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Protagonista amb majúscules. Bellaterra 
serà el dia 29 el centre de debat al prin-
cipal òrgan de poder de Catalunya. Els 
bellaterrencs estaran atents a què diuen 
els seus representats sobre el procés que 
està vivint al poble. Paral·lelament, els 
carrers s’estan arreglant i sembla que 
les antenes de telefonia mòbil del cam-
panar segueixen endavant. Tot plegat a 
l’espera que esclati la primavera, que 
porta tot l’hivern picant a la porta.

Coneix quina és la màxima 
rendibilitat en la venda 
del seu immoble?

Hola.

Resposta propera,
solvent i personalitzada.
SOLUCIONS 360º - IMMOBILIARI - PATRIMONIAL - LEGAL - FINANCER 

www.masifill.com

Vol llogar la seva casa
sense ensurts?
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BELLATERRA A DEBAT AL PARLAMENT
Ciutadans presenta una proposta de resolució al ple del Parlament 
per aturar el procés d’independència de Bellaterra.

El próxim dimarts 29 de març Bellaterra 
serà el protagonista d’un dels punts de 
debat del dia al Parlament de Catalunya. 
El grup parlamentari de Ciutadans enca-
pçalat per Inés Arrimadas i Carles Carrizo-
sa va introduir una Proposta de Resolució 
sobre la segregació de Bellaterra de Cer-
danyola del Vallès. Aquesta proposta va 
ser transmesa als alts estaments del partit 

NOTÍCIES

des del partit de Ciutadans de Cerdanyola 
del Vallès, encapçalat per María Valle. 

La moció a debat conclou en base a dos 
peticions que fa el grup de Ciutadans i que 
en principi, s’han de sotmetre a votació 
del Parlament. Per una banda, i com a pri-
mer punt, es demana “No iniciar o paralit-
zar qualsevol procès de segregació de 

l’EMD de Bellaterra; i com a punt número 
2, “Treballar amb l’administració local per 
a la creació d’una comissió de seguiment 
del conveni vigent entre Bellaterra i Cer-
danyola del Vallès, així com la creació 
d’una mesa de treball per a la millora 
d’aquest conveni”.

Representants de l’EMD de Bellaterra, el 
President Ramon Andreu acompanyat de 
Jordi Macarulla (CiU) i Quim Oltra (ERC), 
es van desplaçar per reunir-se amb repre-
sentants de Junts Pel Sí al Parlament per 
fer-los entrega d’un dossier on es resu-
meix àmpliament quina és la situació de la 
relació entre Bellaterra i Cerdanyola, els 
precedents històrics i les diferents sentèn-
cies i casos disputats que han acabat en 
resolucions judicials. A banda d’aquesta 
trobada, també han fet entrega d’aquest 
dossier a representants del Partit Popular, 
amb la presència de Carmen León, repre-
sentant dels populars a Bellaterra, i a la 
resta dels partits polítics que formen parc 
de l’arc parlamentari català actual. 

El resultat de la votació de resposta serà 
força transcendental per veure el suport 
real que té en el si dels partits el procés 
democràtic de segregació iniciat a Bella-
terra el passat setembre amb la votació. 
En cas que la proposta de Ciutadans rebi 
un suport majoritari per part del Parla-
ment es veurà molt difícil que la decisió 
presa per la majoria dels bellaterrencs 
sigui respectada. Recordem que davant el 
no acord amb l’Ajuntament de Cerdanyo-
la, actualment restava esperar a qu` el 
Parlament faci una llei específica que 
estableixi que Bellaterra és un municipi 
independent. Igual que va fer amb el poble 
de Medinyà. 
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VODAFONE REINICIA LES OBRES DE L’ANTENA
La instal•lació preveu la col•locació de 5 antenes al Campanar.

Després d’estar aturades un temps, les 
obres al campanar de l’església per la 
col•locació de 5 antentes de telefonia 
mòbil de la companyia Vodafone s’han 
reprès. Els veïns de la zona, gens d’acord 
amb la mesura, han iniciat una recollida 
de signatures per mostrar la seva 
desaprovació i intentar aturar la 
instal•lació. La campanya de signatures 
s’està promovent a través de la web 
change.org.

En aquesta web, hi podem trobar una 
carta dirigida al bisbat de Terrassa on els 
signants expressen el seu desacord sota el 
text: 

“Amb sorpresa i indignació ens hem 
assabentat, aquests darrers dies, que les 
obres que es fan al campanar de l’església 
tenen com a objectiu la instal.lació d’una 
antena de telefonia de la companyia 
Vodafone.

Ni els veïns, ni els feligresos, ni el Cau 
hem estat informats de l’emplaçament 
d’aquest emissor d’ones 
electromagnètiques que pot ser tant 
perjudicial per a la nostra salut i la dels 
nostres fills.

