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Riu
Perdona
Relaxa’t

Demana ajut
Fes un favor

Vés a caminar
Digues el que penses

Trenca un hàbit
VÉS A CÓRRER

Somriu al teu fill. Planta un arbre
Permet-te brillar. Mira fotos velles

LLegeix un bon llibre. Canta a la dutxa
Escolta a un amic. Accepta un compliment

Mostra la teva felicitat. Escriu en el teu diari
FINALITZA UN PROJECTE

Ajuda a la gent gran Compleix les promeses
Sigues un nen altra vegada. Escolta la Natura
Avui no et preocupis. Deixa que algú t’ajudi

Tracta’t com a un amic. Permet-te equivocar-te
Fes Feliç als qui t’envolten. Fes un album familiar

Mira una flor amb atenció. Perd una mica de temps
Apaga la televisió i parla. Escolta la teva música preferida

APRÈN ALLÒ QUE SEMPRE HAS DESITJAT
Fes una llista d’allò et fa sentir-te bé. Vés a la biblioteca i escolta el seu silenci
Tanca els ulls i imagina les ones de la platja. Fes que algú es senti benvingut

Truca als teus amics per telèfon. Fes un petit canvi en la teva vida
Digues a les persones estimades que les Estimes Molt

Sàpigues que no estàs sol
Dóna un nom a un estel
Respira profundament
Pensa en el que tens

Sigues solidari
Cultiva l’ Amor

SOMRIU I SIGUES FELIÇ
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ARRIBA EL NADAL

Arriba el Nadal,  moment d’alegria, de nostàlgia, 
de canvis, dels retrobaments familiars, d’anyo-
rança pels que ens han deixat, dels grans àpats, 
i de molts regals, dels moments de reconciliació 
amb un mateix.

A nosaltres ens arriba també el moment de crèixer.
Vàrem començar fa 4 mesos, amb l’esperança de 
ser un petit mitjà de comunicació a Bellaterra, 
amb la por i l’incertesa per els dificils moments 
que estem vivint tots plegats pero gràcies al vostre 
suport ara ens toca crèixer.  

L’equip del Tot Bellaterra volem agriar-vos el su-
port dels darrers mesos i pensem que el millor 
regal per a tots vosaltes es un dolç missatge .

Esperem que gaudiu de ple aquestes festes na-
dalenques.

BON NADAL !!

Al TotBellaterra som ecològics. 
La revista està impresa sobre 
paper 100% reciclat.
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Les eleccions al Parlament

notícIeS

Bellaterra amb la Marató de TV3

notícIeS

Aquest any Bellaterra forma part dels munici-
pis que participen a la Marató de TV3. 

Enguany, el tema és “Lesions medul·lars i 
cerebrals adquirides”. Després de varies ges-
tions amb TV3, es va poder tancar l’acord 
de col·laboració amb la fundació per a que 
Bellaterra fos un dels punts d’activitat per 
recol·lectar diners per a la Marató.

Però que sabem d’aquesta malaltia?
Lesions medul·lars i cerebrals adquirides

El sistema nerviós central és el gran centre 
processador del cos. Està format pel cervell, 
el cerebel, el bulb raquidi i la medul·la espi-
nal.

Una lesió al cervell o a la medul·la pot alterar-
ne el funcionament i condicionar de manera 
notable la vida d’una persona. Molts afectats 
queden greument discapacitats i necessiten 
l’ajuda constant de la família.
Aquestes lesions apareixen de manera sob-
tada, i gairebé el 80 per cent tenen un origen 
traumàtic. Les causes més habituals són els 
accidents de trànsit, esportius i laborals. Al-
gunes malalties, com els accidents vasculars 
cerebrals o certs tumors també poden causar 
aquests tipus de lesions.

La medul·la espinal és un cordó nerviós que 
s’estén des de la base del cervell fins a la 
regió lumbar. Està protegida per la columna 
vertebral i funciona com una línia telefònica 
d’anada i tornada: a través seu el cervell envia 
missatges als músculs, ja sigui per moure’s o 
per quedar-se immòbils; i a l’inrevés, el cos 
envia missatges al cervell sobre sensacions, 
tacte, olors, temperatura, ...
El cervell és l’òrgan més complex del cos i 
comanda tots els altres òrgans. Controla el 
moviment, les emocions, la conducta, les 
sensacions, les percepcions i els sentits. Tam-
bé regeix les funcions mentals superiors: la 
intel·ligència, la memòria, l’atenció i el llen-
guatge. Qualsevol dany cerebral pot afectar 
les capacitats físiques, mentals i emocionals 
de la persona.

Les eleccions al Parlament de Catalunya, cele-
brades el passat diumenge 28 de novembre van 
tenir un 83,21% de participació a Bellaterra. 
Aquesta dada indica un grau molt alt de partici-
pació si es compara amb la mitja de participació 
a Cerdanyola que és del 59,96% i un 61,67% al 
total de Catalunya segons fons del Ajuntament 
de Cerdanyola

Convergència i Unió va ser el partit polític més 
votat, amb el 54,47% dels vots; el succeeix el 
Partit Popular de Catalunya amb un 11,02% 
dels vots i els Partit Socialista de Catalunya, amb 
un 7,49% dels vots.
Solidaritat Catalana per la Independència ha 
aconseguit el quart lloc entre els partits polítics 
més votats a Bellaterra, amb un 5,79% dels 
vots, mentre que ERC i ICV resten enrere amb 
un 5,54% i 4,59% de vots, respectivament.

La jornada electoral va transcórrer molt tran-
quil·la i al hora ben moguda, al Centre Cívic, no 
va parar de rebre la visita dels veïns i va comptar 
amb la presència de bellaterrencs  força cone-
guts.

Si es comparen els resultats de les eleccions, 
s’observa que proporcionalment, CiU i SI han 
obtingut més vots a Bellaterra que en el conjunt 
de Catalunya. Eleccions 2010 a Bellaterra: 76,5% Participació

CATALUNYA BELLATERRA
CIU 38,47% 54,47%

PSC 18,32% 7,49%

PP 12,33% 11,02%

ICV-EUiA 7,39% 4,59%

ERC 7% 5,54%

C’s 3,4% 2,2%

SI 3,28% 5,59%

I ara, què?

Després del xoc mental i físic que suposa una 
lesió cerebral o medul·lar, la majoria de per-
sones se senten ansioses, espantades i con-
foses. Les seqüeles que comporten aquestes 
lesions provoquen greus discapacitats funcio-
nals i cognitives.

Aquestes lesions es fan de manera sobtada. 
En pocs segons canvia de manera radical la 
vida d’una persona, de la seva família i del 
seu entorn. Actualment, la medul·la espinal 
no té la capacitat de regenerar-se, ni es pot 
reparar amb cirurgia. Avui tampoc no és pos-
sible la recuperació completa després d’un 
dany cerebral greu.

La rehabilitació funcional i neuropsicoso-
cial són les eines clau perquè els afectats 
s’adaptin a la seva nova realitat i arribin a ser 
el màxim d’independents possible.
La investigació és l’esperança per a tots els 
afectats. Cal trobar tractaments efectius que 
millorin el pronòstic d’aquestes lesions i ofe-
reixin més qualitat de vida a les persones que 
en tenen.
El 19 de desembre, entre tots, lluitarem per 
superar les conseqüències del dany medul·lar 
i cerebral: la paràlisi, els trastorns sensitius, 
cognitius i psicològics.

