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Malauradament l’Abocador de Can Fatjó 
dels Aurons ha començat a ser la gran 
preocupació de la majoria dels Bellate-
rrencs.
Malgrat la incertesa i les contradiccions que 
ens arriben és evident que les obres avancen 
cada dia. Una pila de camions hi treballen 
frenèticament.
Molts veïns ja s’han mobilitzat, fent d’aquest 
problema la nostra prioritat.
Ens hi juguem massa.... 
Nosaltres ens sentim amb la responsabilitat 
d’informar-vos  dia a dia, així que hem 
obert un apartat de noticies al nostre portal 
web per penjar diàriament tot el que cre-
guem que pot ser del vostre interès. 
Connecta’t a la web www.totbellaterra.com

Segueix-nos dia a dia a la 
nostra web

www.totbellaterra.com

02  SUMARI
04  NOTÍCIES
09  ENTITATS: 
      Plataforma contra l’abocador
12  NOTÍCIES
18  SALUT
       Dieta Mediterranea
21  JARDINERIA
       El jardí al Febrer
23  ESPORTS
25  TRANSPORTS
26  GUIA COMERCIAL
27  AGENDA
28  PLÀNOL POBLE
30  SERVEIS



4 5NOTICIESNOTICIES

El president de L’Emd, Ramon Andreu, ha 
manifestat aquesta setmana en roda de 
premsa la seva total i rotunda oposició a la  
instal.lació d’un abocador d’escombraries 
al sot de l’argilera Almar, a pocs metres de 
vivendes de Bellaterra, i assegura que 
l’Emd està disposada a tirar endavant totes 
les mesures legals, polítiques i socials que 
calgui per aturar un projecte d’aquestes 
dimensions. I alhora convida a l’Aj. de Sant 
Cugat a sumar-se a aquesta oposició i sol.
licita oficialment a l’Aj de Cerdanyola que 
reflexioni i descarti el projecte, manifes-
tant la total oposició al projecte per part 
dels veïns de Bellaterra, associacions i la 
plataforma contra l’abocador de can Fatjó.
Assegura que tan l’Emd com els veïns no 
deixaran de mobilitzar-se fins que el sot es 
restauri unica i exclusivament amb terres, 
com les que es treuen actualment de les 
excavacions de les noves linees de metro i 
Ave  de Barcelona.
En el torn de preguntes el Sr. Andreu reafir-
ma la seva posició i assegura que l’Emd 
implicarà totes les accions que calguin 
doncs l’envergadura d’aquest tema ès de 
prioritat absoluta a Bellaterra.
Les primeres reaccions desprès de la roda 
de premsa han sigut molt positives, i 
l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha reunit ja 

ContunDent roDa De PremSa De ramon 
anDreu, PreSIDent De l’emD, emeSa Per tV3

amb el president de l’Emd i s’ha mostrat 
molt receptiu al problema, manifestant el 
seu interès per treballar conjuntament 
contra l’abocador. D’altra banda alguns 
partits com CiU comencen a canviar les 
seves postures inicials. A la reunió de la 
Plataforma el Sr. Alfons Escoda es va mani-
festar aquest cop la seva oposició a 
l’abocador. 
A la reunió  sobre la recollida d’escombraries  
davant dels veïns de Bellaterra, el Sr. Esco-
da no es va manisfestar en contra l’abo-
cador i va exaltar que  el possible abocador 
aportaria beneficis econòmics a l’ajunta-
ment valorats en uns 9 milions d’euros (així 
consta en el pla de sanejament de l’ajunta-

ment de Cerdanyola 
aprovat per el par-
tit del Sr. Escoda) i 
va argumentar que 
l’Abocador Elena es 
un abocador 
modèlic i un orgull 
per la ciutat de Cer-
danyola, convidant 
a la població a visi-
tar-lo. Veure vídeo 
de la reunió a: 
www.totbellaterra.
com