DEMANEM LA PARAL.LITZACIÓ DE LES 
OBRES D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ANTENA AL 
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE LA SANTA 
CREU (BELLATERRA)”

De moment, la campanya porta recollides 
un total de 221 signatures en el mes i 
escaig que fa que està publicada. 

Paral•lelament l’EMD de Bellaterra ha 
enviat a l’empresa Vodafone, la 
responsable de la instal·lació de l’antena, 
la proposta d’un terreny alternatiu on les 
radiacions produïdes per l’antena 
arribarien en una freqüència molt més 
baixa al conjunt de veïns del municipi. 

A banda de la proposta, i després de 
rebre al conjunt de veïns afectats, l’EMD 
també ha manifestat a l’empresa de 
telefonia que també està totalment en 
contra de la instal•lació de les antenes.

L’ESCOLETA RECLAMA UNA SOLUCIÓ

Des de l’AMPA de l’Esoleta s’han tornat a 
iniciar les accions de protestes per demanar 
que es trobi una solució efectiva i real al 
servei del transport escolar del curs 2016-
2017. Actualment la continuïtat del servei 
està a l’aire i estan esperant poder-se reunir 
amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per defensar la seva continuïtat. 

A mitjans de febrer des de la Comissió de 
Transport que s’ha creat dins l’organigrama 
de l’AMPA es va adreçar una carta oberta a 
la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, 
en la qual se li demanava textualment una 
pròrroga “de l’acord que garanteix per als 
propers cursos el transport escolar” i que es 
“doni resposta al més aviat possible a aques-
ta petició davant la preocupació de les famí-
lies”. 

Per altra banda, la portaveu de la Comissió 
de Transport, Imma Sánchez, ha manifestat 
que els acords establerts fa dos anys per 
mirar de trobar una solució entre la Genera-

L’Escoleta de Bellaterra es manifesta per demanar una solució 
a la incertesa sobre el transport escolar del curs vinent.

litat i l’Ajuntament de Cerdanyola no s’han 
fet efectuat. Per tant, que no hi ha una solu-
ció definitiva al problema del transport. Per 
aquesta raó i la proximitat del proper curs, 
s’estan tirant endavant les campanyes de 
protestes que tenen per objectiu demanar 
una reunió amb la consellera d’ensenyament 
Meritxell Ruiz i recollir el màxim de signatu-
res per demostrar la necessitat d’aquest 
transport. 

La situació de l’escola és força singular, 
situada a 4 km del nucli urbà i gairebé al mig 
del campus de la Universitat Autònoma, 
cosa que suposa un petit obstacle pel volum 
de trànsit que hi ha durant tot el dia. Tot i 
que l’Ajuntament de Cerdanyola en 
l’anterior sessió plenària va donar el seu 
suport a l’AMPA i la seva lluita, tot queda a 
l’espera de poder reunir-se amb Ensenya-
ment per desencallar la situació i saber si, 
38 anys després de l’aparició del servei, les 
famílies de l’Escoleta de Bellaterra es que-
den sense el transport escolar.
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PODA D’ARBRES A BELLATERRA
Encara falten per fer alguns carrers i l’EMD ha demanat que es 
replantin les zones amb arbres extrets.

L’ajuntament de Cerdanyola ha realitzat 
diferents tasques de poda d’arbres i de jar-
dineria per diversos carrers de Bellaterra. 
Concretament, els carrers on s’han fet 
aquestes feines han estat el carrer Ramón 
Llull, l’avinguda Joan Fàbregas, el carrer 
Miquel Servet i a la plaça del Pi. 

La poda realitzada s’ha fet en base a uns 
informes dels tècnics de jardineria sobre uns 
arbres tallats que alertaven que hi havia 
diferents arbres en mal estat i malalts. 

Paral•lelament, l’EMD de Bellaterra ha 
requerit a l’Ajuntament que, per una banda, 

faci també la poda d’arbres en carrers que 
fa molt temps que no es realitza, com per 
exemple el carrer Santiago Russinyol o el 
Josep Mª Marset, i per altra banda, que pro-
cedeixi a replantar aquells punts on s’han 
hagut d’extreure arbres degut a la seva 
malaltia. 

El president de l’EMD ja ha manifestat 
però, que si l’Ajuntament de Cerdanyola no 
procedeix a replantar els arbres extrets, 
l’entitat municipal de Bellaterra es farà 
càrrec de la replantació.



10 11

El consell de ministres en funcions del 
govern espanyol va aprovar el passat 11 de 
març presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la llei del 
Govern de Catalunya que declarava que 
Medinyà era un municipi independent i 
deixava de formar part de Sant Julià de 
Ramis, comarca del Gironès. 