Tots  amb la Marató de TV3 

Fem una crida a Voluntaris per el Dia 
Solidari a Bellaterra. Si vols col.la-
borar pots posar-te en contacte amb 
l’Emd de Bellaterra

Telf: 935181830
e-mail: cultura@emd.diba.cat
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BELLATERRENCS A PRAGA.
Un cop mes el Taller de Viatges ha organitzat un 
fabulós cap de Setmana, aquest cop ha rebut 
la visita dels nostres veïns la meravellosa ciutat 
de Praga.
Com es d’esperar els PromoTallers  fan que el 
viatge sigui tant didàctic com divertit.
El proper serà al febrer a Marrakesh!

LLUMS DE NADAL. 
Amb l’inici del mes de desembre i les properes festes nadalen-
ques,  aquest any si s’instal·laran llums de Nadal a alguns punts 
de Bellaterra. Així ho ha decidit l’EMD de Bellaterra després de 
que l’any passat, Cerdanyola no ho féu possible.
Els  llums es col·locaran en els punts més cèntrics de Bellate-
rra com La Plaça del Pi, i la Plaça Maragall. Això suposarà un 
gran canvi per l’actual paisatge urbà ja que proporcionarà un 
ambient mes càlid i nadalenc . Esperem que  els ciutadans, i 
sobretot els mes petits, puguin de la nova il·luminació i gaudir 
d’unes Festes de Nadal ben màgiques.

LA SENYERA A LA PLAÇA DEL PI.
L’associació Bellaterra Decideix ha impul-
sat durant aquests últims mesos la propos-
ta de col·locar a la Plaça del Pi una sen-
yera seguint l’exemple d’altres municipis 
com Sant Cugat o Sabadell. Després de fer 
un recull de signatures personals i de contar amb el suport de totes les associacions veïnals de 
Bellaterra ha demanat el permís i la col·laboració de l’EMD. 
El lloc proposat és una zona morta de l’aparcament al davant de il Fornaio. Aquesta ubicació li 
donaria una zona neta de branques d’arbres i permetria utilitzar l’espai de l’aparcament per fer 
a Bellaterra l’ofrena floral del 11 de setembre .

NOVA SEU UNIÓ DE VEÏNS. 
El passat 18 de Novembre es va inaugurar 
la nova seu social de la Unió de Veïns de 
Bellaterra situada al carrer Lluís de Ábalo 
número 4. 
Està integrada dins l’edifici del Club, aquest 
nou local és fruit de l’acord i la bona ente-
sa de les juntes del Club Bellaterra i la Unió 
de Veïns. La nova seu farà les funcions de 
despatx, sala de Juntes, magatzem i punt 
d’atenció als socis de la Unió de Veïns.
A la inauguració hi van assistir en Jordi Simó, president de la Unió de Veïns juntament amb 
tots els membres de la Junta i el president del Club Bellaterra, en Jordi Faus. Ambdós van 
mostrar el seu agraïment recíproc davant de tots els Veïns de Bellaterra que es van acostar a 
l’esdeveniment per brindar pel nou local. Adjuntem correu  electrònic per qualsevol ciutadà qui 
vulgui contactar : uvbellaterra@gmail.com
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EL CAU VA D’EXCURSIÓ. 
El passat 27 i 28 de Novembre va 
ser la primera excursió de tot el Grup 
Escolta de Bellaterra. El cau va triar  
aquest cop anar a  la casa de colònies 
Curtius,  al terme municipal de Lluçà, 
al Lluçanès.
Malgrat que molts d’ells tenien exà-
mens  trimestrals, van ser la majoria 
els que van decidir no faltar a la pri-
mera gran trobada del any i els caps 
van destinar unes hores a l’estudi del qui ho necessitaven. Tot i així ho van passar d’allò mes 
bé. 

EL CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS AL CENTRE CÍVIC. 
El passat dijous 4 de novembre, la plataforma cívica Bellaterra Decideix! va aconvidar al CCN 
(Centre Català de Negocis) a presentar una conferència titulada “L’espoli fiscal a Catalunya i els 
avantatges de l’estat propi”. A l’acte, que va ser presentat pel Sr. Jordi Tardós, hi varen assistir 
més de 100 persones. Després de donar la benvinguda als dos ponents el Sr. Xavier Olivella i el 
Sr. Jaume Gómez i Bonamusa  en Jordi explicà que l’objectiu de la plataforma Bellaterra Deci-
deix! és el d’aglutinar bellaterrencs i bellaterrenques de diferents opcions polítiques per treballar 
units pel desig d’independència de Catalunya.

EL TALLER DE VIATGES, PREMI DEL COMERÇ MÉS INNOVADOR DEL 2010. 
El passat 30 de Novembre, es va celebrar la Nit del Comerç en el Campus de la UAB, amb 
presència de l’Alcaldesa Carme Cardona d’entre altres personalitats. Amb nomÉs 9 mesos de 
vida a Bellaterra, el Taller de Viatjes amb el Jordi Tardós a la direcció i  la seva col.laboracora 
Olga Arias, van obtenir el Premi a l’Innovació. 
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UMB, 25 anys !! 
Celebrar els 25 anys de la UMB és un èxit 
de l’amistat. El fet de sortir cada 15 dies a la 
muntanya, conèixer llocs diferents i gaudir de 
paisatges sense límit és una experiència que 
uneix i estimula. La llum que recrea el paisat-
ge davant la impassibilitat de les muntanyes 
t’omple de vida. La superació i l’esforç són 
motors en la consecució d’aquestes fites.

Caminar durant aquests 25 anys ha estat 
possible per diverses raons, la més important 
és la resposta i el reconeixement que ens fan 
arribar acompanyant-nos, tant els que hi par-
ticipen de forma habitual com els que ho fan 
de forma ocasional, altres són el formalisme 
de publicar un programa trimestral i la lliber-
tat de participar o no en cadascuna de les sor-
tides … “a les 7,30 a l’estació”

Unió Muntanyenca de Bellaterra
Persona de contacte: Adriano Velasco
Telèfon: 93 691 42 6

UMB. Unió Muntanyenca de Bellaterra

Doncs aquesta idea va néixer al tren. A Bella-
terra tot comença al tren. Al tren de les 8.30h, 
o potser el de les 8.15h, l’Adriano Velasco, 
en Pere Martínez i en Jordi Rodon agafaven 
el tren. En Jordi va proposar de trobar-se els 
diumenges al matí i fer footing o algun esport 
per mantenir-se bé. El Pere Martínez va pro-
posar caminar per la muntanya, xino – xano. 
L’Adriano també preferia caminar i així va ser. 
Al principi, l’any 1985, sortíem tots tres. De 
seguida s’hi va afegir en Marc Manich, que 
coneix tot el Vallès de memòria i coneix la 
història de tots els llocs i de les masies per 
on passàvem. Buscàvem sempre un lloc on 
ens poguessin  preparar unes truites per a 
esmorzar i, tranquil·lament, tornàvem a dinar 
a casa.

entItAtS

Fitor 2010

St. Aniol 2010

Excursió de raquetes

El Far 2004

St. Pere de Casserres 2009

Llaveria 2007

El Puigmal 2010
Turbon
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EMOTIVA PRESENTACIÓ DEL
BELLATERRA F.C. al Centre Cìvic. 
El passat 20 de Novembre, els jugadors, 
cos tècnic i la mascota del Futbol Bella-
terra un simpàtic esquirol de Bellaterra, 
van ser presentats davant els aficionats i 
representants polítics.
A l’acte van assistir el President de l’EMD 
de Bellaterra, Ramon Andreu, el presi-
dent de la Federació Catalana de Futbol, 
Jordi Casals, i l’alcaldessa de Cerdanyola, 
Carme Carmona. També hi eren la delegada de la Federació Catalana de Futbol de Sabadell, 
Consol Roca,  el regidor d’Esports de Cerdanyola i vocal de l’EMD, Fèlix Riba i el regidor de 
Cultura i Esports de l’EMD Marc Campmany.

