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Bellaterra. Casa de 338m2 en solar de 1.083m2. Distribuïda 
en dues plantes. Garatge per a dos cotxes. Casa de disseny, 
al costat de l’església. A 1 min. de l’estació dels F.G.C..
Venda: 865.000€

BARCELONA 
Via Augusta, 118 Baixos

TEL.. 934.124.848
www.masifillpatrimonia.com

Bellaterra, (al Costat del Condis). Casa de 276m2 en 
solar de 852m, distribuïda en tres plantes, casa protegi-
da d’estil cubista, molt cèntrica prop de tots els serveis.
Venda: 680.000€

Bellaterra (Can Llobet). Dues cases  independents de 
356m2 i 347m2  en solar de 2.617m2. Preciós jardí amb 
piscina, ideal per compartir dues famílies. Entorn 
privilegiat.
Venda: 2.400.000€

Immobles destacats en venda a Bellaterra

L’estiu és aquí i amb ell la calor, els 
gelats, les remullades a la piscina i les 
vacances i els viatges per a molts. Malgrat 
això, l’activitat no s’atura a Bellaterra. La 
calor que cau en aquesta època de l’any 
s’ha de tenir molt present tant pel risc 
d’incendis com per la salut. En aquest tot 
hi podreu trobar consells per combatre les 
altes temperatures i, a més, conèixer què 
s’està fent al poble en matèria de 
prevenció d’incendis. Des del TOT 
Bellaterra esperem que tothom gaudeixi 
molt d’aquest estiu!  

Bellaterra, Can Llobet. Casa unifamiliar de 572m2 en solar 
de 3100m2. Opcional solar adjunt de 3.300m2. (Preu a 
Consultar)
Venda: 2.650.000€
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BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

Al parc empresarial de Can Sant Joan de 
Sant Cugat es va presentar el passat 7 de 
juny la major reserva de papallones que hi 
ha a l’Estat Espanyol, projecte encapçalat 
per l’empresa privada Immobiliària Colonial 
presidida Juan José Brugera. Durant la 
presentació, Brugera va destacar la 
importància del projecte per a la 
conservació de la biodiversitat: “”La 
Reserva de Papallones significa per a 
Colonial fer un pas més en aquest sentit, 
aportar el nostre esforç en pro de la 
conservació de la biodiversitat i donar 
alhora un valor afegit a l’immoble”.

La reserva es transformarà amb una zona 
de refugi per a 25 espècies diferents de 
papallones, que gràcies a la presència de 
41 espècies de plantes mediterrànies 
autòctones, podran viure-hi tranquil•les i 
ben alimentades.

Alhora, cal destacar que el projecte 
impulsat per Colonial, forma part de la 
xarxa de refugis creada en el seu moment 
per la fundació WolrdNature Antoni Carulla, 
orientada a la protecció de la biodiversitat 
tant de fauna com de flora, en concret, en 
zones urbanes de grans i petites ciutats que 
impliquen tant als ciutadans com a les 
administracions públiques, Institucions i 
empreses privades.

En l’acte de presentació hi van ser 
presents, entre d’altres, l’alcaldessa de 
Sant Cugat, Mercè Conesa, la secretaria de 
Mediambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, el 
president de la fundació WolrdNature 
Antoni Carulla i el president de l’EMD, 
Ramon Andreu.

CREADA LA RESERVA MÉS GRAN DE PAPALLONES 
DE L’ESTAT PROP DE BELLATERRA
L’empresa Colonial lidera aquest projecte mediambiental i sostenible.



6 7NOTÍCIES NOTÍCIES
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1a. visita informativa gratuïta  ·  Finançament fins a 5 anys

Quines són les cirurgies 

estètiques més demandades 

pels seus pacients?

Les cirurgies que més demanen 

les dones són: l’augment de pits, 

la liposucció i l’abdominoplàstia. 

A partir dels 50 anys 

s’interessen més per la cirurgia 

de les parpelles (blefaroplàstia), 

el lífting facial i la liposucció.

Les operacions de cirurgia 

estètica masculina més soli-

citades són la blefaroplàstia, 

l’abdominoplàstia (per eliminar 

el greix) i la rinoplàstia (re-

modelació del nas). Tot i que 

l’implant capil·lar i el lífting 

cada cop tenen més adeptes. 

Quan sol·licita una persona 

una intervenció de cirurgia 

estètica?