La raó per la qual el govern espanyol justi-
fica aquesta decisió és que la normativa 
catalana vulnera la Llei de Règim Local esta-
blerta pel govern del Partit Popular. En 
aquesta llei espanyola, s’estableix que per 
ser un municipi s’han de tenir un mínim de 
5000 habitants i actualment Medinyà la for-
men un total de 850 habitants aproximada-
ment. 

A banda d’això, el govern espanyol defensa 
que el Tribunal Constitucional estipula que 
la regulació del territori i la relació amb la 
resta d’elements que componen l’estructura 
municipal és competència estatal. El con-
flicte en aquest punt es genera quan la 

El govern espanyol porta al TC la declaració de municipi 
de Medinyà per part del Parlament de Catalunya

MEDINYÀ VEU PERILLAR LA SEVA CONDICIÓ DE 
MUNICIPI

Generalitat i en concret el Departament de 
Governació té transferides una sèrie de 
competències en aquest àmbit concret. 
Fent una ullada a les funcions d’aquest 
departament hi podem trobar... “L’impuls 
d’estratègies i avaluació de les administra-
cions públiques i del sector públic, així com 
la seva estructura i dimensionament, orga-
nització, funcionament, coordinació i des-
envolupament de l’administració electròni-
ca, la formació del personal al servei de les 
administracions públiques i la funció públi-
ca.” . Per tant, sembla que la Generalitat té 
competències suficients per legislar i regular 
sobre el tema. 

Així doncs, caldrà veure com es desenvolu-
pa el cas, quina interpretació en fa  el Tribu-
nal Constitucional i quina és la seva sentèn-
cia. En el pitjor dels casos, Medinyà podria 
veure com se l’inhabilita com a municipi, i 
per molt que podria no perdre la titularitat, 
no podria disposar d’ajuntament propi, és a 
dir, no tenir totes les competències d’àmbit 
municipal. 

NOTÍCIES

www.grup-policlinic.com   ·   902 026 821   segueix-nos a: 

               Policlínic Torreblanca         ·        T|93 589 18 88        ·        ST. CUGAT DEL VALLÈS
            Policlínic SABADELL  T| 93 712 86 16      Policlínic CERDANYOLA  T| 93 592 26 62
     Altres centres: TERRASSA  · RUBÍ · BARCELONA · SANT JOAN DESPÍ · MANRESA · REUS
      

1a. visita informativa gratuïta  ·  Finançament fins a 5 anys

Quan hem perdut una o
més peces dentals la mi-
llor opció són els implants 
dentals. Abans però, cal 
que l’especialista disse-
nyi una solució perso-
nalitzada i a mida se-
gons les necessitats de 
cada pacient després de 
realitzar l’estudi implan-
tològic.

La tècnica dels implants 
dentals consisteix en la 
col·locació d’una arrel 
de titani, clínicament 
pura i amb material bio-
compatible amb l’orga-
nisme, a l’os mandibular 
o maxil·lar. Així, es crea 
una base sòlida que res-
taura les dents indivi-
duals o les pròtesi par-
cials o totals. Un procés 
senzill, indolor i míni-
mament invasiu. El re-

sultat que s’aconse-
gueix és d’unes dents 
naturals tant d’aspecte 
com de resistència.

Amb els implants, els 
pacients eviten:

- Sobrecàrrega de les
peces dentals restants.
- La pèrdua d’os.
- No utilitzar pròtesi 
 amb paladar i ganxets.
- L’aparició de càries, 
sensibilitat, inflamació 
de les genives.
- L’ús d’adhesius dentals 
que ocasionen mal sa-
bor, pèrdua gustativa i  
halitosi.
- Problemes digestius.
- Embelliment prema- 
   tur del rostre.
- Problemes d’articula-
 ció (ATM) que poden  
 ocasionar migranyes, 

 dolor cervical, entre 
 d’altres.

Els implants dentals es 
converteixen en una 
solució més còmode 
per al pacient gràcies a 
la seva estabilitat i du-
rabilitat. A més, el ma-
teix dia de la interven-
ció, el pacient tornarà a 
casa i durà una vida nor-
mal ja que sentirà la ma-
teixa seguretat que si 
fos la pròpia dentadura. 
Una bona inversió amb la 
qual el pacient recupe-
rarà la confiança per 
somriure amb naturali-
tat, millorarà la seva 
qualitat de salut buco-
dental i també, la seva 
qualitat de vida.

E. Giménez
Coordinadora d’Odontologia 

de Grup Policlínic

IMPLANTS DENTALS:
Un somriure bonic i una boca sana Saps que...
UNITAT D’ODONTOLOGIA  ·  GRUP POLICLÍNIC

· Els implants dentals són 
arrels de titani biocompa-
tibles amb l’organisme.

· Els beneficis: 
    - disminuir la sobrecà-
      rrega de les peces res-
      tants
    - frenar la pèrdua d’os 
     - millorar la funció dental
    - millorar l’estètica bucal

· Els resultats: unes dents 
naturals tant d’aspecte com 
de resistència.