Mes de 200 persones omplen el Centre 
Cívic ple a vesar, convocats per les totes 
les Associacions de veïns de Bellaterra en 
un acte organitzat per la Plataforma con-
tra l’abocador de Can Fatjó amb el suport 
de l’Emd. 
L’acte presidit per la presidenta de 
l’associació Tatiana Fernàndez i el presi-
dent de l’Emd  Ramon Andreu va contar 
amb el suport dels 4 presidents de les asso-
ciacions  de veïns de Bellaterra, el presi-
dent de la federació d’associacions de 
veïns de sant Cugat i els presidents de les 
Ampas de les escoles Àgora, Viaró i Til.ler.
Ramon Andreu va deixar clar davant 
tothom que l’Emd empendrà totes les 
mesures, legals polítiques i socials que 
siguin necessàries. 
La plataforma de recent creació , va expo-
sar amb molta claretat  les consqüències 
que tindria un abocador d’aquest tipus per 
la població de Bellaterra.
El motiu de la reunió era informar sobre les 
conseqüències que el possible abocador 
que l’empresa Puigfel esta preparant en el 
clot de l’argilera d’Almar, tindrà sobre la 
nostra població i sobre la dubtosa informa-
ció que ens arriba sobre els eco-parcs i les 
bales de residus aparentment inerts. 
Juntament amb la plataforma bellaterren-
ca, membres de Cerdanyola sense aboca-
dors, i de l’empresa Cepa (Ass. de cientí-
fics i ecologistes) van corroborar les inquie-
tuds dels assistents.

la PlataForma Demana que S’aturIn leS 
obreS I S’omPlI el Clot amb terreS.

Les conseqüències de la col.locació d’un 
abocador als voltants de la població, escoles 
i hospitals pots ser catastròfica.  Problemes 
de salut, molts d’ells encara per descobrir, 
d’olors insuportables, i evidentment pèrdues 
econòmiques per les famílies i empreses de 
la zona afectada... no són més que l’inici. 
El testimoni d’alguns veïns de Cerdanyola 
que viuen a mes de  1,5 km de l’abocador 
Elena confirmen que les olors, sobre tot al 
vespre són insuportables, no poden obrir ni 
les finestres i per des-contat no poden ni sor-
tir al jardí... i es qüestionen que la pudor 
nomes es una alerta del que realment respi-
rem i no notem. Ells donen el seu suport a 
les plataformes i ens encoratgen a lluitar per 
aturar-ho.
Mes enllà alguns veïns recordaven com un 
gran nombre activitats irregulars que històri-
cament han aconseguit passar els filtres del 
ajuntament de Cerdanyola sense cap tipus 
penalització. 
En el torn de paraules van destacar les inter-
vencions dels partits polítics de Cerdanyola, 
on Esquerra Republicana i el PP es van reafir-
mar en la seva clara oposició al abocador i 
CiU va rectificar la seva posició inicial.
Finalment els veïns demanaren als represen-
tants polítics que passen de les paraules als 
fets i que s’aturin immediatament les obres 
il•legals de l’abocador. 
Bellaterra es manifestà ferma i completa-
ment unida contra l’abocador.
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Veure vídeo complet a www.totbellaterra.com

El Tinent Alcalde i representant a la alcal-
dia de Cerdanyola per CiU, Alfons Escoda, 
en un acte al Centre Cívic va informar 
sobre la retirada dels contenidors de rebuig 
i reciclatge de Bellaterra.
El Sr. Escoda defensa la recollida selectiva 
porta a porta, per ser un mètode molt mes 
eficaç de reciclar i va deixar clar els bene-
ficis d’una bona selecció de residus  reper-
cutirà en els ingressos de ajuntament, 
mentre que si no està ben feta és penalit-
zable. Per altra banda defensava que 
l’eliminació dels contenidors donarà un 

FraCàS De l’ajuntament De CerDanyola en 
la reCollIDa D’eSCombrarIeS Porta a Porta

deixalles, però també la quantitat 
d’informació que donem de tipus personal 
i de si estem o no a casa, fent mes vulnera-
ble la seguretat dels Bellaterrencs. En 
aquest punt el Sr. Escoda va dir que qui no 
vulgui deixar-ho al carrer sempre té l’opció 
de deixar-les als contenidors de Cerdanyo-
la i Sant Cugat, i que si realment cal es 
podria valorar posar una bateria de conte-
nidors a l’accés de la Uab.
A dia d’avui, es constaten mancances 
importants de l’Ajuntament de Cerdanyola  
alhora d’implantar el nou sistema de reco-

llida d’escombraries i rebuig, degut a la 
manca d’implicació, recursos e informació 
de l’ajuntament per tirar endavant aquest 
projecte. 
Des del Tot Bellaterra hem constat que molts 
veïns no han rebut la carta d’informació, una 
carta que no informava sobre la data d’inici 
de la mesura, que els camions passen massa 
tard, que no s’informa dels motius per els 
quals no recullen les escombraries a algun 
veí, i que sovint s’obliden d’alguns carrers.

