga-
ció. En tot cas, ja van assegurar a la reu-
nió que no hi ha constància, ni cap indici 
apunta a pensar, que hi pugui haver una 
reiteració del fet.
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Festa majOr a beLLaterra

Durant la festa major d’aquest any s’ha 
batut rècord d’assistència a totes les acti-
vitats organitzades. El pregó de l’escultor 
Emili Colom, el divendres 13, va ser el punt 
de partida de la festa i en acabar es va reu-
nir tot el poble al sopar organitzat per la 
Unió de Veïns de Bellaterra.

ESPECIAL FESTA MAjOR

bellaterra va reviure la festa major els dies 13, 14 i 15 de 
setembre amb més gresca que mai i rècord d’assistència

Però el més divertit pels menuts va començar sense dubte el dissabte 14, amb l’arribada 
dels inflables, la missa del padró de Bellaterra, els gegants, la baixada de carros, la cursa 
de patinets, el sopar de la Penya Blaugrana, l’actuació de Pep Plaza i molt més!

Oscar moreno
616 171 923
616 361 330
C/Murcia 10, àtico 4
08191 rubí

rt
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LA LLICORELLA
RESIDÈNCIA CANINA

Ells també poden fer vacances!

TEL. 93 715 11 99    CAMÍ DEL ROURE, S/N  SENTMENAT

 9ESPECIAL FESTA MAjORESPECIAL FESTA MAjOR
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Perpetual Compta, S.L.

Som al centre de Sant Cugat . Hores convingudes
www.perpetualcompta.com - Tel.: 93 583 61 46 / 630 356 486

Amb més de 15 anys en el sector de la reparació i la restauració de 
tot tipus de rellotges (d’època, de paret, de sobretaula, de butxaca, de 
canell), treballen amb esforç i dedicació per garantir la millor qualitat 
i servei. Sempre donen la garantia d’un any. Disposen d’un taller amb 
la tecnologia suïssa més avançada. Carles Marin és tècnic en 
Rellotgeria i membre del Col·legi Oficial de Rellotgers de Catalunya. 

El diumenge 15 va ser el dia dels mercats, el concurs de paelles i fideuàs, l’entrega dels 
premis per als millors i la batukada fi de festa.

NOTÍCIES

nOva Festa D’estIu aL CLub
Aquest any, s’ha organitzat una nova festa 
denominada Festa d’Estiu que va celebrar-
se durant els dies 13, 14 i 15 de setembre a 
les instal·lacions del Club Bellaterra, coin-
cidint amb la festa major.

La organització la va dur a terme el Grup 
Escolta Bellaterra, més conegut com El 
Cau, amb el suport del Club Bellaterra, el 
qual va prestar les seves instal·lacions per 
als actes que es van dur a terme. 

Les activitats que es van organtizar van 
ser majoritàriament de caire esportiu i 
festiu.
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es CeLebra La DIaDa De CataLunya

L’Onze de Setembre es va celebrar l’acte ins-
titucional de la Diada a la Pl. del Pi. 
Durant l’acte, es va fer una ofrena floral, 
abans de la segona edició de la Cursa de la 
Diada. Hi van participar els vocals i el presi-

dent de l’EMD, així com els representants 
de Gent per Bellaterra, Convergència i 
Unió, l’Assemblea Nacional Catalana, el 
Club Bellaterra i el Club Atletisme La 
Sansi.
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Residencial Cugat Natura va obrir les seves portes a 

Sant Cugat el mes de juny de 2012 per donar 

resposta, en matèria d’habitatge, a persones de la 

tercera edat que  gaudeixen d’autonomia però que 

volen viure assistides en cas de necessitat, per major 

tranquil·litat, en un entorn adaptat a les seves 

necessitats i proper a tots els serveis.

Disposem de 32 apartaments amb serveis 
substitutius de la llar (neteja, bugaderia, consergeria 

i manteniment), serveis assistencials (metge, 

infermera i fisioterapeuta o entrenador personal) i 

club social (agenda d’activitats). Els apartaments 

també disposen de pàrquing i traster.

Les instal·lacions d’us comú dels apartaments 

ofereixen espais lúdics (sala de lectura i sales d’ estar 

comuns, sala de cinema, espai d’internet, cafeteria i 

restaurant, minimarket, centre d’estètica i gimnàs).

En previsió de futur, Cugat Natura disposa d’un 

centre residencial contigu als apartaments, en un 

edifici totalment independent, amb 172 places 

(privades i públiques) i 25 places de CD per a 

persones que precisen més atenció.

Des de Cugat Natura fomentem l’envelliment actiu, 
tenint especial cura del benestar, la salut, la 

participació, el desenvolupament social i la seguretat 

de tots els nostres usuaris. 

A Cugat Natura, es trobarà com a casa. No dubti en 
venir a visitar-nos.