Normalment és quan algú 

arrossega algun complex des 

de fa temps, un nas massa gran, 

uns pits petits, una panxa amb 

molt greix... De vegades però 

és simplement per aconseguir 

un aire més juvenil i sentir-

se millor amb un mateix.

L’usuari arriba a la consulta 

de Grup Policlínic demanant 

“impossibles”?

De vegades, però cada cop 

menys. La cultura ha millorat 

molt i la gent està més ben 

informada. 

Les cirurgies estètiques 

són assequibles a qualsevol 

butxaca?

Existeixen diverses formes de 

finançament que la fan més 

assequible a tothom. El preu 

pot semblar car al principi, 

però cal tenir en compte que 

ho inclou tot: consultes, con-

trols, quiròfan, anestesistes, etc.

Grup Policlínic finança les inter-

vencions fins a a 60 mesos, i ofe-

reix una primera visita gratuïta 

on valorem a cada persona 

en particular: es pot conèi-

xer al professional mèdic, 

resoldre dubtes, i obtenir un 

pressupost sense compromís.

M’agradaria afegir que la ci-

rurgia  estètica no és només 

per a les dones. Els homes 

cada vegada són més exi-

gents amb el seu aspecte 

personal i estan més moti-

vats a passar pel quiròfan.

Entrevista  Dra. Claudia Frigo
Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica Més sobre...
UNITAT DE CIRURGIA ESTÈTICA  ·  GRUP POLICLÍNIC

Dra. Claudia Frigo

Sóc metge especialista en 
Cirurgia Plàstica Reparado-
ra, Estètica i Reconstructiva. 

He perfeccionat la meva 
formació tècnica i professio-
nal a l’Hospital  Quirón i a la 
Clínica Planas de Barcelona. 

Actualment formo part de 
la Unitat de Cirurgia es-
tètica de Grup Policlínic.

M’agrada el bon tracte i la 
bona comunicació amb els 
pacients.

Participo sovint en cursos 
i congresos per mantenir-
me al dia sobre els nous 
tractaments i  mètodes 
d’intervenció quirúrgica.

UNITAT de CIRURGIA ESTÈTICA

ELIMINA EL GREIX I REMODELA EL TEU COSLIPOSUCCIÓ

ZONES

Abdomen
Cuixes
Braços

Dra. Claudia Frigo
Col. 51.769 COMB

FINANÇAMENT 
EN 24 MESOS 

SENSE ENTRADA

LIPOSUCCIÓ
TIPUS  I

95€/
mes
zona

ELS ESQUIROLS EN PERILL
L’EMD estudia posar mesures per a protegir-los.

Darrerament s’ha detectat un augment 
de l’atropellament d’esquirols a Bellate-
rra i al seu entorn. Actualment l’esquirol 
no està catalogat com a una espècie en 
perill d’extensió, però si que està marca-
da com a fràgil, en el sentit que si certes 
tendències continuen, acabi estan en 
perill de desaparéixer. En aquest sentit, 
l’Entitat Municipal està estudiant mesures 
per evitar el perill que suposa per aquests 
animals el fet de travessar carreteres que 
separen parcs i boscos.

 Més concretament, s’està estudiant la 
possibilitat d’unir, d’una manera sosteni-
ble i que causi el menor impacte possible, 
arbres de banda i banda de carreteres, per 
tal d’evitar que els esquirols hagin de 
creuar per l’asfalt i córrer el risc de ser 
atropellats per un vehicle. De moment 
aquestes mesures segueixen en fase 
d’estudi, però en la mesura que sigui pos-
sible, l’EMD vol tirar endavant per a mirar 
d’evitar posar en risc la continuitat dels 
esquirols a Bellaterra. 

 

  Manteniments de Piscines i Jardins
www.jpcmanteniments.es

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



8  9NOTÍCIES

Plaza Doctor Letamendi, 27. BarcelonaAvinguda Torre Blanca, 2. Sant Cugat del Vallès

Gaudeix d'una experiència 
gastronòmica única a 

Sant Cugat.

Més de 20 anys creant 
petits plaers. 

L’EMD PROPOSA A GOVERNACIÓ ADAPTAR EL 
CONVENI DE VALLDOREIX A BELLATERRA
En cas que s’arribi a un acord, hauria de ser acceptat pels veïns 
de Bellaterra en una segona consulta.

