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Ja ha arribat l’estiu a Bellaterra i el núme-
ro 46 de la nostra publicació. Ara és la 
millor temporada per sortir a caminar pel 
Camí Verd —on ja han madurat les mores— i 
disfrutar de les vacances. A més, en aquest 
número trobareu tota la informació i con-
sells per evitar robatoris i ocupacions a casa 
vostra, tot i que recentment s’ha incremen-
tat la seguretat gràcies a les noves càmeres 
que s’instal·laran al poble.

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

Bellaterra, casa cantonera de 393m2 en 
solar de 837m2. Jardí amb piscina, carrer 
molt tranquil. Vistes panoràmiques, a 
200m. de l’estació FGC. Venda: 690.000€

Bellaterra, casa unifamiliar, 300m2. en 
solar de 1.000m2. 2 plantes, garatge 2 
cotxes, sala de jocs. Jardí privat amb pis-
cina. Entorn privilegiat.Venda: 725.000€

Bellaterra, casa de  295m2. en solar de 
1.560m2. 2 plantes, garatge, celler, tras-
ter. A 150m. de l’estació F.G.C.
Venda: 600.000€

BARCELONA
Via Augusta, 118 Baixos

Tel. 934 124 848
www.masifillpatrimonia.com

Bellaterra, casa singular de 180m2, 2 
plantes, jardí. A 100m. de l’estació 
F.G.C. 
Lloguer: 1.500€
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Un terreny sense edificar i amb sotabosc 
del carrer Terranova, va cridar l’atenció 
dels veïns el passat ? en sentir l’olor de 
cremat.

Efectivament, es tractava d’un incendi que 
va requerir la presència de tres camions 

INCENDI A UN TERRENY DEL CARRER TERRANOVA
dels bombers, una ambulància, un vehicle 
de la policia local i un dels Mossos 
d’Esquadra.

Encara no es coneix la causa de l’incendi 
amb tota seguretat però tot fa pensar que 
el sotabosc i les restes de vegetació seca 
s’han pogut encendre gràcies a les altes 
temperatures i l’efecte lupa dels rajos del 
sol i els trossets de vidre trencats que es 
troben en aquest tipus de terrenys sense 
edificar.

Per aquest motiu, cal empendre una tasca 
de prevenció i assegurar-se de que els 
terrenys estan ben nets i vallats. Una gran 
densitat de sotabosc i de biomassa agreuja 
el risc de patir un incendi i l’EMD duu a ter-
me inspeccions d’ofici o per denúncia per 
tal de prevenir el foc.

Aquesta any, l’EMD de Bellaterra ha des-
brossat zones i franges de quasi tot el perí-
metre del poble amb l’objectiu de rebaixar 
la violència d’un incendi que s’estén, i 
facilitar la mobilitat del cos de bombers 
pel perímetre.
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Coincidint amb la celebració dels 40 anys 
de la Companyia de teatre la Inestable, 
l’EMD de Bellaterra ha equipat la sala 
gran del Centre Cívic de la Plaça Maragall 
amb equips de megafonia i il·luminació 
fixes. 

Cada vegada més, estan augmentant les 
entitats que utilitzen tant les sales del 
Centre Cívic de la plaça Maragall com la 
del Turó de Sant Pau, per fer actes cultu-

MILLORES AL CENTRE CÍVIC DE LA PLAÇA MARAGALL

rals, conferències o assemblees. Per 
aquest motiu, tal i com declarava la 
vocal de Cultura de l’EMD, Montse 
Muñoz, “amb aquesta actuació s’intentar 
reduir els costos que suporten les enti-
tats culturals de Bellaterra per realitzar 
les seves activitats”. D’aquesta manera, 
afegia Muñoz: “a través de l’EMD s’està 
invertint en una millora de les infraes-
tructures que aquestes entitats tenen al 
seu abast”.