Els problemes s’estenen per tot Bellaterra 
que s’ha convertit en un gran contenidor al 
llarg de tot el dia, i agreugen al Turó de 
sant Pau, per el col•lapse que tenen els 
seus contenidors. 
Degut a que a primeres hores del matí 
encara no s’ha recollit les escombraries les 
bosses i els cubells queden sovint tot el dia 
al carrer, impossibilitant el pas en unes 
aceres massa estretes fent-les gairebé 
impracticables i comencen a ser mes habi-
tuals les destrosses provocades per gossos, 
gats i altres animals que són atrets per les 
olors.
L’Ajuntament davant d’aquesta situació ha 
reaccionat enviant agents cívics per millo-
rar la informació i evitar que els veïns ges-
tionin les seves deixalles de forma inco-
rrecte. 

nou aspecte a l’espai públic 
de Bellaterra, molt mes net, i 
reconeix l’abandonament i el 
mal estat de l’espai public de 
Bellaterra malgrat ser ell el 
regidor d’espais públics de 
Cerdanyola els darrers anys!
Alguns veïns van trobar força 
inconvenients a aquesta 
mesura, un dels més impor-
tants  és la manca d’intimitat 
que implica la col.locació a la 
porta de casa de tot tipus de 

l’emD DubVenCIona CurSoS De muSICa I eSPort DeS De 10€ al meS 
Des del passat mes de febrer l’Emd ha posat en mar-
xa uns cursos subvencionats de musica i esport on el 
preu final es segons els cursos a partir de 10€/mes.  
El Club Bellaterra inclou classes de Clicling, Pilates, 
Aiguagim, Ioga, Futbol, Natació... una classe dirigida 
i una lliure a la setmana així com extraescolars i el 
campus de Setmana Blanca...
Mentre que l’oferta del Musical va des de conferències, cursos per embarassades, la ban-
da,  Curs de piano Diana Baker, Cor, Taixí, Coral, teatre per nens etc.
Demaneu informació als centres o a l’Emd.
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antecedents de la Plataforma
Durant tots aquests darrers mesos els veïns de Bellaterra hem viscut d’esquenes a les 
obres faraòniques i als moviments de terra que s’estan duent a terme als terrenys de 
l’argilera de l’empresa de ceràmiques Almar, a les portes de casa nostra. El clot de 
l’argilera ha adquirit unes dimensions descomunals, mentre que en les darreres setmanes 
l’acumulació de terres i l’elevació del nivell del terreny arran de carretera és el que ha 
fet saltar totes les veus d’alarma entre els veïns de la zona. Ens hem adonat que les obres 
que s’hi estan realitzant no són d’extracció d’argiles sinó de construcció d’un abocador 
immens per acollir més de 3 milions de tones de deixalles de tota l’Àrea Metropolitana. El 
forat actual té unes dimensions de 6 hectàrees i a dins hi cap el Camp Nou sencer.
Les obres de l’abocador s’han fet sense informar a la població afectada. És més, s’han fet 
sense cap tipus de permís o llicència ni estudi ambiental previ. Políticament interessava 
tenir als veïns a les fosques sobre aquest tema fins passades les eleccions municipals. Per 
una altra banda, però, les obres s’havien d’enllestir ràpidament perquè l’altre abocador 
que hi ha en actiu a Cerdanyola (l’abocador Elena al costat del sincrotó) està ja quasi ple 
i tant el consistori  com l’empresa gestora dels residus volen seguir fent caixa en una èpo-
ca de crisi.