Dins el marc de negociacions a les que el 
Parlament de Catalunya va emplaçar a 
l’EMD de Bellaterra i a l’Ajuntament de 
Cerdanyola per mirar de refer el conveni de 
Bellaterra, l’EMD ha proposat que si s’ha de 
negociar per un nou conveni, veuria amb 
bons ulls que s’agafés de referència el que 
manté l’EMD de Valldoreix amb Sant Cugat 
del Vallès.  

Seguint amb la idea, l’EMD va encarregar 
a l’agrupació d’EMDs de Catalunya una 
adaptació tècnica del conveni de Valldoreix 
per Bellaterra. Aquest document va ser 
presentat a la taula de treball per a la 
millora del conveni de Bellaterra. Aquest 
taula, recordem, que la convoca Governa-
ció després que el Parlament de Catalunya 
així ho dictaminés. En última instància 
però, recordem que l’EMD ha mantingut 
sempre que malgrat pugui sorgir un acord a 

la taula de treball, aquest haurà de ser 
acceptat en una nova consulta popular pels 
bellaterrencs. 

Són diversos els motius pels quals l’EMD 
argumenta que el conveni de Valldoreix 
adaptat a Bellaterra podria ser una respos-
ta al reclam que el passat més de setembre 
va sorgir de la consulta realitzada al poble 
de Bellaterra, on hi va haver un 94% dels 
vots a favor que Bellaterra esdevingués un 
poble independent de Cerdanyola. 

 Per una banda, és un conveni que donaria 
a Bellaterra més capacitat de decisió i així 
poder tenir una administració més propera.  
Milloraria les condicions de Bellaterra. Per 
altra banda, destaquen que és un conveni 
que fa anys que funciona i que va néixer 
com a solució als problemes que mantenien 
entre Valldoreix i Sant Cugat. 
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El campus de Bellaterra de la UAB va aco-
llir durant el 14, 15 i 16 de juny les proves 
d’Accés a la Universitat, celebrades també 
arreu de Catalunya i que van resultar ser 
unes de les més conflictives dels darrers 
anys. Fins a 32.000 estudiants catalans esta-
ven cridats a superar les proves per a poder 
accedir a una carrera universitària. 
D’aquests 32.000 estudiants, 26.000 hi acu-
dien per matrícula ordinària, 2700 per 
matrícula lliure i la resta procedien de cicles 
de grau superior. 

A falta de tenir els resultats oficials, un 
dels exàmens que va generar més polèmica 
va ser el d’economia d’empresa, realitzat el 
dimarts 14 a la tarda. A la sortida els estu-
diants es van mostrar indignats per la difi-
cultat de la prova. Tant per l’explicació dels 
enunciats dels problemes, molt enrevessats, 

El campus de Bellaterra de la UAB acull centenars 
d’estudiants per a accedir a la universitat.

com per la difícil resolució que se’ls plante-
java. La indignació generalitzada va aixecar 
una forta polèmica que es va fer notòria en 
tots els mitjans de comunicació d’àmbit 
català. Fins i tot, s’ha fet una campanya al 
web Change.org, que fins ara  ha recollit 
més de 17.000 signatures. Amb tot el rebom-
bori generat, el Consell d’Universitats cata-
lanes va fer oficial que l’examen no es repe-
tirà, i només s’obviarà la pregunta en cas 
que un alt percentatge d’alumnes no l’hagi 
resolt correctament. 

Una altra de les polèmiques de les PAU 
d’enguany es va produir el dimecres amb 
l’examen de Grec. El problema es va produir 
a Girona, on el tribunal va detectar a temps 
que havia entregat per error a professorat 
d’instituts que hi havia acompanyant estu-
diants, exemplars de la prova de grec, que 
encara no s’havia fet, barrejades amb les 
proves de llatí, que ja havia finalitzat. Tant 
bon punt els tribunals es van adonar de 
l’error. Van aturar l’examen de grec on havia 
començat abans també per error i ho van 
comunicar a la resta de tribunals de Cata-
lunya per anul·lar la versió oficial i repartir 
la versió suplent. Malgrat l’error, la prova es 
va poder seguir fent amb normalitat. 