L’EMD ha dotat d’equips per a la il·luminació i megafonia de la 
sala gran del Centre Cívic

La instal·lació ha consistit en 
cablejar la sala, per tal 
d’instal·lar-hi les connexions 
fixes de megafonia i en adquirir i 
instal·lar un equip de llums que 
permet il·luminacions de dife-
rents colors i tonalitats. 

La Inestable estrenarà les millo-
res amb les dues obres de teatre 
que representarà durant la Festa 
Major dels dies 5, 6 i 7 de setem-
bre. La companyia té previst 
interpretar les obres: Taxi i 
Boing Boing.
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L’EMD de Bellaterra ha denunciat al Departa-
ment d’Urbanísme de la Generalitat, la llicèn-
cia d’obres concedida per l’Ajuntament de 
Cerdanyola que permet la construcció d’una 
nau industrial en un terreny residencial. 

L’EMD argumenta que el terreny on s’està 
construint la nau està qualificat com a 20a 11, 

L’EMD S’OPOSA A LA NAU INDUSTRIAL

com la gran majoria de terrenys de Bellate-
rra. Aquesta qualificació permet la construc-
ció de vivendes unifamiliars aïllades que 
poden tenir un ús industrial en un percentatge 
de la seva edificació, però l’EMD interpreta 
que no permet la construcció d’una nau indus-
trial, sinó d’una vivenda unifamiliar que com-
partirà un ús industrial menor.

L’entitat argumenta que el terreny només permet la construc-
ció de vivendes unifamiliars

Si la Generalitat acepta la denúncia de 
l’EMD, l’ajuntament haurà de rebocar el 
permís d’obres i indemnitzar a la propietat 
per danys i perjudicis. Si la Generalitat no 
es pronuncia o no admet la denúncia, 
l’EMD ja ha avançat que portarà el cas als 
tribunals. 

El projecte preveu dedicar aquesta cons-
trucció a un taller mecànic per automòbils 
que incorpora planta i soterrani, i preveu 
dedicar-se a tasques de reparacions, ren-
tats i comerç. 

La proximitat d’aquesta nau a les autopis-
tes AP-7/B-30 la converteix en un emplaça-
ment idoni per a activitats que requerei-
xen un ràpid accès a l’autopista. Anterior-
ment, ja s’havia denegat el permís per 
instal·lar-hi una benzinera en aquest 
terreny. 

Diferents veïns ja havien fet arribar les 
seves queixes a l’EMD, que ha realitzat una 
inspecció urbanística i després d’estudiar-
ne la seva legalitat, s’oposa definitivament 
al projecte.
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ACTUACIÓ ANTIGRAFITI

Recentment, l’EMD ha realitzat una actua-
ció antigrafiti als murs de les últimes cases 
del Turó de Sant Pau. Aquesta zona ha 
estat durant els últims anys un espai on 
diversos joves han expressat les seves 
rehivindicacions a través del grafiti i les 
pintades. 

Aquesta situació tot i afectar a una pro-
pietat privada, malmet la imatge de Bella-
terra a l’entrada del Turó de Sant Pau. 
L’EMD va optar per oferir la posibilitat 

d’aplicar un tractament antigrafiti just 
després que la propietat pintés el mur. La 
propietat va esperar a la finalització del 
curs academic per pintar el mur durant 
aquest mes de juliol i l’EMD ha fet el trac-
tament just a continuació.

El tractament consisteix en aplicar un 
producte transparent que no permet que 
es fixi la pintura i per tant els grafitis pos-
teriors es poden eliminar amb una simple 
neteja d’aigua.