PlataForma Contra l’aboCaDor De Can Fatjó

es crea la Plataforma
El dia 13 de febrer un grup de veïns afectats ens vam constituir com a Plataforma contra 
l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons. De seguida s’hi van afegir totes les asso-
ciacions de veïns de Bellaterra (la Unió de Veïns, i les associacions de veïns del Turó de 
Sant Pau, Can Domènec i Terranova) i altres entitats i veïns de Bellaterra, Cerdanyola i 
Sant Cugat. 
L’objectiu que ens uneix als membres de la plataforma és que al clot de l’empresa de 
ceràmiques Almar a Can Fatjó dels Aurons no s’instal•li un abocador de deixalles. Exigim 
a l’Ajuntament de Cerdanyola i a l’Agència de Residus de Catalunya que el projecte de 
restauració del clot es consensuï amb els veïns, les escoles, l’hospital i les empreses afec-
tades. Si el clot s’ha de restaurar ens oposem rotundament a que es restauri amb escom-
braries o, com en diuen ara “bales inertitzades” d’ecoparc. Volem que el clot s’ompli amb 
terres i runes procedents de la construcció.
Des de la Plataforma hem creat una pàgina web per oferir informació constant actualit-
zada als veïns, empreses, escoles i hospital de la zona afectada i per recollir signatures 

abocadors 
al terme 
municipal de 
Cerdanyola 
del Vallès

ENTITATS
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(www.abocadorcanfatjo.cat). També hem 
creat un perfil a Facebook.
Des d’alguns sectors se’ns ha volgut penjar 
l’etiqueta de plataforma NIMBY (de l’anglès 
Not in My Back Yard, o no al meu pati del 
darrera). Les persones i les entitats adheri-
des a la plataforma no som insolidaris, al 
contrari, som molt conscients de la proble-
màtica i de que, ara per ara, els abocadors 
encara són necessaris. Però a la vegada 
defensem fermament que la ubicació tria-
da és completament inadequada i ho 
defensem amb arguments contundents i 
ben fonamentats.

atès que la major part dels seus habitatges 
estan en l’àrea d’influència directa de 
l’activitat de l’abocador. Bellaterra, un 
poble amb més de 80 anys d’història i que 
en els darrers anys ha fet un salt qualitatiu 
molt important (amb la creació de l’EMD, 
el conservatori de música, el nou club, els 
múltiples restaurants, el supermercat, 
etc.) perdria la seva identitat. Qui es com-
praria una casa al costat d’un abocador? I 
de la gent que hi viu actualment, quants no 
estarien disposats a malvendre la casa (si 
és que la poden arribar a vendre) per tal de 
no viure al costat d’un abocador que posa 
en risc la salut de la seva família? Sant 
Cugat també hi té molt a perdre amb 
l’abocador. Pot estar l’Asepeyo, un hospi-
tal de referència a Catalunya, a 300 metres 
d’un abocador? Què passarà quan els nens 
de les escoles (Àgora, Viaró, Pureza de 
María, Ramon Fuster, Gerbert d’Orlhac...) 
no puguin sortir ni al pati per la forta pudor 
de l’abocador? Els veïns de Volpelleres i de 
Coll Favà també respiraran l’aire contami-
nat i sentiran les olors de l’abocador. El 
Centre d’Alt Rendiment de Catalunya pot 

permetre’s estar a 1.000 metres d’un gran 
abocador? I per no fer referència de la pèr-
dua d’atractiu d’una de les zones de Cata-
lunya amb més dinamisme empresarial, 
que en els darrers anys ha fet, amb èxit, 
una aposta decidida per la innovació i la 
tecnologia (Polígon Can Sant Joan, UAB, 
Sincrotó, Parc Tecnològic, etc.). 
4. L’abocador és un mal negoci que ens 
hipoteca als ciutadans durant dècades a 
canvi de tapar un forat en les malmeses 
finances de l’Ajuntament de Cerdanyola  i 
d’enriquir a uns pocs (els propietaris de 
l’argilera d’Almar i l’empresa que gestiona 
l’abocador....)

a partir de demà
Des de la Plataforma som conscients que el 
temps juga en contra nostra. Som cons-
cients també que la batalla contra 
l’abocador pot ser molt llarga i que hi ha 
molts interessos al darrera del projecte 
d’abocador. Però estem disposats a lluitar 
per defensar la salut de les nostres famílies 
i les nostres llars. Els polítics han de saber 
que amb això no s’hi juga.