Desprès d’un torn de parlaments, Jordi Nuñez, vicepresident del club,  que va conduir l’acte , va 
demanar a l’Alcaldesa juntament amb el suport del Sr. Jordi Casals un esforç per que Bellaterra 
tingui el seu propi camp de Futbol,  i sobre tot el suport de tot el poble de Bellaterra, anat al 
camp a animar els nostres jugadors i creant una afició sòlida.

Actualment es un equip amateur esta a 3ª regional, entrenen  en el camp Municipal del Cer-
danyola on tenen que pagar un preu abusiu per entrenar i jugar en un camp sense graderia 
per l’afició.
Peró malgrat el difícil començament i els constants entrebancs , la directiva del Club  té la inten-
ció crear un Club sòlid , treballant els valors des de l’esport , amb moltes ganes de fer cantera  
i que els mes petits de Bellaterra tinguin un referent i puguin defendre els nostres colors allà 
on calgui. 
Per acabar l’acte  es va concedir el  nomenament de President d’Honor  del Club al Joan Carles, 
antic president del Club, que molt emocionat va agrair a la Marta Solis presidenta actual del 
Club , per la empenta de tornar a formar l’equip i posar-lo de nou en marxa, i  la reclamar també 
el recolzament de tothom per poder fer realitat aquest somni.

eSPoRtS eSPoRtS

EL CLUB BELLATERRA OBRE LLIGA DE PÀDEL. 
A l’octubre es va iniciar la 1ª llig de pàdel Club Bellaterra amb un notable nombre de inscrits, 
uns 100, entre homes i dones.
La Iª lliga finalitza aquest desembre, i la nova lliga tindrà el seu inici des del 10 de gener.
Està oberta la inscripció, en particular, pels socis del Club Bellaterra, i en general, per tothom de 
Bellaterra i rodalies que vulgui passar-s’ho  d’allò més bé fent un dels esports que més enganxa 
actualment.
Cal destacar també que el  Equip Infantil de Futbol del Club va jugar un amistós el passat 18 de 
Novembre amb l’equip del Ramon Fuster. El resultat final va ser de ClubBellaterra 6 - Ramon 
Fuster 3.

EL CLUB BÀDMINTON BELLATERRA. 
El CCB fou fundat el 1987 amb l’objectiu de fo-
mentar, desenvolupar i practicar el bàdminton. 
Aquest esport procedent de l’Índia, arribà a Es-
panya cap a la dècada dels 70 i des d’aleshores 
no ha fet més que difondre’s per tot el país. Ac-
tualment a Catalunya, la Federació Catalana de 
Bàdminton organitza nombroses competicions 
amb la col·laboració de tots el clubs catalans.
El Club de Bàdminton Bellaterra es troba al Pa-
velló Polisportiu del Servei d’Activitat Física (SAF) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona; comp-
ta amb diversos cursos d’entrenament tant per 
als jugadors que s’inicien en aquest esport, com 
per aquells que són veterans. De fet, en aquest 
club hi entrena Elena Olmos, actual Campiona 
de Catalunya en Individual Femení Sub-17 i Sub-
campiona d’Espanya en Dobles Femení Sub-17; 
també va entrenar-hi durant els seus primers 
anys, Laia Oset, que actualment entrena al CAR 
Blume de Madrid becada per la Federació Espanyola de Bàdminton. 
A Estella (Navarra) s’ha disputat aquest cap de setmana (dissabte dia 27 i diumenge dia 28/11) 
la 2ª Competició del Circuit Nacional Sub-15 i Sub19 amb la participació de jugadors i jugadores 
catalans de Sant Esteve Sesrovires, Platja d’Aro i Bellaterra. En total més de 115 jugadors i juga-
dores de 12 comunitats han participat en aquesta competició. Del club de Bellaterra hi ha par-
ticipat l’Anaïs Pertegás i el Marcos Bellver en la categoria Sub-15 i l’Elena Olmos en la categoria 
Sub-19.  L’Anaïs va jugar Individual i Dobles amb la Jugadora de Plataja d’aro Nuria Moreno, 
el Marcos també va jugar Individual i Dobles amb el jugador de Sesrovires Pol Hernández. El 
millor resultat l’ha aconseguit l’Elena Olmos que ha guanyat la competició de Dobles Femenins 
Sub-19, jugant amb la jugadora del País Basc Raquel Hoskin, amb qui s’han imposat amb certa 
facilitat a totes les parelles. En Individual Femení, l’Elena ha perdut un ajustat partit a tres sets 
amb la mateixa Raquel Hoskin que ha guanyat la competició també en Individual femení.
La propera competició nacional serà a Alfajarín (Saragossa) els propers dies 11 i 12 de desem-
bre on s’espera també que els jugadors de Bellaterra obtinguin excel·lents resultats.

EL BELLATERRENC MARC ROVIRA 
GUANYA EL CROSS DE SANT CUGAT. 
Marc Rovira de 9 anys i veï de Bellaterra, 
guanya en la seva categoria el 12è Cros Ciu-
tat de Sant Cugat celebrat el passat 14 de 
Novembre.
En Marc es un gran corredor que es va pre-
sentar al cros com a particular ,també va 
guanyar el Cros que l’Escola Ramon Fuster 
fa  cada any amb la Fundació Collserola i  es 
disputa a l’escola Avenç  de  Sant Cugat.
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El CLUB Bellaterra

No cal dir que el Club és Bellaterra. Va ser 
la primera entitat creada a Bellaterra i actual-
ment és  l’entitat social i esportiva mes repre-
sentativa que tenim.

Hem entrevistat amb en Jordi Fau, que presi-
dent del Club desde fa 12 anys, i veí de Bella-
terra desde que té un any. Va haber de passar 
uns anys fora del país, i al tornar es trobava 
em deute  del que Bellaterra li habia aportat 
de petit i sentia amb força que que habia de 
fer alguna cosa per Bellaterra.

Hola Jordi, podries explicar-nos una mica els 
origens del Club?

El Club Bellaterra neix  l’any 1934 anys gracies 
a l’iniciativa d’un grup de veïns  per promoure 
el lleure, festes i l’esport. Amb molt d’esforç 
van aconseguir  dues   parcel·les  davant  
l’estació i poc a poc van anar creant el club 
que nosaltres hem conegut, però no ha sigut 
un camí de roses... lluny queden aquelles 
èpoques amb tardes de Ball, grans festejos 
i celebracions. El Club arrossega des-de els 
seus inicis un seguit problemes econòmics i 
estructurals que poc a poc cal gestionar. 
Moltes son les pàgines que podríem dedicar 
a l’història del Club , però el Llibre Bellaterra 
d’Ignasi Roda ho explica extensament .

El Club és privat?