· L’odontòleg, a partir d’un 
diagnòstic previ, serà qui 
recomanarà la col·locació 
d’un implant. 

· Pel manteniment dels im-
plants cal mantenir una hi-
giene diària com si fossin 
les pròpies dents.

IMPLANTS 
DENTALS

100€*
de descompte

per implant

*Consulti condicions en el seu centre

UNITAT D’ODONTOLOGIA

a Grup Policlínic
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CICLE DE XERRADES SOBRE L’ÒPERA
El Musical ha ofert un cicle de xerrades per explicar els orígens de 
l’òpera

L’Escola de música El Musical de 
Bellaterra va oferir entre el 18 de febrer 
i el 10 de març un cicle de xerrades per 
explicar quin són els orígens i l’evolució 
de l’òpera. L’encarregat de dur a terme i 
de presentar les conferències ha estat en 
Joan Vives, divulgador musical i locutor-
redactor de l’emissora de ràdio Catalunya 
Música, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 

El cicle de xerrades, com hem comentat 
anteriorment, tenien per objectiu 
explicar el naixement de l’òpera a 
Florència, i la seva transcendència en 3 
ciutats italianes: Nàpols, Venècia i Roma. 
Tot plegat estructurat en 4 jornades. 
L’obertura el 18 de febrer sota el títol 
‘Roma: la prohibició de cantar òpera’; el 
25 de febrer ‘Nàpols: òpera seria, òpera 
buffa, conservatoris i castrats”; la del 3 

de març “Venècia: la veu i els instruments 
de Gabriela i Vivaldi; i per últim el passat 
10 de març, tancant el cicle, “Venècia: 
Vivaldi, retratista de la natura”. 

Segons El Musical, són un estil de 
conferències que generen “molt interès” 
i que per això fa anys que es realitzen. El 
públic a qui es dirigeix és molt variat, 
tant joves estudiants de música, com 
persones grans amb interès i alt 
coneixement musical. Entre tots els tipus 
de públic tenen molt bona rebuda. El 
Musical també ens avança que poden 
afirmar que de cara al proper curs, també 
a mitjans de febrer, tornaran a realitzar 
un cicle de xerrades amb en Joan Vives al 
capdavant, al qual es mostren 
profundament agraïts per mostrar-se 
sempre predisposat a seguir venint a 
Bellaterra a fer aquest tipus d’actes. 
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TRES DIES DE VAGA CONTRA EL 3+2
La UAB va viure 3 jornades de vaga per protestar contra la refor-
ma del sistema d’estudis universitaris.

La Universitat Autònoma de Barcelona va 
viure 3 dies de vaga convocada a nivell 
universitari català per protestar contra la 
reforma del sistema anomenada ‘3+2’. 
Durant els dies 1, 2 i 3 de març, l’activitat 
acadèmica va quedar pràcticament anul•lada 
i la vaga va rebre un suport notable per part 
dels estudiants. A més, durant els dies 2 i 3 de 
març es van registrar talls de tots els accessos 
a la universitat per part de grups estudiants 
per evitar que les classes transcorréssin amb 
normalitat. Aquests talls van provocar 
complicacions en el trànsit de vehicles (C-58 
i B-30) i modificacions dels horaris i aturades 

dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

Malgrat el suport notable, cal destacar que 
el seguiment ha estat desigual en funció de la 
facultat. Les d’Educació, Comunicació, 
Filosofia i Lletres o Polítiques van rebre un 
suport total, en canvi, facultats com 
Enginyeria, Veterinària, Medicina o 
Biociències han rebut un suport menor sense 
deixar de ser important. 

Des dels sindicats d’estudiants han valorat 
molt positivament el seguiment de la vaga i 

que hagi transcorregut sense aldarulls ni 
incidents destacables. A més, manifesten un 
“atac” flagrant contra la democràcia i el 
sistema universitari la imposició del “3+2”. 
Recorden també que els estudiants de la UAB 
van convocar unes jornades de referèndum 
per votar i opinar sobre si acceptaven el 
canvi del sistema, i els resultats van dir que 
no. El rectorat va decidir tirar endavant amb 
la reforma, cosa que els sindicats d’estudiants 
no entenen com poden obviar l’opinió extreta 
del referèndum. 

Què és el 3+2?

Actualment el sistema universitari preveu 
que la majoria d’estudis universitaris estiguin 
composats per un total de 300 crèdits ECTS 
repartits en una estructura de 4 anys  de 
carrera, i llavors hi ha la possibiltat de fer 1 
any de màster opcional. El canvi que va 
aprovar el govern espanyol a inicis de l’any 
passat és que els centres que ho vulguin 
poden passar a utilitzar el sistema de 3 anys 
de carrera + 2 de màster. A nivell acadèmic, 

els sindicats d’estudiant argumenten que el 
sistema gairebé obliga als estudiants a 
recórrer als 2 anys de màster amb l’elevat 
cost econòmic que això implica. 