NOTÍCIES

UNA SELECTIVITAT ACCIDENTADA
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Gaudeix 
del

Ronda Industria

C
tra. de Barcelona

Carrer Ripoll

BARBERÀ

93 619 11 84

Ctra. de
Barcelona, 166

MITJANES

CADASCUNA

el secret és a la massa
el secret és a la massa

Gaudeix 
del VÀLID PER

COMANDES ONLINE

MILLORES EN FRANGES I CAMINS A L’INICI DE LA 
CAMPANYA FORESTAL D’ESTIU
El Consell Comarcal presenta la campanya amb un camió nou i pro-
jectes per Bellaterra.

El 15 de juny es va donar per iniciada la 
campanya forestal d’estiu a Catalunya, 
època en la qual es multipliquen els efec-
tius i els dispositius que vetllen arreu del 
territori per evitar i apagar incendis. En 
aquest sentit, el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental va presentar a Bellaterra  
la campanya d’estiu anunciant l’adquisició 
d’un nou camió per a fer funcions de vigi-
lància i de primera intervenció. Aquesta 

compra ha estat possible gràcies a la reno-
vació de l’acord entre el Consell Comarcal 
i la Federació d’Associacions de Defensa 
Forestal al Vallès Occidental. 

Paral·lelament, en l’acte en va fer la 
presentació del projecte “Boscos del 
Vallès” que preveu destinar fins a 400.000 
per a l’arranjament de camins forestals i 
franges de protecció en diverses pobla-

cions de la comarca. Dins del marc 
d’aquest projecte, a Bellaterra, entrada la 
tardor, està previst que s’arrangi 1’5km 
d’una pista forestal propera al sector dels 
pous, i que es netegin i millorin les franges 
de protecció d’1 hectàrea i mitja al vol-
tant. 

A banda d’això, en els darrers mesos, des 
de l’EMD de Bellaterra i amb el suport 
d’una subvenció per part de la Diputació 
de Barcelona, s’han netejat diferents 
franges de protecció forestal i s’han arran-
jat camins, com la pista forestal que con-
necta el camí antic de Sant Cugat amb el 
camí de Can Camps. A més, des de l’EMD 
destaquen i agraeixen la feina feta per 
molts veïns que seguint els consells, han 

desbrossat i netejat els seus terrenys pri-
vats per tal de reduir els riscs d’incendis. 

En el tancament de l’acte, el president 
del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va 
destacar la importància de la renovació de 
l’acord i del projecte “Boscos del Vallès” 
per mantenir viva la flora i la fauna de la 
comarca en perfecte estat. A més, es va 
aprofitar per fer oficial que el Centre de 
Control de les Associacions per a la Defen-
sa Forestal del Vallès Occidental seran les 
instal·lacions de bombers de Bellaterra, 
concretament, les que hi ha dins el cam-
pus de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, que es veuran reforçades, a més, 
amb 9 dotacions més de les que hi ha habi-
tualment la resta de l’any.
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MCasals
joies fetes a mà

Fem joies o records especials a mida.
Preus molt competitius.

645 80 41 43
TALLER A BELLATERRA

www.mcasals.com

penjolls

arrecades

anells 

plaques

collarets 

pulseres
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LA IMMOBILIÀRIA DE BELLATERRA
I PER A BELLATERRA

ARA ÉS MOMENT DE LLOGAR 
A BELLATERRA

A  AXiS NECESSITEM 
CASES EN LLOGUER A BELLATERRA 

PER A SATISFER LA DEMANDA

Per aquest motiu:
- Si li sap greu desfer-se de patrimoni
- Si vol esperar temps millors per a la venda
- Si vol treure una rendibilitat a la seva casa sense desfer-se d’ella

 

MARGARITA ARBOIX NOVA RECTORA DE LA UAB
Arboix aprofita l’acte per a reclamar que s’aturin les retallades.

La nova rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Margarita Arboix, va prendre 
possessió del càrrec el passat XX de juny en un 
acte celebrat a la sala d’actes del Rectorat. 
Durant el transcurs d’aquest, Arboix va 
reclamar a la Generalitat, aprofitant la 
presència del Conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baget, que cessin les 
retallades relacionades amb els estudis 
universitaris i que no s’incrementin els preus de 
les matrícules per estudiants.

A la finalització de l’acte de presa de 
possessió, el president de l’EMD, Ramon 
Andreu, es va acostar a la nova rectora per 

felicitar-la i per emplaçar-la a celebrar una 
reunió per mirar de reforçar les bones relaciones 
de veïnatge que actualment existeixen entre la 
Universitat i el poble de Bellaterra.
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EN MARXA EL CICLE DE XERRADES SOBRE 
LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
El cicle s’allargarà fins al 18 de juliol.