El Club Bellaterra té una vocació de servei 
public a Bellaterra, hi sempre ho ha tingut,  
però per cap banda mai s’ha vist recompen-
sat amb un suport econòmic ni per part del 
Ajuntament  de Cerdanyola, ni el Consell Es-
portiu ni altres entitats i per tant  es van haver 
de buscar recursos propis i  així ha convertit 
el Club en una “entitat privada sense ànim de 
lucre”. 

Des de quan ets president?

Fa 12 anys em vaig fa fer carreg de la pre-
sidència del Club, tot sabent que la situació 
econòmica era complicada, hi havia també 
un gran repte per endavant, la modernitza-
ció del Club era necessària per la seva pròpia 
supervivència. La majoria de les instal.lacións 
no complien amb la normativa i la necessitat 
de les millores eren imprescindibles. Però no 
era gens fàcil plantejar un gir tant important . 
Ara el meu propòsit es fer-lo rutllar i deixar-lo 
en mans d’algún valent que vulgui agafar el 
relleu. Renovar la junta directiva es important 
per el bon funcionament del Club.

Com va arribar la decisió de fer una Zona Co-
mercial?

L’any 2000  arriba la solució  als problemes 
arriben de la mà dels veïns l’Alvar Roda i el 
Josep Liart . Van tornar de vacances  i em van 
dir “tenim la  sol.lució al problema del club; 
hem de  crear una zona comercial i reformar 
el Club per donar un nou servei a Bellaterra”.
Crear una zona comercial juntament amb la 
reforma integral del Club,  això semblava que 
podria ser la sol.lució però per posar-ho en 
marxa calia requalificar els terrenys. Final-
ment i desprès de molta feina i entrebancs 
va ser possible la requalificació i l’arrancada 
de les obres.
L’arribada a Bellaterra de la zona comercial 
ha sigut el millor que podia fer el Club per 
Bellaterra,  de cop la  vida social de Bellaterra 
s’ha despertat del seu son i els veïns i veïnes 

fan possible una Bellaterra mes viva i activa 
que mai .

Suposo que la inversió del nou Club ha sigut 
molt important. Com veieu ara el futur?

Ara el  gran repte es rendibilitzar l’espai i po-
der afrontar  les despeses per poder créixer i 
consolidar-se per un futur -diu en Jordi Fau
Es molt important que el Club creixi i creixin 
els socis,  Actualment ja son gairebé 300 so-
cis però encara hi ha capacitat per 150 mes. 
Hi ha actualment un increment de socis que 
venen de Sant Cugat, Volpelleres i Sant Quir-
ze i la Uab, però cal potenciar més el soci 
Bellaterrenc. Tant amb la modalitat de Soci 
a ple dret amb plena llibertat alhora de des-
envolupar qualsevol activitat, o es pot fer una 
activitat dirigida pagant una quota d’activitat o 
abonament d’activitats varies amb la limitació 
dels abonaments.
Actualment s’està treballant conjuntament 
amb la Emd per arribar a un acord per fo-
mentar l’esport a Bellaterra.
S’ha fet un gran esforç per mantenir uns 
preus molt ajustats per la oferta d’activitats de 
la millor qualitat i la amplitud d’horaris.
I un aspecte a millorar es l’acord amb esco-
les i empreses per potenciar les possibilitats 
del club, i s’està creant una  gran  campan-
ya destinada  a “que cada soci porti un nou 
soci” . Això donaria al Club la solidesa que 
necessita.

Quin és l’equip que treballa dia a dia en  
Club?

La part esportiva ve  la mà del Marc Rosses 
puntal molt important al Club que juntament 
amb la resta dels monitors  estan  fent una 
gran feina  esportiva amb molt de caliu fent 
mes familiar totes les activitats.

Aquest any s’ha creat una lliga de Padel que 
ha fet que es converteixi en l’esport estrella 
del  Club, juntament amb el Tenis. 
En la pista polivalent es potenciarà el Basket i 
altres activitats.

Una part no menys important es la destinada 
a la bellesa i  massatges de la mà de la Pepa 
Rossell, la Sagrario i la Sandra,  donant am-
plis serveis d’estètica tant facial com corporal 
, fotodepilació , massatges terapèutics, quiro-
massatge, Tailandès, reflexologia podal,etc...   

I darrerament la  posta en marxa del Bar-Res-
tautant  amb l’Andreu Garriga al capdavant 
ha sigut importantíssim per dinamitzar de nou 
la part social del Club , una mica oblidada els 
darrers anys.  Antigament la vesant social del 
Club era el seu puntal i poc a poc es va anar 
oblidant per potenciar  molt mes la part espor-
tiva. Actualment s’està treballant per que la 
vida social de Bellaterra retorni cap el Club.
La Cuina del restaurant ja està en ple funcio-
nament i aquest any volem celebrar el  Cap 
d’Any amb  un  Sopar de Cap d’any per a to-
thom qui vulgui venir a celebrar amb nosal-
tres un any històric a Bellaterra.

President del CLUB Bellaterra
JORDI FAU
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Llibre

RecoMAnAcIÓ DeL MeS

 Recepta de cuina
CANELONS AMB THERMOMIX
(per a 6 persones)

25 plaques de canelons
100 gr. d’oli oliva extra
200 gr. ceba
2 dents d’all
150 gr. de tomàquet triturat
200 gr. de pollastre a daus
200 gr. vedella
200 gr. carn magra
40 gr. farina
120 ml de llet
1 copa de conyac

PREPARACIÓ
Posar l’oli en el got de la Thermomix i programar 3 minuts a temperatura Varoma i velocitat Cu-
llera. Afegir les cebes i els alls i triturar-los durant 4 segons a velocitat 5. Programar 7 minuts a 
temperatura Varoma i velocitat 1. Incorporar el tomàquet i programar 2 minuts més a la mateixa 
temperatura i velocitat 1.
Afegir les carns ja salpebrades, una fulla de llaurer i el conyac i programar 28 minuts a tempe-
ratura Varoma i velocitat 1. Incorporar la farina i programar 2 minuts a la mateixa temperatura 
i velocitat 1. 
Retirar la fulla de llaurer i programar 6 segons a velocitat 4 per triturar el rostit. Ara afegir la llet 
i programar 6 minuts a 100º de temperatura i velocitat 3. 
Un cop finalitzat retirar la masa i deixar refredar. Després omplir les plaques de caneló, previa-
ment remullades, preparar la beixamel i gratinar al forn. 

Bon profit !

CUINA CRUA CREATIVA. Mercè Passola 
Cuina sorprenent en deliciosos gustos i increïbles textures,
la que plantegen els autors, sense utilitzar el foc per pre-
servar tots els importants nutrients que es perden amb la 
temperatura quan supera els 40ºC. 
El llibre, publicat el passat mes d’Octubre, incorpora més de 
120 receptes per a tots els gustos.
La autora, veïna de Bellaterra, porta més de tres dècades 
investigant els beneficis de l’alimentació. Una passió que 
va néixer de la necessitat de crear menús saludables per 
a la seva família, amb l’objectiu de que la nutrició preval-
gui sobre el només menjar. Però conscient de que l’acte de 
menjar també és una festa, juntament amb un dels seus 
cinc fills, Edgard Viladevall, vinculat al món creatiu i empresarial, uneixen les seves experiències 
en la cuina – el seu laboratori particular – per a crear receptes sorprenents en las que mesclen, 
como bons alquimistes, els productes vegetals (fruites, verdures, fruits secs, llavors i grans 
germinats, bolets, algues, herbes aromàtiques i espècies) aconseguint nous sabors, aromes i 
textures per a tots els paladars, fins i tot per als més exigents gourmets, que inviten a gaudir 
menjant al temps que ens cuidem. 