Diferents docents han expressat alhora en 
mitjans de comunicació que el focus del 
problema no és el sistema del 3+2 en si, sinó 
la política de preus que està establerta al 
voltant del sistema universitari. La majoria 
de països europeus com França, Alemanya, 
Bèlgica, Països Baixos, Àustria, Itàlia, 
Dinamarca i 25 estats més, han adoptat 
aquest sistema de 3 anys de carrera i 2 de 
màsters opcionals i està comprovat que 
funciona. A més, els experts argumenten que 
una mateixa política a nivell europeu 
afavoreix a tothom. 

Així doncs, podríem concloure que l’arrel 
del problema és, per una banda, la imposició 
d’aquesta normativa, sense un reforma 
profunda dels preus del sistema universitari 
en les universitats públiques.
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EL VALLèS OCCIDENTAL VA RECOLLIR MéS D’1’5 
MILIONS DE CÀPSULES DE CAFè DURANT EL 2015
Les càpsules de cafè no es poden llençar ni al contenidor de la res-
ta ni dels envasos, i s’han de tractar de forma específica.

El reciclatge de càpsules monodosi de cafè o 
infusions s’està consolidant al Vallès Occiden-
tal. Des de l’entrada en funcionament del sis-
tema de reciclatge d’aquests residus, la seva 
recollida ha anat en augment i durant el 2015 
es va superar el milió i mig de càpsules recolli-
des, aproximadament 1.640.000, el que supo-
sa prop de 9.900 quilos de residus. Aquestes 
xifres signifiquen un increment del 32% en la 
recollida de càpsules respecte l’any anterior. 

Les càpsules de cafè s’han convertit en un 
residu habitual a moltes llars. Tant si són de 
plàstic com si són d’alumini necessiten un 
tractament especial i no es poden llençar ni al 
contenidor dels envasos ni al de la resta. Per 
poder reciclar-se cal que se separin correcta-
ment i es dipositin als contenidors habilitats a 
les deixalleries municipals i mòbils o bé es 
retornin als punts de recollida que hi ha a 
molts establiments de venda de cafè. 

Separar bé les càpsules monodosi contribueix 
a disminuir la bossa de deixalles que llencem 
al contenidor de la resta i, per tant, disminuei-
xen les tones que arriben al Centre de Tracta-
ment de Residus, baixant així el cost de tracta-
ment. Junt amb altres fraccions com les piles, 
els residus especials (radiografies, pintures, 
dissolvents, etc...), els mobles vells, els petits 
electrodomèstics, o d’altres, són residus que 
cal portar a la deixalleria i no es poden llençar 
als contenidors que hi ha al carrer.

El sistema de recollida 

Al Vallès Occidental es compta amb 17 deixa-
lleries municipals que compten amb un 

sistema de reciclatge implantat pel Consorci 
per a les càpsules mono dosi de begudes com 
les de cafè o infusions. Actualment es poden 
portar a les deixalleries situades a Castellar 
del Vallès, Matadepera, Palau-solità i Plega-
mans, Polinyà, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant 
Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa 
Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, 
Vacarisses i Viladecavalls.

Com a resultat, es poden reciclar per separat 
els materials que componen la càpsula i obte-
nir compost de qualitat a partir del marro del 
seu interior.

Obra nueva
reformas integrales, 
fachadas, cubiertas, 

mantenimientos, 
pladur, pintura, 

electricidad y fontanería.

Almacén: 
 c/ Fatjo Nº 20 bajos
 08204 Sabadell (Barcelona)

Tienda: 
 c/ Antonio Maura Nº 63
 08204 Sabadell (Barcelona)

Joni Pérez

93 729 54 18  -  615 20 52 27
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UNA PRIMAVERA TRANQUIL·LA D’AL·LèRGIES
Els experts preveuen que sigui una primavera amb nivells baixos 
d’al·lèrgies pels canvis en el clima.

La poca pluja i els canvis constants que 
s’estan produint en el clima, canvis 
bruscos de temperatura en aquest hivern 
poc habitual, apunten que la primavera es 
presentarà amb uns nivells de pol•len més 
baixos que els últims anys.

Els entesos en la matèria senyalen però, 
que encara pot ploure i trastocar una mica 
aquestes previsions, però tots els indicis 
apunten en la mateixa direcció, les 
persones que pateixen les primaveres per 
culpa del pol•len, aquest any la patiran 
una mica menys que altres anys.

Alhora, els experts també apunten que 
aquesta variació en la climatologia que 

estem vivint enguany, dificulta senyalar 
quan començarà el període d’al•lèrgies 
d’enguany.