Un tractament no permet que es fixi la pintura i els grafitis 
poden netejar-se fàcilment amb aigua
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RELLEU A LA PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU

El bisbe de Terrassa ha acceptat la petició 
del pare Gabriel Bayés que demanava 
que, per raons d’edat i de salut, el relle-
vés  del càrrec de rector de la nostra  
parròquia de la Santa Creu. El pare Bayés 
ha oficiat la missa a Bellaterra des del 
2005, durant nou anys.

www.jpcmanteniments.es  Manteniments de Piscines i Jardins

Tel. 609 53 27 27     e-mail: info@jpcmanteniments.es

Per aquest motiu, el passat diumenge 29 
de juny va ser nomenat nou rector de 
Bellaterra el mossèn Marc Aceituno Dono-
so, un jove sacerdot del clero diocesà, 
que compartirà la rectoria del Roser de 
Cerdanyola amb la de la Santa Creu de 
Bellaterra. 

El nou rector va néixer el 1981 i fou orde-
nat l’any 2007. Va estudiar filosofia i teolo-
gia a la facultat de Teologia de Barcelona i 
es doctorà en teologia bíblica a la Universi-
tat Gregoriana de Roma. 

Lògicament, la seva edat el farà molt pro-
per al jovent de Bellaterra, doncs haurà  
viscut i compartit els mateixos anhels i  
problemes. Pel que fa a la gent gran, la tin-
drà sempre al seu costat com els hi ha tin-
gut el pare Bayés tots aquests anys. El mos-
sèn Marc no prendrà possessió del seu nou 

càrrec fins el mes de setembre i, de  
moment, no podem precisar la data ja  que  
depèn de l’agenda del senyor bisbe de 
Terrassa. Mentrestant, el pare Bayés conti-
nuarà exercint la  seva admirable tasca 
pastoral i litúrgica i, fins que no és pro-
dueixi el relleu, encara seguirà sent el nos-
tre rector.

El pare Bayés va venir com a vicari l’any 
2005, substituint en totes les funcions al 
mossèn Blai Blanquer, que havía estat 
nomenat rector provisional.

El bisbat de Terrassa ha acceptat el relleu que demanava el 
pare Bayés després de nou anys a la nostra parròquia
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MESURES CONTRA LES OCUPACIONS
El primer que s’ha se fer si el seu immo-
ble ha estat ocupat de forma il·legal és 
presentar una denúncia al Jutjat de Guàr-
dia o a la comissaria de Policia. Aquest 
segon pas és el més ràpid i recomanable 
perquè no necessita de l’aportació imme-
diata de documentació. 

En tot cas, el propietari té dret a recupe-
rar la possessió del seu habitatge demos-
trant que és l’amo de la mateixa. Per a 
això necessitarà el certificat del registre 
de la propietat. Si aquest es trobés dins de 
l’habitatge ocupat, la Policia tindria dret a 
accedir a l’immoble per recuperar la docu-
mentació que permeti al jutge iniciar els 
tràmits per a una ordre de desallotjament. 

En el cas que l’immoble estigui sent ocupat 
en el moment en què algú avisa les forces 
de seguretat, aquestes poden actuar 
immediatament expulsant als ocupes sem-
pre que no hagin tancat la porta. Si per 
contra aconsegueixen accedir al domicili 
sense que la policia hagi arribat a temps i 
aconsegueixen establir-se en el seu inte-
rior, no hi ha possibilitat de fer-los fora 
sense una ordre judicial. 

A partir d’aquest moment es posaria en 
marxa un llarg i costós litigi. Per aquest 
motiu, cal que tots els propietaris assegu-
rin els acessos al seu habitatge. Cal que 
avalueu la llar des de la perspectiva d’un 
lladre: busqueu errors de seguretat, des de 
dins i des de fora i corregiu. 

Casa nostra ha de semblar estar sempre 
habitada: els potencials intrusos realitzen 
vigilància dels barris i cases perseguint el 
seu objectiu. Busquen totes aquelles sen-
yals que delaten una casa buida (brutícia, 
cartes acumulades, llums apagades, etc.). 
Assegureu portes i finestres: són les princi-
pals vies d’accés. És important assegurar-se 

que les finestres que donen a patis interiors 
estan prou protegides. Les entrades es 
poden produir de forma discreta (entrada 
per finestres en zones poc visibles, patis 
interiors) o bé de forma més pública, per 
exemple, fent-se passar per operari i 
entrant per la porta principal a plena llum 
del dia. 