La teva parella us dedica 
tot el seu temps... Compensa-li.

FES-LI UN REGAL PRÀCTIC

AQUESTES FESTES REGALA-LI 
SALUT, BELLESA I BENESTAR

Reflexologia podal, Massatge Tailandès,  
Reiki, Quiromassatge, Drenatge linfàtic, 

Ito thermie, Tractaments facials i corporals, 
Peeling i fangs, Photodepilació, Permanent 

de pestanyes... etc.

935 802 542
PREGUNTA PER EL NOSTRE PACK A MIDA

La Pepa, la Sagrario i la Sandra us desitgen Bones Fe�es
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d’entusiasme (controlat o descontrolat) i un 
llarg etcètera de manifestacions. Tot i amb 
això, el conjunt de fenòmens que constitueixen 
les emocions és molt ampli i, fonamentalment, 
molt íntim. 
Àdhuc, els analistes més experts tenen greus 
dificultats en identificar les emocions dels seus 
interlocutors i, fins i tot, dins d’uns marges, les 
emocions canvien d’un dia a un altre, encara 
que, això si, sense desprendre’s de la persona-
litat, timoner de la nostra conducta intelecto-
emocional. 
Diria que no hi ha cap acció humana que no 
estigui influïda, si no dirigida, per les emo-
cions. De tota manera, cal dir que a major 
intel·ligència, més control sobre les emocions, 
tot i essent acceptat que la intel·ligència només 
és una eina al servei de la personalitat, que és 
el pinyol i essència del ser humà des del punt 
de vista de la seva conducta. Dit d’aquesta ma-
nera pot semblar que les emocions són un pro-
blema per les activitats habituals de l’individu i 
de cap manera és així. En aquesta línia de pen-
saments es podrien confondre les emocions 
amb l’estat d’humor de l’individu. Cal diferen-
ciar la situació emocional de l’estat de bon o 
mal humor. Tot i amb això, no hi ha dubte que, 
al marge dels canvis d’humor, l’estat emocional 
s’ha d’entendre com una característica estable 
i relativament uniforme durant períodes llargs o 
tota la vida. Els canvis d’humor per situacions 
específiques estan influïts per les emocions o, 
val a dir, per les característiques emocionals 
de la persona, que constitueixen una constant 
particular en cadascú. 

Una bona salut emocional permet mantenir-se 
estable en diferents situacions, siguin favora-
bles o adverses i cal tenir-ne cura com si de la 
salut física es tractés. Les emocions poden ser 
un gran aliat o un perillós enemic per la perso-
nalitat de l’individu. Però, com prendre cura de 

cada tres o quatre anys, en els homes a partir 
dels 55 anys. És cabdal abandonar, si es tenen 
hàbits tòxics, el tabac, l’excés en el consum 
d’alcohol o l’ús d’estupefaents (cocaïna, LSD, 
heroïna, amfetamines). S’ha de fer una dieta 
completa i equilibrada, així com variada, que 
inclogui verdures, llegums, fruites, proteïnes 
animals (carn i peix) i seria bo que predomi-
nessin els àpats amb peix sobre la carn, millor 
blau que blanc, deixant la carn per a dos o tres 
cops la setmana. Cal no oblidar el consum de 
làctics, sobre tot en els nens i les dones en es-
tat de menopausa: tres racions de calç al dia 
(un got de llet, un iogurt i un tros de formatge) 
és l’ideal tant per a nens, per la seva necessitat 
de consum degut el creixement, com en les 
dones per les pèrdues degudes als canvis hor-
monals de la menopausa.

SALUT EMOCIONAL
Aquest apartat és, sens dubte, més difícil 
d’analitzar per la seva intangibilitat. En el cas 
de la salut física, la major part de problemes 
són objectivables pels professionals tot utilitzant 
mitjans diagnòstics, addicionalment a la pròpia 
experiència: si tens tos, febre i dolor al pit, una 
exploració física correcte i una radiografia po-
den fer el diagnòstic de pulmonia. Quan el que 
se’ns altera és part del nostre component emo-
cional tot es fa més difícil. 
Si utilitzo el terme “component emocional” és 
perquè crec que qualsevol altra denominació 
és curta conceptualment. El component emo-
cional no és la intel·ligència, no és la cultura, 
potser s’apropa al que en diuen el “caràcter”, 
que seria la seva forma d’expressió, però tam-
poc és el “caràcter” únicament; potser fora 
més adient dir-ne el tarannà, encara que tam-
poc fora exacte en la totalitat. Les emocions 
són una part molt íntima de l’individu. Sovint 
només les coneix ell mateix. Algunes vega-
des s’expressen en forma d’alegria o tristor, 

El que entenem per Salut

SALUtSALUt

ELS DIFERENTS ASPECTES DEL QUE ENTENEM 

ELS DIFERENTS ASPECTES DEL QUE ENTENEM 
PER SALUT
Segons la definició de la OMS (Organitza-
ció Mundial de la Salut) la salut és l’estat de 
BENESTAR FÍSIC, ESPIRITUAL i SOCIAL. És 
relativament obvi que una gran part de les res-
ponsabilitats d’acomplir amb aquesta definició 
de salut és d’ordre individual, es a dir, cal que 
cadascú se’n ocupi, però altres aspectes han 
de ser assumits per la comunitat. Vull recor-
dar un vell aforisme anarquista que definia 
l’estructura social basada en l’escala: Individu–
Municipi–Federació. No tinc la intenció de fer 
d’aquest modest escrit una apologia política de 
cap mena, tot i que crec bo aprofitar el que, en 
temps diferents i probablement ja obsolets, ens 
ha deixat la nostra història, per cert a preus de 
sang inacceptables, que no per llunyans han 
de ser oblidats.
La reflexió del paràgraf anterior ens serveix per 
a recordar alguns aspectes de la condició hu-
mana. El ser humà no és gregari (o no ho hau-
ria de ser). Necessitem tots els pensaments in-
dividuals i totes les forces de cadascú per dur 
endavant el projecte humà. S’ha de respectar 
el dret al progrés individual, però sempre, sem-
pre, sota les lleis –no escrites– de la convivència 
i el respecte. La última intenció de la democrà-
cia no és la dictadura de cap majoria, si no la 

vigilància i el control d’aquells que, democràti-
cament i de forma justa i neta, són escollits per 
interpretar i arbitrar amb equanimitat els desi-
tjos de la comunitat d’individus que configuren 
els diferents grups socials. Però, quis custodiet 
ipso custodes?, es a dir, qui vigila el vigilant? 
Aquesta és, segons modestament entenc, la 
base de la democràcia. Ningú te dret, un cop 
escollit i guanyador, a imposar criteris perso-
nals més enllà dels compromisos adquirits a la 
seva campanya. Tampoc qui perd té dret a po-
sar “pals a les rodes” del guanyador, si no que 
ha de fer la seva obligació, que és –utilitzant la 
denominació britànica– la lleial oposició a qui, 
justament, ha adquirit la responsabilitat de ma-
nar; perquè manar és una responsabilitat, no 
un dret il·limitat; i sense oposició no existeix la 
possibilitat de prendre decisions justes.