Per altra banda, el que queda clar però, 
és que hi ha un altre factor aliè al temps: 
el canvi climàtic produït per la 
contaminació. L’augment de l’emissió de 
gasos a l’atmosfera fa créixer molt els 
nivells de contaminació que aquest 
genera. En aquest punt, se senyala que 
aquest augment sempre afecta 
negativament a les persones que pateixen 
al•lèrgia en època primaveral, i és 
important evitar els llocs amb alts nivells 
de contaminació a l’aire que es respira.

www.jpcmanteniments.es  Manteniments de Piscines i Jardins

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

MCasals
joies fetes a mà

645 80 41 43
mcasals.bcn@gmail.com

www.mcasals.com
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El passat novembre en Mn. Marc Aceituno 
va promoure, a la Parròquia de la Santa 
Creu, “el taller de famílies” amb dos objec-
tius: motivar la col•laboració dels fills i la 
participació del jovent a la comunitat 
bellaterrenca.

A les reunions van sorgir  diversos projec-
tes: entre ells el de les Caramelles  a Bella-
terra per a la segona Pasqua. Les Carame-
lles a Bellaterra tenen una finalitat soli-
dària d’ajuda a la labor de les Missioneres 
de la Caritat de Sabadell, de la Mare Teresa 
de Calcuta, a la llar per a mares i infants 
desemparats i donar suport al menjador 
social que atén cada dia a més de 60 perso-
nes. 

També les Caramelles a Bellaterra tenen 
la intenció de redescobrir i revitalitzar una 
tradició molt nostra; cultural, musical i 
social. La cantada de les Caramelles hem 
previst fer-la a la plaça del Pi, a l’estació, i 
pujar fins la plaça de l’Església. També vol-
dríem anar a casa dels veïns que ho dema-
nin, igual que ho fem amb els Reis d’Orient.

Per preparar-nos bé, el passat dissabte 12 
de març, a dos quarts de sis de la tarda, es 
va fer el primer assaig a El Musical, conser-
vatori de Bellaterra, amb 16 nens, diverses 
mares i quatre cantaires, on el director de 
la coral i expert en caramelles va ensenyar-
nos tres boniques cançons. Agraïm a la 

LES CARAMELLES A BELLATERRA, EL 14 DE MAIG directora de El Musical que hagi fet possi-
ble aquest tutoratge.

Així mateix, hem d’agrair l’ajut de la Unió 
de Veïns, i el Club, pel que fa a la difusió i 
l’aportació de idees i suggeriments, i el 
suport  de l’EMD de Bellaterra. Ens agra-
darà també poder comptar amb la compli-
citat de tots els veïns, per això demanem la 
vostra col•laboració. Veniu amb els vostres 
fills, infants i joves, perquè per als que no 
vulguin cantar hem previst fer altres activi-
tats com ara  guarnir amb cintes el cistell o 
pintar els ous que donarem a les famílies 
quan anirem a cantar casa seva. Segons ens 
diu el director musical Eloi Jover , ”es tan 
important La Cantada en si mateixa com el 
temps dels preparatius per fer-la, doncs és 
llavors quan es cohesiona el  grup “. 

Si no heu pogut assistir al primer assaig 
del dia 12 de març, no passa res . Apunteu-

vos per als següents i també per fer les 
activitats dels tallers. Tenim programats 
quatre assaigs més, fins a la Cantada del 14 
de maig.

 Us hi esperem al proper assaig el dissabte 
9 d’abril a les 17,30 a la Parròquia i junts 
podrem fer possible la Cantada del 14 de 
maig.

La Comissió del taller de famílies.

Per a més informació contacteu  email: 
aceitunodonoso@yahoo.es

Mòbil.: 670636393
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ESPAI D’APRENENTATGE ESCOLAR
TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2015-2016
Calendari: 4 d’abril a 22 de juny 
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00h a 19.00h
Lloc: EMD Bellaterra. Plaça Maragall, 4
Matricula: 20€
Quotes:  2 dies a la setmana 112€/trimestre
 família nombrosa 80€/trimestre

L’anàlisi de les tasques que fan els 
alumnes servirà per planificar el Pla 
Individualitzat (PI) de l’alumne.
El Pla de Treball comprèn  quatre àmbits:
  1. Fem els deures
  2. Tècniques d’estudi
  3. Exercicis d’expressió Oral i de memòria
  4. Treball de lectoescriptura

Més informació: 93 518 18 30 Srta Sònia  
EMD Bellaterra - cultura@bellaterra.diba.cat

Teresa-Natàlia Gil Bussalleu
Pedagoga 687838791

Les persones aprenem  permanentment les 
unes de les altres. De vegades no és tan 
important la posició que ocupem com que la 
interacció amb els altres  ens ajudi a modificar 
o millorar els nostres coneixements. A les aules 
el professor també aprèn molt dels alumnes.