Amb la garantia de 

RESIDENCIAL CUGAT NATURA 
“Una porta oberta al benestar”

 MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE
 

Apartaments Cugat Natura

Carrer Chopin nº5.

08173 Sant Cugat del Vallès

93 591 71 00

Web: www.cugatnatura.com

E-Mail: apartaments@cugatnatura.com 

La segOna Cursa De beLLaterra es Fa en 
hOmenatge a DOmIngO CataLán

Els atletes Andrés Acuña i Hasna Bahom van 
ser els guanyadors de la segona edició de la 
Cursa de la Diada La Sansi de Bellaterra.

Abans de l’inici de la cursa, El Club Atletisme 
La Sansi i l’EMD de Bellaterra, han fet un 
homenatge a Domingo Catalán, exrecordman 
dels 100 Km, amb motiu del seus 65 anys.
 
Per segon any consecutiu, la Cursa de la Dia-
da de Bellaterra s’ha consolidat com la cursa 
amb més participació de les que s’organitzen 
l’Onze de Setembre. Enguany s’hi han inscrit 
1.250 atletes, davant els 1.020 de l’any ante-
rior.

Classificació masculina:
1. Andrés Acuña (Xile)
2. Benito Ojeda (ESP)
3. juanma Álvarez (ESP)

ESPORTS

Classificació femenina:
1. Hasna Bahom (Marroc)
2. Inna Lebdeva (Ucraïna)
3. Berta Bustos (ESP)

La notícia de l’homenatge a Domingo Cata-
lán va sortir al Telenotícies del canal de la 
Televisió Catalana (TV3).

Tot seguit, afegim la direcció per consultar 
la notícia online a la pàgina web de la tele-
visió catalana:

ht tp ://www.tv3 .cat/3a lacar ta/#/
videos/4672512 
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PrImera tIraDa De bItLLes CataLanes

El passat 8 de setembre es va celebrar a 
Bellaterra la primera Tirada Popular de Bit-
lles Catalanes amb el Club de Bitlles Fusta i 
Ferro de Salelles (Bages).

Prèviament, el Club de Bitlles Fusta i Ferro 
van fer una tirada d’exhibició de l’esport 
per engrescar els bellaterrencs per partici-
par-hi, cosa que de molt bon grat van fer 

ESPORTS ESPORTS

alguns ciutadans, tant adults com infants.El 
marc físic on es va celebrar la tirada de bit-
lles és una petita esplanada al costat mateix 
de la Via Verda entre el carrer de Cisneros i 
els terrenys de la Universitat Autònoma de 
Bellaterra.

L’acte va estar organitzat per Bellaterra per 
la Independència (ANC) però amb la 

col·laboració de l’EMD Bellaterra i de Bella-
terra contra la Interpolar, amb finalitats 
reivindicatives de la Via Verda del Vallès 
per a usos socials dels bellaterrencs al seu 
pas per Bellaterra. 

Les bitlles catalanes són un esport tradicio-
nal català consistent en llençar uns bitllots 
(bitlles petites) contra unes bitlles situades 
a una determinada distància a fi de tombar-
les. Guanya la tirada qui les tomba totes 
menys una. 

Actualment el practiquen unes 2000 perso-
nes a tot Catalunya, on hi ha prop d’un cen-
tenar de clubs. La Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling està reconeguda de ple dret 
per la federació internacional tot i que no 
pot jugar amb d’altres països perquè el 
reglament no és ben bé el mateix.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, va fer 
una tirada de bitlles i va fer-ho molt bé, tom-
bant totes les bitlles menys una, la qual cosa 
és l’objectiu del joc de Bitlles Catalanes.
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eL boom DeLs CIgarrets eLeCtrònICs
Els cigarrets electrònics són la última 
moda i ja es poden trobar a les numeroses 
botigues que s’han obert a tota la provín-
cia de Barcelona. ja són vàries els establi-
ments d’e-cigarrets tant a Cerdanyola com 
a Sant Cugat.

Són molts els que s’han passat al cigarret 
electrònic, també anomenat eCigar, eCig 
o vaporitzador. Constitueix una alternativa 
més sana al tabac tradicional? Els estancs 
ja s’estan organitzant arran de la tremen-
da baixada de vendes que han sofert 
durant l’últim any.

Tampoc està clar, si el seu consum té efec-
tes nocius sobre la salut. De moment, 
L’Organització Mundial de la Salut des-
aconsella el cigarret electrònic per no 
estar provat, encara que en alguns cercles 
guanya cada cop més suport científic.

Es tracta d’un nou nínxol de negoci que ja 
mou més de 2000 millons de dòlars al món 
i va en creixement exponencial en volum 
de diners i consumidors.