SALUT FÍSICA
Com he esmentat més amunt, l’individu és el 
protagonista central de la comunitat. L’individu 
ha d’estar el més sa possible, s’ha de trobar 
bé i, per això, s’ha de poder nodrir, tenir una 
vivenda digna, descansar i gaudir les relacions 
amb els individus que l’envolten: la família i la 
gent més propera. Ha de tenir una feina que li 
procuri recursos per assolir eixos propòsits. És 
responsabilitat de l’individu, o dels seus pares 
o responsables legals, el sotmetre’s a les vacu-
nacions pertinents recomanades per les autori-
tats sanitàries, tant les que s’han d’administrar 
en el període infantil com aquelles indicades 
quan es viatja a àrees del món on hi ha risc 
de contraure malalties infeccioses on són en-
dèmiques. Les persones han de seguir les nor-
matives que dicten els diferents departaments 
de sanitat, sobre tot identificant si es pertany 
a algun grup de risc de determinades malal-
ties (SIDA, hepatitis). Tanmateix, cal prendre 
les mesures adients en persones amb salut 
làbil (vacunació antigripal en gent gran o amb 
malalties cròniques o malalties pulmonars crò-
niques, situacions de deficiències immunitàries 
transitòries o permanents, etcètera). Cal seguir 
un rigorós control anyal (al menys) del risc de 
càncer de matriu a partir de la menarquia (pri-
mera regla) en les dones i del càncer de colon, 

Prof.ALBERT GRAÑENA. Doctor en Medicina 
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blema comunitari, resol el meu problema. És 
el meu portaveu amb d’altres municipis veïns 
i amb la federació de municipis (que ja hauria 
d’existir). Tant al Bages, com al Gironès o al 
Baix Llobregat hi ha, de ben segur, problemes 
similars. Aquesta federació de municipis és la 
força més poderosa per influir en els governs 
autonòmics, generals, internacionals o de on 
siguin.

Senyors, un municipi és una cosa molt seriosa. 
És on vivim, sigui Bellaterra, Santa Coloma de 
Gramenet, Granollers o Barcelona. Aquí és on 
vivim i el nostre municipi és, amb el seu equip 
(de col·ligats i opositors) qui s’ha de fer càrrec 
de la detecció, interpretació i resolució del pro-
blemes. És la nostra veu en la federació (ara 
per ara, inexistent) de municipis i la força que 
ha d’informar al govern del que cal i del que no 
volem que, de cap manera, succeeixi al nostre 
municipi amb repercussió en les nostres llars i 
famílies. Són qui han de saber (i si no, que ho 
investiguin!) si tothom té accés a l’educació, si 
hi ha problemes d’atur, si tenim organitzada la 
xarxa d’abastiments i subministres indispensa-
bles, si hi ha una sanitat organitzada, si hi ha 
bosses de pobresa, si hi ha atenció a la gent 
gran, tinguin o no recursos econòmics per 
finançar-les. L’esforç de tots els ciutadans és 
important no solament per informar l’autoritat 
municipal, si no que tenim la responsabilitat 
d’aportar tot el que estigui a l’abast de les nos-
tres capacitats com a ciutadans per ajudar el 
municipi i els seus dirigent.
Nosaltres, els ciutadans de Bellaterra, hem 
d’estar a l’aguait i que qualsevol informació 
serà útil perquè els municipis puguin trobar i 
aplicar solucions abans dels fets consumats. 
Animo a tothom a estar a la vora dels qui estan 
al govern i a l’oposició. 

Entre tots mantindrem una Bellaterra que farà 
orgullosament honor al nom del nostre poble.

Albert Grañena i Batista
Doctor en Medicina

Especialitat Medicina Interna i Hematologia
Professor Titular a la Universitat de Barcelona

Cofundador i Patró de la Fundació Internacional Josep 
Carreras contra la Leucèmia, 1988

la salut emocional? Es pot treballar de forma 
similar a la manera com es fa amb la salut fí-
sica. Primer cal conèixer el nostre estat basal: 
com som realment en estat relaxat, com  es-
perem reaccionar davant d’un canvi per petit i 
quotidià que sigui, com veiem el nostre entorn, 
si ens agrada o ens disgusta. Hi ha situacions 
que ens provoquen ira o alegria desmesura-
da? Conèixer aquestes coses i d’altres similars 
por fer que ens definim a nosaltres mateixos, 
primer pas del control conductual en la nostra 
vida quotidiana.

SALUT SOCIAL
Aquest apartat, dins de la meva modesta apor-
tació a la nostra revista, crec que és la clau del 
tema LA SALUT. Crec poder afirmar que amb-
dós aspectes preocupen seriosament els indi-
vidus i les comunitats, tant les familiars com 
les veïnals. Tot i això, i com he afirmat al inici 
d’aquesta aportació, són els individus els que 
hem de tenir cura de la prevenció, tractament 
i resolució (si és possible) d’aquest problemes 
de gran dimensió quan ens afecten personal-
ment. 
Els metges, els psicòlegs i els psiquiatres po-
den ajudar-nos força a superar les dolences 
i malalties personals. Però, qui s’ocupa de la 
salut social? No afirmo que ningú no se’n ocu-
pi. Per això som una democràcia (o ho prete-
nem). I per això escollim els nostres dirigents 
polítics i els hi encomanem aquesta feina, en-
tre d’altres.
El polític –qui mana i qui està a l’oposició– ha 
d’ésser el nostre interlocutor, no un interlocu-
tor privat, encara que de vegades caldrà. Per 
aquesta interlocució privada ja hi ha capellans, 
psicòlegs, amics i familiars. El polític és qui ha 
de conèixer els problemes que afecten la co-
munitat i donar-hi solucions. No es pot tancar 
al despatx fins que acaba el seu període de co-
mandament. Ha de traginar els carrers, els en-
torns naturals, veure qui hi ha on mana per a 
poder tenir una idea clara de quines qüestions 
estan pendents i pensar com resoldre-les. El 
polític s’ha d’ocupar dels meus problemes, si 
és que són problemes que són sovint comuns 
a la resta de la comunitat i, en resoldre el pro-

El que entenem per Salut
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  El jardí al Desembre
GARDEN CENTER MAS DURAN recomana les 
tasques del jardí pel mes de Desembre:

Ja tenim Nadal a tocar i el jardí ja no requereix 
tant de la nostra atenció pel que fa a les feines 
de manteniment, però sí que és el moment de 
tenir més cura de les plantes que tenim dins 
la nostra llar.
Vigileu que no se’ls assequi la terra, regueu 
abundantment sempre i quan el substrat es-
tigui ben sec. Polvoritzeu amb aigua regular-
ment les fulles o bé poseu un plat amb pedres 
i aigua a sota el test, d’aquesta manera propor-
cionareu humitat ambiental a la planta, ja que 
la calefacció acostuma a ressecar l’ambient. 
Una altra opció seria trasplantar-les en testos 
d’auto-reg, tipus LECHUZA, a Garden Mas 
Duran en trobareu una àmplia gamma de for-
mes, mides i colors. No deixeu d’adobar-les 
amb un adob líquid cada vint dies.
També és època de comprar les Nadales, 
Ardísies, Boix grèvols, Ericas i els tradicio-
nals avets de varietats com Avies o Pícea. Els 
podeu trobar avivats al mateix test (amb tota 
la garantia de supervivència) o bé, repicats i 
plantats al test uns dies abans de ser comer-
cialitzats (no garanteix la total supervivència) i 
d’altres que han estat arrancats i posats amb 
bosses/malles tipus cepelló només per aguan-
tar les festes (no en sol viure cap).
El que és important és que tots portin l’etiqueta 
verda de “CULTIVADORS D’ARBRES DE NA-
DAL ASSOCIATS DE CATALUNYA”, cosa que 
garanteix que han estat plantats i cultivats per 
aquest ús i que no són arbres arrencats del 
bosc.