Les recerques pedagògiques recents  exposen 
exemples reals del treball cooperatiu dels seus  
alumnes, on els companys de classe fan de 
professors,  especialment, de l’alumne que és 
més jove o té dificultats d’aprenentatge.

Els estudis mostren una millora acadèmica 
per als dos alumnes, membres de la parella 
(principalment , per paradoxe que sembli, el 
progrés és més gran per a l’alumne que ensenya 
i fa de professor); el desenvolupament de les 
habilitats psicosocials; la major implicació en la 
tasca, el sentit de la responsabilitat i 
l´autoestima milloren, amb la satisfacció que 
reben del companys, en veure que ajuden als 
altres.....Però sobretot ha de dominar molt bé 
els continguts per a poder explicar-los .

“Ensenyar és aprendre dos cops.” El fet 
d’haver-ho estudiat, recentment, permet  
identificar les dificultats en que es pot trobar el 
seu company perquè ell ja les ha experimentat 
abans . Així mateix,  coneix quines són les 

expectatives i la manera d’avaluar  del 
professor.

També per a l’alumne que aprèn tot són 
incentius de motivació i interès perquè el seu 
company  li ensenya continguts i procediments 
utilitzant un llenguatge i un vocabulari més 
actual, directe i proper.

L’aprenentatge cooperatiu comporta una 
implicació directa  i, alhora, una sèrie 
d’avantatges tant per a l’alumnat com per al 
professorat. Per una banda  se sosté en dos 
pressupòsits fonamentals. Només aprenem de 
veritat allò que volem aprendre, i sempre que 
participem activament del procés 
d’aprenentatge.

 I per un altre banda, la col•laboració i l’ajuda 
mútua possibiliten l’assoliment de cotes més 
altes  en l’aprenentatge, ens permet aprendre 
més coses i aprendre-les millor. Així doncs, 
hauríem de canviar l’estructura d’aprenentatge 
individualista o competitiu a una estructura 
d’aprenentatge cooperatiu.

La finalitat és que els alumnes aprenguin 
junts i s’ajudin.

Teresa-Natàlia Gil Bussalleu. Pedagoga

L’APRENENTATGE COOPERATIU
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ABRIL - MAIG

CARAMELLES

ASSAJOS CARAMELLES

Organitza:Parròquia de la Santa Creu
Lloc: Parròquia
Dia: 14 de maig

Organitza: Parròquia de la Santa Creu
Lloc: Parròquia
Dies:  
 - 9 d’abril
 - 23 d’abril
 - 7 de maig
Horari: 17:30h

SALUT

DEIXAR-HO DE COP O GRADUALMENT?
Abandonar el tabac suposa un esforç de superació per als fumadors 
i segons els experts, s’aconsegueix més si es fa de forma radical. 

És sabut que fumar perjudica de forma 
greu la salut de les persones. Hi ha estudis 
que demostren que el nombre de fumadors 
s’ha anat reduint els darrers anys 
coincidint amb les tendències actuals de 
cuidar-se més a nivell d’alimentació, 
portar una dieta sana, i sortir a córrer o 
exercitar el cos. 

Fer el pas de deixar de fumar però, no 
és una tasca fàcil, ja que com sabem 
l’addicció que generen els cigarrets ens 
dificulta deixar-ho. Per a fer aquest pas, 
hi ha molts mètodes, invents i 
alternatives. Hi ha molts camins per 
arribar a l’objectiu i tots ells comparteixen 
un factor clau: la voluntat.

Els experts apunten però, que un dels 
millors mètodes per deixar de fumar és el 

radical. Deixar-ho de cop. En canvi, 
testimonis de fumadors consideren o 
veuen amb millors ulls deixar-ho de forma 
gradual, anar reduint el nombre de 
cigarretes fins a abolir-ne el consum. 
Segurament, aquesta última opinió 
encara influenciada per l’addicció que 
genera el mateix tabac. 

L’argumentació utilitzada pels experts 
en favor de la ruptura radical rau en que 
suposa un esforç extra el fet d’anar 
deixant gradualment els hàbits de fumar i 
això, per tant, dificulta el ‘fer el pas’. A 
més, en estudis fets amb fumadors amb 
intenció de deixar de fumar, han 
demostrat que del total de fumadors que 
aconsegueixen deixar-ho, hi ha un 25% 
més en el cas dels que ho fan de manera 
abrupta que gradual.  
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MONA DE PASQUA

INGREDIENTS 

Pa de Pessic
 200g de farina
 200g de sucre
 6 ous
 1 Cullaradeta petita de llevat químic

Pel Farcit: 
 Mermelada d’albercoc almívar
 100ml  d’aigua
 100gr de sucre
 Unes gotes de suc de llimona

Cobertura
 XOCOLATA
 200g de xocolata de cobertura
 100g de nata líquida
 Una cullerada de mantega

GUIA COMERCIAL

Recepta extreta de ‘mytaste.cat / cuinaigaudeix’

Pel pa de pessic reparar els rovells de les clares. Muntar les clares a punt de neu i reservar-les. 
Barrejar els rovells amb el sucre i batre-ho fins que quedi una pomada fina i hagi pujat. En 
acabat, incorporar les clares i barrejar-ho amb una espàtula, fent moviments circulars, de baix 
a dalt. A poc a poc, anar incorporant la farina i la culleradeta de llevat. Posar la barreja al 
motlle i enfornar a 180º durant 30 minuts. Per comprovar si és cuit, punxar-lo. Un cop fet, 
deixar-lo refredar sobre una reixa. 