Bellaterra Per la Independència va engegar 
el passat 6 de juny un cicle de xerrades /
fòrum sobre la història de Catalunya sota el 
títol “Recuperem la nostra història”. En 
total, 7 sessions al Centre Cívic de la Plaça 
Maragall de Bellaterra.

Les xerrades són obertes a tothom i per a 
tots els públics, i des de l’entitat manifesten 
que ho han organitzat amb l’objectiu de 
donar a conèixer les investigacions existents 
que qüestionen amb arguments sòlids o dub-
tes més raonables la història oficial explicada 
fins al moment. A més, per donar veu a inves-

ESPAI D’APRENENTATGE ESCOLAR Juliol
Dies: 4, 5, 6, 7 i 8 juliol 
Horari Flexible: 9:00h a 13:00h 
Lloc: EMD Bellaterra. Plaça Maragall, 4
Quota General: 75,00€ 
 10% descompte per a famílies nombroses
Possibilitat de concretar dies solts.
Professors: Teresa-Natàlia Gil Bussalleu. 
Pedagoga i estudiants universitaris en pràctiques

Per a més informació i inscripcions 
Teléfon EMD Bellaterra 93 518 18 30  
o mail a cultura@bellaterra.diba.cat

Teléfon 687 838 791 
natgilbus@hotmail.com

tigadors en la matèria que no tenen el suport 
necessari institucional i acadèmic per difon-
dre els seus estudis.

El programa de les xerrades engloba dife-
rents moments i temàtics que l’entitat ha 
cregut rellevant explicar. A més, volen desta-
car la necessitat de generar un cert espai de 
debat o diàleg entre els assistents i els 
ponents, comparteixin o no els arguments 
dels ponents. Les sessions estan dividides en 
una primera part de ponència de 45 minuts i 
una segona de més debat i intercanvi de 45 
minuts més.
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CONSELLS PER COMBATRE LA CALOR
Amb l’estiu arriben les temperatures altes i la calor. La calor 
excessiva pot arribar a perjudicar la salut.

A mesura que la temperatura de l’aire 
puja, el cos es manté fresc amb 
l’evaporació de la suor, però si fa molta 
calor i hi ha humitat aquest procés 
d’evaporació s’alenteix i la 
temperatura corporal pot elevar-se 
fins a nivells perillosos. 

La calor excessiva pot arribar a 
perjudicar la salut. Per gaudir d’un 
estiu saludable i evitar l’aparició 
d’aquests trastorns, podeu seguir 
alguns consells que us ajudaran a 
protegir-vos de la calor.  

A casa controleu la temperatura:

• Tanqueu les persianes de les finestres 
on toca el sol directament durant les 
hores de sol.

• Obriu les finestres de casa per 
refrescar-la durant la nit.

• Estigueu-vos a les estances més 
fresques. Utilitzeu algun tipus de 
climatització per refrescar-vos i 
refrescar l’ambient (ventiladors, aire 
condicionat, ventalls, entre altres). Si 
no teniu aire condicionat, mireu de 
passar les hores de més calor en llocs 
climatitzats (biblioteques, cinemes, 
etcètera).

• Refresqueu-vos sovint amb dutxes o 
tovalloles amarades d’aigua.

Al carrer, eviteu el sol directe:

• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de 

cotó), de colors clars i que no sigui 
ajustada. 

• Procureu caminar per l’ombra, estar 
sota un para-sol quan sigueu a la 
platja i descanseu en llocs frescos del 
carrer o en espais tancats que estiguin 
climatitzats.

• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i 
tot, la roba.

• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Vigileu en els trajectes en cotxe 

durant les hores de més sol i no  
deixeu infants o a persones fràgils 
amb les finestres tancades.

Limiteu l’activitat física:

• Eviteu sortir a les hores del migdia, 
que és quan fa més calor.

• Reduïu les activitats intenses.

Hidratar-se i alimentar-se:
• Beveu aigua i sucs de fruita, fins i tot, 

sense tenir set.

• No preneu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els 

que aporten moltes calories.

Ajudeu els altres:

• Mireu de visitar-los almenys dos cops 
al dia. Manteniu-vos en contacte 
freqüent.