MAS DURAN US DESITJA UN BON NADAL
 I FELIÇ 2011

Garden Center MAS DURAN
C/Vila Romana, 8

Polígon Industrial Can Feu
08192 Sant Quirze del Vallès

93 712 28 94 / 647 97 87 64 / 647 97 87 65
Itinerari recomanat:

Sortida St.Quirze centre, darrera
de Barcelona Moda Centre

JARDIneRIA

Prof.ALBERT GRAÑENA. Doctor en Medicina 
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3 de Gener
PATGE REIAL: de 16 a 20h 
El Patge Reial visita el Club. 
Recollida de cartes i gimcana esportiva 
Obert a tothom

Club Bellaterra

5 de Gener
CAVALCADA DE REIS: a les 16h
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient.
Actuen: Cor infantil El Musical i Grup 
Trencatrons. 
     Plaça del Pi

17:15h arribada del Tren Reial d’Orient

BENVINGUDA A SES MAJESTATS ELS 
REIS D’ORIENT
Cantada de la coral a càrrec del Musical 
i Parlaments dels Reis
Pujada amb cotxes fins a la Parròquia 
de la Santa Creu per rebre la benedicció 
des Reis per part del Mossèn.

ENTREGA DE CARTES ALS REIS: 
a les 18:30h 
     Centre Cívic

Xocolatada a càrrec del Restaurant 
Lambert

Ep nois!... sigueu
bons minyons
o hi haurà carbó !

Del 15 al 24 de Desembre
PENJA EL TEU DESIG
Obert a tots els nens i nenes de Bella-
terra 
     Club Bellaterra

17,20,21,22,23 de Desembre
AUDICIONS AL MUSICAL
A les tardes  
     Musical

17 de Desembre
CONCERT DE NADAL: a les 21h
Actuen: Coral Bellaterra, Coral Oronell,
Orquestra “Presto con Fuocco”, el Mu-
sical i membres del grup de teatre “La 
Inestable”.
Ressopó al Club Bellaterra a càrrec de 
l’Unió de veïns de Bellaterra

Parròquia de la Santa Creu

18 de Desembre
BELLATERRA AMB LA MARATÓ DE TV3:
de 9 a 14h

Club Bellaterra
TORNEIG DE PÀDEL SOLIDARI I 
MATÍ DE FUTBOL SOLIDARI: de 9 a 14h

PETIT MERCAT D’ARTESANS: 
Paradetes d’art floral, sabons artesans, 
ceràmica japonesa, aliments, arbres i 
flors de nadal ... Si esteu interessats en 
participar: info@bellaterra.diba.cat

MERCAT SOLIDARI: 
Recollida de joguines, roba i estris de 
la llar en bon estat per a les ONG’s SOS 
Àfrica, Creu Roja i NoEstàsSola.

TALLERS FAMILIARS DE MANUALITATS: 
Postals de Nadal
Decora l’arbre de nadal
Dóna un cop de mà per la marató

CONCERT MÚSICA: a les 12h
Actuació de la Banda de Música de Be-
llaterra.

Plaça del Pi

ESPECTACLE FAMILIAR: a les 18h
Espectacle musical del Conte de Nadal 
de Charles Dickens 

Centre Cívic

REPRESENTACIÓ ELS PASTORETS: 
a les 18h
Representació teatral amb la participa-
ció de la companyia Juvenil del Turó
Direcció escènica, ambientació i deco-
rats: Maria Rosa Garcia i Puri Ribelles
 

Turó de Sant Pau

24 de Desembre
MISSA DEL GALL: a les 24h
Actuen membres de Musicall grup de 
teatre “La Inestable”.

Parròquia de la Santa Creu

26 de Desembre
QUINTO DE SANT ESTEVE: 
a les 19:30h
Obert a tothom

Club Bellaterra

Del 27 de Desembre al 5 Gener
CAMPUS DE NADAL: per a nens de 3 
a 12 anys. 
     Club Bellaterra

31 de Desembre
REVETLLA DE CAP D’ANY
Sopar i revetlla de Cap d’Any.
Obert a tothom. 
     Club Bellaterra

19 de Desembre
CONCERT DE NADAL: a les 18h
La coral del Turó de Sant Pau te el plaer 
de convidar-vos al tradicional concert de 
Nadal amb una cantada de nadales.
Acompanyament al piano: Ferran Huer-
tas  
Direcció: Verònica Hernández

A continuació una copeta de cava i uns 
bons torrons per celebrar el Nadal.

Parròquia de la Santa Creu

AGENDA 
NADALENCA 

DE BELLATERRA



17 DESEMBRE
CONCERT DE NADAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
A les 21 h. a la Parròquia Santa Creu
-----------------------------------------------------------------------------------------
CORAL BELLATERRA, CORAL ORONELL (BCN), 
ORQUESTRA “PRESTO CON FUOCCO” DEL 
MUSICAL I MEMBRES DEL GRUP INESTABLE
----------------------------------------------------------------------------------------- 
I RESSOPÓ A CÀRREC DE LA UNIÓ DE VEÏNS
-----------------------------------------------------------------------------------------18 DESEMBRE
MERCAT
-----------------------------------------------------------------------------------------
De les 10 a les 14 h. a la Pl. del Pi
-----------------------------------------------------------------------------------------
PARADETES D’ART FLORAL, SABONS ARTE-
SANS, CERÀMICA JAPONESA, ALIMENTS, 
ÀRBRES I FLORS DE NADAL, ETC.
-----------------------------------------------------------------------------------------

RECOLLIDA 
DE JOGUINES, ROBA I ESTRIS DE LA LLAR 
EN BON ESTAT PER A LES ONG’S SOS ÀFRI-
CA, CREU ROJA I NO ESTÁS SOLA 
-----------------------------------------------------------------------------------------

TALLERS FAMILIARS 
DE MANUALITATS - DECORA L’ÀRBRE DE 
NADAL I DÓNA UN COP DE MÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------

BANDA DE MÚSICA 
de Bellaterra a les 12 h. a la plaça del Pi
-----------------------------------------------------------------------------------------

CONTE 
DE NADAL 
A les 18 h. al Centre Cívic de la pl. Maragall
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPECTACLE FAMILIAR, CIA. SIM SALABIM. 
5€ NEN/A | 8 € ADULT 
(DINERS PER A LA MARATÓ DE TV3)



32 33

A la tarda hi haurà un Musical en el Centre Cì-
vic , els Contes de Nadal del Charles Dickens  
i la recaudació obtinguda  anirà íntegrament 
destinada a la Marató .

Per altre banda, al Turó de Sant Pau  hi haurà 
la representació dels Pastorets
 sota la direcció escènica de  Maria Rosa Gar-
cia i Puri Ribelles.  finalitzar l’obra Pastorets, 
Àngels i Dimonis faran una ofrena al Nen Je-
sús , on el Reis amb l’ajut de la Creu Roja de 
Cerdanyola faran arribar a les llar son hi hagi 
nens sense joguines.
A mes, podreu participar de tallers a la Plaça 
i comprar en una petita fira d’artesans  i boti-
guers locals .