de Can Planas i 6 més, que comporten 
greus problemes de contaminació, d’olors i 
de salut. L’abocador de Can Fatjó dels 
Aurons, amb una capacitat per a 3 milions 
de tones de residus, seria tres vegades més 
gran que l’abocador Elena i més gran que 
l’abocador Can Planas. Segons l’Ajuntament 
de Cerdanyola i l’Agència de Residus de 
Catalunya, les bales de deixalles que 
s’abocarien a Can Fatjó dels Aurons no 
haurien de fer pudor, atès que provenen 
d’ecoparcs, estan “inertitzades” i conte-
nen com a màxim un 15% de matèria orgà-
nica. La realitat però és ben diferent: sem-
pre que hi hagi matèria orgànica farà pudor 

i provocarà lixiviats. I és que la pudor de 
l’abocador Elena (dipositari de 1.000 tones 
diàries de bales procedents de l’ecoparc 
de la Zona Franca i del de Montcada) és ara 
a l’hivern perceptible des de la UAB fins al 
Parc Tecnològic, i de Sugranyes- Sincrotró 
fins al barri de Serraparera. A l’estiu els 
problemes d’olor són molt pitjors. Tothom 
sap però quina és la causa del problema: el 
milió de tones de residus que hi ha acumu-
lades amb matèria orgànica.
3. L’abocador causarà un greu perjudici 
econòmic a molts a canvi de beneficiar a 
uns pocs. Bellaterra hi té molt a perdre 

Per què ens oposem a 
l’abocador de deixalles a 
Can Fatjó dels aurons
1. La ubicació de Can Fatjó dels Aurons és 
del tot inadequada per a un abocador de 
residus urbans per la proximitat dels habi-
tatges de Bellaterra, d’un hospital, de 
nombroses escoles, i també per estar situat 
al bell mig de la via verda i en una zona 
molt rica en aigües subterrànies. Es troba 
al costat de la UAB, dels parcs empresa-
rials A7 i de Can Sant Joan i a menys de 2 
quilòmetres del Monestir de Sant Cugat. 
Per tant, no podem entendre que la decisió 
de l’abocador no tingui en compte l’opinió 
dels veïns i entitats afectades de Bellate-
rra, Cerdanyola i Sant Cugat. El govern de 
l’EMD de Bellaterra i les associacions de 
veïns ja s’han pronunciat rotundament en 
contra de l’abocador. Des de la Plataforma 
exigirem que abans d’iniciar qualsevol 
activitat  es faci un informe d’impacte 
ambiental molt rigorós.
2. Cerdanyola ja té la seva quota d’abo-
cadors, amb l’abocador Elena, l’abocador 

Zones afec-
tades per 
l’abocador 
de deixalles 
a Can Fatjó 
dels aurons 
(almar)
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L’excel•lent músic bellaterrenc, Jordi Savall, ha guanyat el Grammy a la 
Millor Actuació de Petit Format de gènere clàssic per “Dinastia Borgia. 
Esglèsia i poder durant el Renaixement”.
L’obra de Savall, constitueix un homenatge a la dinastia valenciana dels 
Borgia i s’ha aconseguit gràcies a la formació “Hesprion XXI i La Capella 
Reial de Catalunya”. A més de l’extensíssima trajectòria de Savall ja 
reconeguda internacionalment, l’obra premiada, és el resultat d’un tre-
ball exquisit.

jorDI SaVall Guanya el Grammy Per DInaStIa borGIa

L’Arxiu Nacional de Catalunya, serveix de 
fons per les primeres trobades amb histo-
riadors i dissenyadors Bellaterrencs que 
juntament amb la Societat de Genealogia 
i Heràldica comencen a treballar en el 
futur escut de Bellaterra.
Al llarg del mes de Març s’obrirà un perío-
de  de votació popular per que tots els 
Bellaterrencs que vulguin puguin votar a 

Comença la CreaCIó De l’eSCut

El passat diumenge 20 de febrer a les 12 h del 
matí, el recent candidat a les eleccions presi-
dencials del Futbol Club Barcelona, Agustí 
Benedito, va oferir una conferència a Bellate-
rra. 
Benedito, va presentar el seu llibre “Parlem 
Clar” i va parlar del Barça sense embuts. 
L’empresari bellaterrenc, va afirmar que es 

aGuStÍ beneDIto: “em PreSentarÉ a leS PrÒXImeS eleCCIonS“

través de la web de l’EMD (www.bellaterra.diba.cat) els elements que aniran a l’escut. 
Un cop triat, s’acabarà el proces de creació per la posterior aprovació al Ple i posterior-
ment a la Generalitat.

presentarà a les pròximes eleccions per a la presidència del club. A les anteriors eleccions 
(primavera 2010) “em van oferir formar una coalició contra Rossell i m’hi vaig negar”. 
Agustí Benedito també ha revelat que ell no haguès denunciat a l’antic president del Bar-
ça, Joan Laporta.
L’acte es va desenvolupar al bar del Club de Bellaterra i va tenir una gran acollida.
Benedito, que viu a Bellaterra, va demostrar ser un gran comunicador i va respondre a una 
ronda de preguntes dels bellaterrencs més intrigats per la seva trajectòria amb relació al 
Barça.