Per la xocolata...posar la nata al foc, quan arrenqui a bullir, afegir-hi la mantega i la xocolata 
a trossos i remenar fins que quedi una salsa homogènia. Fer-la servir de seguida o mantenir-la 
al bany maria. 

Per muntar la mona...obrir el pa de pessic pel mig i untar la base d’almívar. Posar-hi damunt 
la melmelada d’albercoc, la xocolata o el que es vulgui utilitzar per farcir. 
Tornar a muntar el pa de pessic. Untar-lo amb la cobertura preparada i posar-hi ametlla 
laminada al voltant amb molta cura. Per acabar, decorar-la amb detalls de xocolata blanca per 
donar-li contrast. 

El mejor regalo
para tu piel

 C/Estapé nº43 local 1 (Sant Cugat)

Se busca persona 
para limpieza de 
casa en Bellaterra. 
Horario mañanas. 

Se requiere:
Experiencia y referencias.  

645 80 43 43C/ Múrcia, 30-32, loc.1 (Rubí)
www.fannysl.com - 93 588 61 93

669690864

Mútua Gral. Catalunya, 
ASISA, CASER, 

Seguros Atocha: Oral Prima
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URGèNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia 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
Residència Geriàtrica 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

TELèFONS D'INTERèS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

Taxi Sant Cugat   

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Walforf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
O61

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120

93 580 63 63
93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 317 77 77
93 580 96 77 
93 691 61 61
93 594 21 99
93 414 25 25
93 723 10 10
902 533 333
93 000 14 01

93 691 46 55

O1O
93 580 88 88

93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

93 591 41 22
93 591 41 33
93 581 10 00

93 518 18 30

900 878 583 
902 290 280
800 760 909 
800 760 706 
900 408 080 
900 100 250
901 100 100 
93 725 62 77
93 580 10 53

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

93 100 11 00

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

Telèfons de Contacte Bellaterra

EMD BELLATERRA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.emdbellaterra.cat

FGC. Bellaterra-Barcelona.
SORTIDES. Duració trajecte: 34 min.

05:20 08:20 10:48 :20* 21:33

05:47 08:32 11:03 :32* 21:56

06:11 08:44 11:18 :44* 22:18

06:25 08:56 11:33 :56* 22:50

06:50 09:08 11:49 20:08 23:26

07:08 09:20 12:08 20:20 00:13*

07:20 09:32 12:24 20:33 00:58*

07:32 09:46 12:42 20:45 01:42*

07:44 10:00 12:56 20:57

07:56 10:18 13:18 21:09

08:08 10:33 :08* 21:21

PARADES: Sant Joan - Volpelleres - Sant Cugat - Valldoreix - La Flo-
resta - Les Planes - Baixador de Vallvidrera - Peu del Funicular - Sarrià - 
Muntaner - Gràcia - Provença - Plaça Catalunya

FGC. Bellaterra-Sabadell.
SORTIDES. Duració trajecte: 11 min.

05:21 08:19 10:24 12:55 :55* 00:21*

05:46 08:31 10:38 13:07 21:07 00:30*

06:16 08:43 10:53 13:15 21:19 01:15*

06:43 08:55 11:08 13:31* 21:31 02:00*

07:07 09:07 11:23 13:43 21:46 02:42*

07:19 09:19 11:38 13:55 22:01

07:31 09:31 11:53 :07* 22:25

07:43 09:43 12:08 :19* 22:51

07:55 09:54 12:23 :31* 23:19

08:07 10:07 12:38 :43* 23:48

PARADES: Universitat Autònoma - Sant Quirze -  Sabadell Estació - 
Sabadell Rambla

*Cada hora // 
*Nits de divendres a dissabte i vigílies de festius
Horaris juliol 2015 extrets d’FGC
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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
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

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

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 Crousehouse Bellaterra 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
H Moda Camden (UAB) R Hostal Sant Pancràs

I Paper’s S Marcs
J Supermercat Condis T El Club
K Taller de Viatges U Cafè del Turó

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

U

Ebano

Ruyra, C.....

Sardanis-

Joaquim *

Croushouse Immobiliaria