La cooperació veïnal és molt recomanable: 
es pot identificar desconeguts que ronden 
pel portal o la zona. Recollir el correu acu-
mulat o evitar la proliferació d’adhesius de 
publicitat a les portes. Tingueu sempre a 
mà els seus telèfons i comuniqui als veïns, 
el que li agradaria que fessin en cas d’algun 
incident. 

Instal·li un sistema de seguretat. Si pot 
ser amb tecnologia de vídeo vigilància, i 
connectat a Central Receptora d’Alarmes. 
Per què un sistema de seguretat amb vídeo? 
Aquesta tecnologia li permet controlar en 
tot moment el que succeeix al seu habitat-
ge, des de qualsevol part, amb la seva 
smartphone, tauleta o ordinador. Per 
exemple, en el cas d’entrada d’ocupes, 
aquest sistema li permetria poder reaccio-

nar amb rapidesa, ja que en aquesta situa-
ció, el temps de resposta és clau, ja que 
un cop els ocupes han tancat la porta i 
s’han instaurat a dins, no se’ls pot fer fora 
sense entrar en un procés judicial que pot 
trigar fins a dos anys a resoldre’s. 

Aquest sistema és també efectiu com a 
eina de prevenció, atès que els potencials 
intrusos prefereixen evitar els sistemes de 
vídeo que permeten la identificació visual. 

Il·luminació exterior. Sempre és important 
comptar amb una bona il·luminació i elimi-
nar qualsevol element que faciliti l’escalat 
de l’habitatge per l’exterior. Convé instal·lar 
una llum amb sensor de moviment. 
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¿PER QUÈ ENS ALIMENTEM PITJOR A L’ESTIU?

Durant l’estiu la disminució de la gana es 
dóna en totes les edats, si bé pot perjudi-
car més als menors i a la gent gran. La 
gana disminueix perquè l’energia que 

necessita el cos per produir calor a 
l’estació estival és menor; la taxa meta-
bòlica basal és més baixa, de manera que 
la quantitat d’aliments que el cos deman-

da és menor; ja no necessita tanta energia 
com ara a l’hivern o altres estaciones ,és 
fredes. 

Però, ¿quins són els riscos d’una alimenta-
ció desequilibrada? Segons els experts pot 
provocar la pèrdua de tensió, marejos i 
malestars en general. 

I sobretot cal tenir especial cura en 
l’alimentació de menors i ancians, ja que 
tenen un altre tipus de metabolisme. A 
l’estiu no han de faltar a la taula aliments 
rics en aigua: les fruites, sobretot les que 
tenen un alt contingut d’aigua com  ara la 
síndria i el meló. Tampoc cal oblidar men-

jar amanides i verdures i mai deixar de 
banda les proteïnes.

A més, cal evitar fregits i menjar sa, 
sobretot aliments a la planxa perquè el 
procés digestiu sigui ràpid. Amb la sudora-
ció perdem molts líquids i solem menjar 
molts més fregits, que alenteixen el pro-
cés digestiu. Tampoc és recomanable con-
sumir alcohol, que fa que disminueixi 
l’aigua del cos, i cal intentar ingerir més 
quantitat d’aigua per evitar deshidrata-
cions. Hi ha alternatives, per altra banda,  
com els aliments que es preparen amb 
aigua (sopes, cremes fredes, gelats 
d’aigua, etc.).