EMPADRONA’T
A BELLATERRA
ARA POTS!
............................................................................................................ 

DEL 14 AL 21 DE MARÇ, DE LES 17 A 
LES 20 H. A LES OFICINES DE L’EMD
............................................................................................................

L’empadronament és una competència que no ha estat 
traspassada, per tant tots els residents a Bellaterra hem 
de tramitar l’empadronament a les oficines de l’Ajunta-
ment de Cerdanyola. 

Tot i això, del 14 al 21 de març, els tràmits d’empa-
dronament es podran realitzar a les oficines de 
l’EMD de Bellaterra. 
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Un cop acabat l’estudi encarregat per 
l’Emd sobre l’afectació de la obertura del 
Camí Antic a la nova rotonda del Polígon 
Can Sant Joan i la connexió directe a la 
B-30, la resolució per part de l’Emd es de 
no obrir l’accès lliure de trànsit i permetre 
el pas a tots els veïns de Bellaterra mit-
jançant unes pilones.
L’estudi va ser presentat el passat mes de 
febrer davant d’una setantena de veïns, on 
el President de l’Emd el Sr. Ramon Andreu, 
juntament amb els tècnics de l’empresa 
Doymo (encarregada de l’estudi) i Ado 
(empresa que executarà les obres) van 
exposar les conclusions del estudi.
L’estudi està basat en dues vessants, la 
carretera BV-1414 (amb la col.locació de 
dos aforaments automàtics) i els accessos 
principals del Polígon de Can Sant Joan. 
També l’estudi destaca que s’ha fet un 
inventari de voreres (gaire bé inexistents), 
guals (77 en total) i punts conflictius entre 
els carrers Pin i Soler i el Camí Antic de 

PIloneS en el CamÍ antIC
Sant Cugat. Cal destacar la manca de vore-
res per vianants i que el 70% de les exis-
tents son inferiors a l’indicat pel codi 
d’accessibilitat que és de 0,90m, 3 trams 
de poca visibilitat i la inexistència de pas 
de vianants.
Els resultats de l’aforament es que la mit-
jana de vehicles que entren per la gasoli-
nera Repsol en sentit Sabadell/Bellaterra 
es de 5.046  veh/dia. En sentit contrari es 
registren 3350 veh/dia, mentre que els que 
entren per l’accès de la Ap7 Sant Cugat/
Bellaterra son 5324 veh/dia i 3581 veh/dia 
en sentit Bellaterra/Sant Cugat.
Aquest tràfic té una hora punta molt mar-
cada de 7 a 9 hr i a la tarda de 16 a 18 hr 
molt mes escalonada.
I l’aforament a l’accès del Polígon Can Sant 
Joan es de 286 veh/en 15 min des del pont 
de Sant Cugat, 227 veh/en 15 min des del 
CAR , 223 veh/en15 min rotonda Rtve. les 
elevades intensitats provoquen que es 
generin cues a la B-30 que sumades a les de 

la C-58, expliquen que s’utilitzi Bellaterra 
com a drecera.
Aquest estudi determina que en el moment 
que el Camí Antic torni a estar obert es 
preveu una potencial captació de 6.729 
veh/dia dels quals en hora punta captaria 
un trànsit potencial de 1076 veh, això 
suposa un vehicle cada 3,34 segons.
Uns fluxos de trànsit incompatibles amb les 
zones residencials que creua.
Son diverses les propostes de pacificació 
dels carrers Pin i Soler i el Camí antic. Talls 
de trànsit en hores punta, ampliació de 
voreres, canvi de sentit d’alguns carrers, 
implantació de semàfors... però finalment 
el Gobern de l’Emd s’ha decidit per la col.
locació d’unes pilones al final del camí 
Antic, a l’alçada del nº 25, a tocar del Polí-
gon. 
Segons el President de l’Emd el Sr. Ramon 
Andreu , la decisió de la col.locació de les 
pilones, parteix de dues necessitats dife-
rents i alhora relacionades. La primera ja 
esmentada es la pacificació de la zona, i la 
segona i no menys important es una mesura 
de seguretat ciutadana, obrir a Bellaterra 
un altre carrer a l’autopista es facilitar els 
robatoris. D’acord amb els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local, Bellaterra es 
molt suculenta doncs les vies de sortida a 
la autopista faciliten les fugues.  Actual-
ment tenim 4 vies de sortida, dues de les 
quals son directes a l’autopista, obrir una 
tercera via d’accès a l’autopista augmen-
taria sens dubte la nostra inseguretat i 
sobre tot seria molt més difícil de contro-
lar un cinquè punt de sortida. Aquesta sol.
lució ha estat ampliament acceptada pels 
veïns.
La col.locació de les pilones requerirà una 
inversió inicial aproximada de vint i cinc 
mil euros i serà necessari unes obres 
d’instal.lació tant de les pilones com la 
construcció d’uns calaixos fer facilitar el 