La e-cigarreta  consisteix en un aparell 
electrònic que, entre altres elements, 
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conté un cartutx amb líquids, generalment 
amb un elevat contingut de nicotina, entre 
6 i 24 mil·ligrams, que és el producte 
essencialment additiu del tabac. Un fuma-
dor convencional ingereix uns 0,8 mg per 
cigarreta. La dosi letal de la nicotina està 
entre 40 i 60 mg. El ‘vapejador’ no substi-
tueix l’addicció a la nicotina, tan sols 
modifica la forma d’admnisitració. Els 
efectes patològics de la nicotina persistei-
xen i el risc cardíac i altres continuen.

Si s’afegeix la possibilitat accidental d’una 
ruptura o mal funcionament del cartutx, 
que pot significar una entrada massiva de 
nicotina a l’organisme, es produeix un 
greu impacte per la salut.
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De la mateixa manera, si s’afegeixen els 
líquids aromatitzants i propel·lents, el 
propilenglicol, el dietilenglicol, les nitro-
samines, i moltes més, resulten tot 
d’efectes cancerígens i nocius sobre el fet-
ge i els ronyons. No és una substància 
natural, hi ha molta química. El ‘vapeig’ 
pressuposa més aspiracions i esforç respi-
ratori que el fumar convencional, la qual 
cosa perjudica el teixit pulmonar.

Encara no disposem d’estudis a mitjà i 
llarg termini que ens garanteixin que el 
consum no sigui nociu. No ajuda a abando-
nar l’addicció ni es pot dir que sigui més sa 
que el tabac.

Encara que el Parlament Europeu ha 
manifestat la seva preocupació al respec-
te, a casa nostra hi ha un buit legal, tot i 
que en molts països la e-cigarreta està 
prohibida o està considerada producte 
farmacèutic i, per tant, reglamentat.
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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

Lassanya alla bolognese

Ingredients per a 8 persones

-500 gr de plaques de lassanya
-200 gr de formatge ratllat Parmigiano 
Reggiano
-1 kg de beixamel

Per a la salsa ragú bolonyesa:

-1 culleradeta de sal
-1 polsim de pebre
-4 cullerades d’oli d’oliva 
-30 gr de mantega
-2 cebes
-1 pastanaga
-1 branca d’api
-250 gr de carn picada de vedella
-250 gr de carn picada de porc
-250 ml de tomàquet ben triturat

Per a la beixamel:

-1 l de llet
-100 gr de mantega
-100 gr de farina
-1 polsim de nou moscada
-1 polsim de sal

eLabOraCIÓ:
Inicieu picant ben fineta la ceba, la pastanaga i l’api, i sofregiu tot plegat amb l’oli 
d’oliva i la mantega. Preparar la carn picada amb sal i pebre i afegir-la al sofregit per 
esperar que s’enrosseixi. Afegir-hi el tomàquet amb mitja culleradeta de sal i coure 
durant 30-45 minuts a foc moderat.

Un cop es va coent la salsa s’ha de preparar la beixamel. Començeu per desfer la mante-
ga en una cassola i afegiu-li la farina sense deixar que s’enganxi, remenant fins que que-
di d’un ros pàlid. En aquest moment, es retira del foc i s’hi afegeix la llet sense deixar de 
remenar. Posar-ho altra vegada al foc molt lent, juntament amb un polsim de nou mosca-
da i sal, i coure-ho entre 10 i 15 minuts sense deixar que arrenqui el bull o s’enganxi, tot 
remenant mentre s’espessa.

Per altra banda, bullir les plaques de pasta de lassanya el temps indicat pel paquet i un 
raig d’oli d’oliva. Cal tenir molt de compte a l’hora de remenar la pasta perque és fàcil 
que es trenqui. Posar a escalfar el forn a 160º. Empastifar amb mantega tot el fons d’un 
motlle per al forn. Col·locar una capa de salsa ragú i tapar amb una capa de lasanya. Apli-
car una capa de beixamel i una altra de salsa. Cobrir amb una capa de formatge. Seguir 
aquest procediment i abans d’acabar els ingredients barrejar una última capa de salsa i 
beixamel i cobrir-ho amb abundant formatge. Col·locar-ho al forn durant 20-45 minuts 
fins que quedi tot gratinat i cruixent.
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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 10-13’30 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 Mercedes

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
620 27 19 86

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
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Pere Quart, C. ................ D/E2
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Pintor Opisso, C. ............ F/G3
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S
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Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
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Lleó XIII, C. .................... J/K6
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M
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A
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Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
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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
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Can Miró, C. ................ C/D5
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Casas i Amigó, C. ............ F3
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Cisneros, C. .................... D5
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D 
Doctor Fleming, C. .......... G2
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13 Institut Pere Calders
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F Mira Que Guau Q El Revolt
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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
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Tirso de Molina, C. ............ I4
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U
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V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2
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