SALUT

La mala alimentació perjudica a l’organisme amb marejos, 
pèrdues de tensió i malestar general
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AGENDA JULIOL I AGOST

Celebració dia internacional de l’Amistat entre pobles, cultures i perso-
nes. Preu: 2 €.
Lloc: Placeta del carrer Sant Daniel amb carrer Bonasort (Cerdanyola). 
Hora: a partir de les 17:30 h
Organitza: El Tastet.cat

30/JULIOL

02/AGOST

Cinema a la fresca gratuït: 8 apellidos vascos
Lloc: Carrer del Riu Sec, s/n (al Bosc Tancat, Cerdanyola).
Hora: 21.30 h
Organitza: Bosc Tancat

Pastor alemany i belga
Busco una gosseta com jo per 

tenir una família

Whatsapp: 645 80 42 70

Sóc el Dalí

Vintage Fest
Lloc: Patis i entorn del Mercantic, Avinguda de Rius i Taulet, 120 (Sant Cugat).
Hora: de 9 h a 15 h
Organitza: Mercantic

03/AGOST

Sardanes amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Lloc: Plaça Octavià (Sant Cugat).
Hora: 19 h
Organitza: Entitat Sardanista de Sant Cugat

23/AGOST
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GAZPACHO

Ingredients:

1,5 kg de tomàquets madurs
2 pebrots vermells
1 ceba de tamany petit o 1/2
1 pepino petit o 1/2
1 tros de pà sec
1 all
1 ou
2 ametlles
Oli d’oliva
Aigua
Sal
Vinagre

Elaboració: 

Netejar tots els ingredients amb aigua freda. Triturar a la batedora 3 o 4 tomàquets, una 
part del pebrot, de la ceba, del pepino i una mica d’aigua i sal. Tot ha de quedar d’un 
mateix color. Mentre aboquem i passem la barreja pel passapuré (reservant-ne una mica 
a la batedora), anirem triturant la resta d’aquest mateixos ingredients en 4 o 5 tandes. 
L’aigua es posa en molt poques quantitats i només al principi, perquè la batedora no tin-
gui dificultats per a triturar.

Un cop triturats i passats tots els ingredients pel passapuré, afegirem el tros de pà sec 
(tampoc cal que sigui  molt sec) i l’estovarem amb una mica de vinagre. Mentre el pà es 
va estovant, farem un allioli amb l’oli, l’ou i les ametlles.

Afegir l’allioli al gazpacho i triturar el pà amb el turmix fins a homogeneïtzar tota la 
barreja. Arribats a aquest punt, caldrà probar la crema i rectificar de sal o vinagre al gust. 
El gazpacho s’ha de conservar a la nevera i servir-lo ben fred. Pot acompanyar-se amb 
trossets de pà torrat o de verduretes tallades ben petites.
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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
Narcís Oller, C. ................. E3
Noucreus, C. ................... H3
O
Octavi Bruix, C. .............. G3/4
P
Pedregar, C. ..................... D3
Pere Quart, C. ................ D/E2
Pérez Moya, C. .............. F/G1
Pi, Pl. ............................... F5
Pin i Soler, C. ................. C2/3
Pintor Fortuny, C. ........... G3/4
Pintor Opisso, C. ............ F/G3
Pintor Utrillo, C. ................ F1
R
Ramon Llull, C. .............. E3/4
Roda Ventura, C. .............. H2
Rotonda, C. ...................... C4
S
Sabadell, Ctra. ................ B5

Enric Morera, C. .............. C5
Escultor Vallmitjana, C... D2/3
Escultor Vilanova, C. ........ A2
Espronceda, Ptge. ........... E5
F
Film, Av. .......................... D4
Font de la Bonaigua,Camí D/H4
G
Gabriel y Galán, C. ........ J/K6
Garreta, C. .................... E/F3
Gaudí, C. ...................... I/H5
Greco, Pl. ......................... I4
Guitarrista Tàrrega, C. ....... I4
I
Ignasi Iglésias, Ptge. ...... C/D3
J
Joan Baptista Viza, Av. .... H/I4 
Joan Fàbregas, Av. ............ E4 
Joan Maragall, Pl. ............ D4
Joaquim Ruyra, C. ........... D2
Josep Carner, C. ............... B5
Josep Iturbi, C. .............. C3/4
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