canvi de sentit de qualsevol cotxe que mal-
grat la restricció intenti accedir sense 
acreditació. 
En el cas de que un cotxe intenti saltar-se 
el control, la pilona no pujarà per evitar 
accidents, però al saltar-se el control, el 
semàfor es posarà en vermell i una càmera 
de seguretat fotografiarà la matrícula del 
vehicle i serà multat.
L’EMD facilitarà als veïns empadronats a 
Bellaterra, majors d’edat i amb carnet de 
conduir, una tarja d’accès, personal e 
intransferible per que tothom qui ho vulgui 
pugui utilitzar aquest accés. En cas de pèr-
dua o robatori de la tarja, caldrà adreçar-
se a l’Emd on es bloquejarà la tarja ante-
rior i es facilitarà una nova aquest cop amb 
un cost de 15 euros. Tothom qui ho vulgui, 
ja ho pot començar a sol.licitar.
Les obres estàn a punt de començar i està 
previst que durin unes 4 setmanes, pero no 
hi haurà accès mentre no estigui inaugura-
da la rotonda i el nou tram del Polígon Can 
Sant Joan per part dels Ajuntaments de 
Cerdanyola i Sant Cugat, data encara per 
determinar.

NOTICIES
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Hace ya muchos años que peleo con la 
nutrición, el sobrepeso, la celulitis y la 
obesidad de mis pacientes. Entre batalla y 
batalla que libraba  con los resultados, fui 
descubriendo miles de historias personales 
y emocionales… y con todas descubrimos 
una nueva pasión, un nuevo estilo de vida!
A medida que sabemos más sobre nutri-
ción, entendemos que lo que comemos tie-
ne muchísimo que ver con cómo nos senti-
mos, con nuestras emociones, con nuestra 
imagen y con nuestra salud, nuestro gran 
tesoro!
Del paisaje a la mesa. Los alimentos, en el 
Mediterráneo, no son meramente nutrien-
tes. Convocan. Si bien cumplen una fun-
ción nutritiva, satisfacen, en buena medi-
da, placeres. Expresan.
La Dieta Mediterránea es una valiosa 
herencia cultural, que a partir de la simpli-
cidad y la variedad ha dado lugar a una 
combinación equilibrada y completa de los 
alimentos, basada en productos frescos, 
locales y de temporada en la medida de lo 
posible. 
¿que es la Dieta mediterránea? La antigua 
palabra griega diaita, de la que deriva die-
ta, significa estilo de vida equilibrado, y 
esto es exactamente lo que es la Dieta 
Mediterránea, mucho más que una pauta 
nutricional. La Dieta Mediterránea es un 
estilo de vida, no solo un patrón alimenta-
rio que combina ingredientes de la agricul-
tura local, las recetas y formas de cocinar 

propias de cada lugar, las comidas compar-
tidas, celebraciones y tradiciones, que uni-
do a la práctica de ejercicio físico modera-
do pero diario favorecido por un clima 
benigno completan ese estilo de vida que 
la ciencia moderna nos invita a adoptar en 
beneficio de nuestra salud, haciendo de 
ella un excelente modelo de vida saluda-
ble.

DIeta meDIterránea

SALUT

Dra. Rosa Pérez-Bibián
Especialista en Nutrición y Dietas
doctoraperezbibian@hotmail.com

…Todo lo que nos queda por aprender cada 
día, nutritivamente hablando, es mucho y 
sólo nuestra ansia por saber y esta ambi-
ción por aprender mueve montañas! Y 
mejora nuestra salud y también nuestras 
emociones día a día a través de los alimen-
tos y nuestra cocina diaria.