No hi podeu faltar!

Per sol·licitar més informació:
noestasola@hotmail.com

El dia 18 de Desembre 
tots amb la Solidaritat.

Des d’el Tot Bellaterra volem fer un  petit gest 
demanant  als veïns de Bellaterra que surtin 
al carrer a col·laborar en els diferents actes 
que s’han organitzat coincidint amb la Marató 
de TV3.

El Mercat Solidari consisteix en que tothom 
en la mida que pugui deixi tot tipus de mate-
rial que tingui en desús i que pensi que pot 
ser d’utilitat a altres persones.
Joguines, roba, roba de llar, mantes, estris de 
cuina, llibres ... Per que a través de les Ong es 
puguin repartir a qui ho necessiti.
Les Carpes de Recollida estan tot el dia a la 
Plaça del Pi.

Partits de Futbol i Pàdel al Club Bellaterra, 
per totes les edats, on es jugaran petits partits 
amb la coordinació i col·laboració del Club i 
del Futbol Club Bellaterra.

temes de violència, a partir de la seva pròpia 
experiència,serveixen  de plataforma per de-
rivar i donar a conèixer els recursos que el 
municipi disposa en aquesta matèria.

Altres línies de treball son la consciència en 
temes de violència per part de la resta de po-
blació i el treball en temes d’igualtat des de 
els més petits, l’associació vol fer enfasi en 
aquesta línia, doncs considera vital la preven-
ció i el treball exhaustiu amb nens i adoles-
cents, i consideren que els temes d’igualtat 
s’han d’introduïr en les dinàmiques educa-
tives per que assoleixin l’espai de normalitat 
desitjable.

Ultimament s’han introduït el teatre social 
com a eina per sensibilitzar, conscenciar i 
visualitzar el tema de la violència de gènere. 
Pensen que és una eina molt potent per ge-
nerar dinàmiques de comprensió i per tant 
d’empatía, generar debat i fer acte de reflexió. 
Estàn convençuts de que la violència no és 
genètica sinó que es construeix i per tant és 
pot erradicar. 

Arriba el Nadal i l’Esperit Solidari sembla que 
s’apodera per uns moments de tots nosaltres, 
potser per aixó cal aprofitar aquests  breus 
moments mes tendres  i  dolços per mirar 
d’obrir el ulls i pensar en el que senten les 
persones mes necessitades. 
Sense anar mes lluny  a  Bellaterra hi trobem 
alguns del nostres veïns que treballen des de 
les Ong en defensa dels més necessitats.

Desde Bellaterra, la Ong Emsimisión treballa 
a l’Africa Subsahariana i sobre tot a  Burki-
nafaso en el ambit de la Medicina i atenció 
Sanitaria. 
Es una organització que agrupa a persones 
que compartixen l’inquietut per col.laborar 
en accions humanitàries en països de màxi-
ma pobresa, a travès del voluntariat i l’acció 
professional.
El seu camp de treball està en les arees amb 
mes necessitat sanitaria i  mèdica. Aporten a 
més del apartat sanitari informació mediam-
biental  al desenvolupar projectes que garan-
teixin aigua potable. Creuen en la atenció i 
aplicació directe dels recursos i necessiten el 
support de voluntaris i professionals del propi 
país per garantir que els seus projectes tin-
guin continuitat i es mantinguin ells mateixos, 
per tant crean delegacions autoctones de En-
simision en les regions on actuen.
Per sol·licitar més informació:
info@emsimision.org
Telf: 93 2844392
Des de Sant Cugat, l’Associació Noestassola  
treballa contra la Violència de Gènere.  Malau-
radament tant de moda aquests darrers anys. 
Les seves línies de treball són l’escolta activa 
a dones que han passat o estan passant per 

Bellaterra Solidària

RePoRtAtGe

Bellaterra Solidària

RePoRtAtGe



REFORMES INTEGRALS DE LA LLAR

Hostal Sant Pancràs us desitja 

Molt bones 
festes de 

Nadal

Celebrem el Nadal
amb joia !!!
És Nadal, 
és Nadal !
Festa d’alegria
Jesús, neix a Betlem
Dins d’una establia

Unió de Veïns del Turó de Sant Pau  

Restaurant Can Edo 

Tenim obert 
totes les festes 

de Nadal.

I ja tenim caçots !
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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.
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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
Salcillo, C. ...................... I5/6
Sant Llorenç, C. ............... J2
Sant Pancraç, C. ............. D4
Sant Pau, C. .................... B5
Sant Plàcid, C. ................ C4
Santa Creu, Ptge. ............ E4
Santiago Rusiñol, C. ........ E4
Sardanista Serra, C. ......... C5
Serafí Pitarra, C. ........... B2/3
T
Talent, C. .......................... I2
Talió, C. ............................ I2
Talismà, C. ....................... J2
Tamborí, C. ...................... I2
Tatuatge, C. ..................... K2
Terranova, C. ................ G2/3
Til·ler, C. .......................... J2
Tirso de Molina, C. ............ I4
Topazi, C. ..................... H1/2
Tosca, C. .......................... I2
Tulipa, C. ........................ H2
U
Universitat Autònoma, Ctra.  A6/7
Urbanització Turó de St.Pau
    Carrers 1 al 8 .............. A7
    Carrers 9 al 13 ............ A8
V
Valentí Castanys, C. ........ H3
Vázquez de Mella, C. ...... B2

F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4

G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4

I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3

J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 
Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
Josep Maria Marcet, Av.   D/E4
Josep Sentís, C. ................ E2
Josep Solé, Ptge. .............. E1
Juan Valera, C. ................. D2

L
Lleó XIII, C. .................... J/K6
Lluís de Ábalo, C. ........... F4/5
Lluís Millet, Ptge. ............ E/F4
Lope de Vega, C. .............. K6

M
Major, Pl. ........................... A6
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

A
Abat Oliba, C. ................. G3
Acàcies, Ptge. ............... D5
Alarcón, C. ...................... D5
Albéniz, C. ....................... I4
Alonso Cano, C. ............... I5
Amadeu Vives, C. ............ C1
Ametllers, Ptge. .............. H2
Antic de St. Cugat, Camí .. J2
Antic dels frares, Camí .... A2
Apel·les Mestres, C. ........ C2

B
Balmes, C. ...................... E3
Bellaterra, Ctra. ................ I5
Bellavista, Ptge. ............... J6
Béquer, Pl. ...................... E3
Bertomeu, Av. ................. F4

C
Can Domènec, C. ......... G2/3
Can Jeroni Martí, C. ..... B/C4
Can Llobet, C. ................. A4
Can Marcet, Camí ........... K2
Can Miró, C. ................ C/D5
Canigó, C. ........................ I2
Carles Buïgas, Ptge. ........ H3
Casas i Amigó, C. ............ F3
Casimir Cots, Ptge. .......... D3
Cisneros, C. .................... D5
Coma de Corbins, C. ....... B5

D 
Doctor Fleming, C. .......... G2
Domènech i Montaner, C.. A3

E
Enric Losantos, C. ........... B2
Enric Morera, C. .............. C5
Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5

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
Immobiliària Croshouse 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



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 Immobiliària Croshouse 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
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N

Q

R
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TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències                     112

Ambulàncies Emergències    061

Bombers                   112

Policia Local                      092 93 691 20 00
Mossos d’esquadra             112 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 