• No preneu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els 

que aporten moltes calories.
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JUNY

FI DEL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES

FESTA MAJOR DE BELLATERRA

Organitza: EMD
Lloc: Centre Cívic de Plaça Maragall
Dia: 30 de JUNY

Organitza: AV Turó de Sant Pau
Lloc: Cafè del Centre Cívic del Turó de Sant Pau
Dia: Activitat Permanent

Organitza: Consell de Cultura i EMD
Dies: 2, 3 i 4 de setembre

TECNOLOGIA

LA REVOLUCIÓ DELS DRONS
Nous models de negoci i inversions milionaries.

La tecnologia avança a un ritme trepidant 
i en el cas dels Drons sembla que la cosa no 
té aturador. La indústria dels vehicles aeris 
no tripulats treballa a tot drap per començar 
a aplicar-se en molts dels usos que se’ls hi 
pot donar. Des d’usos militars fins a l’ús par-
ticular, passant per una gran quantitat de 
possibles usos dins el món empresarial. 

Avançant en aquesta línia, sembla que 
l’aplicació dels Drons per a finalitats comer-
cials i de negoci pot suposar una revolució 
per a satisfer certes demandes d’empreses i 
usuaris, ara bé, com tot, té una contraparti-
da. L’aplicació de Drons per a certes tasques 
pot suposar una reducció de la plantilla que 
caldrà veure quin impacte real té un cop 
aquesta nova eina tecnològica sigui aplicada 
en massa. 

De moment però, es veu amb bons ulls per 
la possibilitat de crear noves idees de negoci 
i per l’explotació que se li pot fer en dife-
rents camps. Fins al moment, els principals 
camps d’aplicació són, per una banda el 

repartiment. Hi ha gegants como Amazon 
que fa temps que treballen per a desenvolu-
par un sistema d’entregues mitjançant 
aquesta tecnologia, que amb un pes de fins 
a 25kg, suposaria una revolució en quant al 
temps d’entrega i el servei personalitzat. 

Un altre dels camps on més s’està aplicant 
és la gravació. Esdeveniments esportius, 
sobretot, permet oferir punts de vista inè-
dits fins al moment, per tant, aporten inno-
vació i modernitat. 

L’Agricultura és un altre dels camps on l’ús 
de Drons més útil es percep. Avaluació de les 
collites, detectar canvis de color, problemes 
de reg o fins i tot infestacions. 

Per últim i en l’entorn dels cossos de segu-
retat, es veu un molt bon potencial 
d’aquesta tecnologia en l’assistència en 
emergències mèdiques i en tasques de vigi-
lància. 
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TIRAMISú DE MADUIXA
Recepta extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ

Crema de maduixes:
Fem un puré amb les maduixes, el sucre, les dues cullerades de vi de Porto i el suc de llimona, 
després reservem a la nevera.

Crema de mató:
Barrejarem el mató amb el mascarpone, el sucre i 1 cullerada de vi de Porto, batim la crema 
a punt de neu i l’agregarem a la barreja. En una forma rectangular (d’aproximadament 1 litre), 
posem la meitat de les llengües de gat, al damunt aboquem, la meitat de la crema de maduixes 
i a sobre repartim la meitat de la crema de mató. Cobrim amb la resta de llengües de gat i al 
damunt la resta de crema de maduixes i la crema de mató.
Tapem i reservem a la nevera durant aproximadament 2 hores
Just abans de servir, espolsem tota la superfície amb el cacau en pols i decorarem amb la resta 
de maduixes.

El mejor regalo
para tu piel

 C/Estapé nº43 local 1 (Sant Cugat)

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

669690864

el secret es a la massael secret es a la massa

Carretera Barcelona, 166
(esq. Ripoll)

BARBERA DEL VALLES

93 619 11 84

BOGUE
BEAUTY SHOP  PERRUQUERIA&

Bogue Perruqueria
Passeig Francesc Macià, 58 
08173 San Cugat del Vallés

93 589 26 01

GUIA COMERCIAL

INGREDIENTS (4 racions)

Per la crema de maduixes:
250 grams de maduixes
3 cullerades de sucre
2 cullerades de vi de Porto (vermell)
1 culleradeta de suc de llimona

Per la crema de mató:
250 grams de mató baix en greix
250 grams de mascarpone
4 cullerades de sucre
1 cullerada de vi de Porto (vermell)
1 dl i 1/2 de crema de maduixes preparada

Per decorar:
150 grams de llengües de gat
1 cullerada de cacau en pols
100 g de maduixes
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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