Decálogo de la Dieta mediterránea
1- Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. 
2- Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres y 
frutos secos.
3- El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus pro-
ductos integrales) deberían formar parte de la alimentación diaria. 
4- Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. 
5- Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 
6- La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte de 
guisos y otras recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y como ingredien-
tes de bocadillos y platos. 
7-  Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. 
8- La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían con-
sumirse ocasionalmente..
9- El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo.  El vino debe tomarse con 
moderación y durante las comidas.
10- Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como comer adecua-
damente.
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GarDen Center maS Duran recomana les 
tasques del jardí pel mes de març:

La primavera comença a treure el nas i ja 
podem començar a plantar les plantes de 
l’època : petúnies, begònies, alegries, geranis 
etc.
És molt important que feu aportacions d’adob 
al jardí, ja que amb l’arribada del bon temps, 
les plantes necessiten nutrients per al seu 
creixement.
També cal tenir present que en aquesta època 
és possible que les plantes que no sabem gaire 
bé com solucionar ens donin alguns problemes. 
Per això aquest mes us presentem LA LINEA 
MAX. 
La línia MAX és una línia de productes curatius 
naturals que solucionen problemes específics o 
deficiències de les plantes i, a més, és total-
ment compatible amb l’adob ONE del mateix 
fabricant, cosa que permet aplicar-los alhora, 
ja que són complementaris.
La línia MAX consta de quatre productes:
CYCAMAX, per a les cycas, palmeres i plantes 
tropicals en general,
elimina el problema de l’esgrogueïment i pre-
vé i cura les taques d’òxid que apareixen sobre 
les fulles.
ACIMAX, específic per a les plantes acidòfiles, 
torna les flors blaves immediatament i facilita 
la fotosíntesi eliminant el groc de fulles i flors.
BONSAMAX, específic per als bonsais, afavo-
reix el desenvolupament del tronc i l’escorça i 
també el creixement de les fulles.
AGRUMAX, és un producte específic per a 
cítrics de decoració i fruiters, elimina la caigu-
da dels petits fruits i també la dessecació i la 
deformació de les fulles.
Si la planta té un problema, MAX té la solució!

el jardí del març

Garden Center maS Duran
C/ Vila Romana, 8 Polígon Industrial Can Feu, 8192 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
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El mes de febrer no podia començar millor pels Bellaterrencs. El can Boada visitava la 
Bòbila  en un duel que es presumia igualat. Però de seguida els Bellaterrencs van demos-
trar que anaven a pel partit dominant totes les facetes del joc. El Bellaterra tenia la pilo-
ta i el Can Boada esperava al darrera sense deixar espais per les jugades d’atac del con-
junt de Pablo Arnaiz. Al descans s’arribava amb empat a 0. A la represa el Bellaterra va 
sortir a materialitzar el domini amb gols, i així va ser. El partit va acabar amb un 4 a 1 amb 
gols d’Arnau,Aitor i Oscar (2) i  que donava 3 punts molt valuosos pels de Bellaterra.
En la següent jornada els verdiblancs visitaven el camp del líder Castelllbisbal. Els Bellae-
rrencs es van avançar ben aviat amb un gol de Xavi Baena que feia saltar la sorpresa al 
municipal de Castellbisbal. Però amb el pas dels minuts el líder es va anar assentant i va 
demostrar el perquè lidera la classificació. En tres bones jugades va marcar 3 gols i deixa-
va el 3 a 1 al descans. A la represa el Bellaterra va sortir a per totes però per aquesta 
empenta va descuidar la reraguarda i el líder ho va aprofitar amb un ràpid contratac. No 
obstant, els Bellaterrencs van seguir lluitant i van tornar a escurçar diferències amb una 
gran definició d’Albert Bailon. Però ja a les acaballes del partit el líder va tornar a colpe-
jar i va establir el 5 a 2 definitiu al marcador. Massa càstig pels mèrits dels Bellaterrencs.
Després de la derrota a casa del líder els verdiblancs rebien al Mirasol a Fontetes, nova 
instal•lació a partir d’ara del Bellaterra FC. Els partit va començar de manera immillora-
ble pel Bellaterra, bon joc, ocasions i gol al minut 15 de partit. Però a partir del gol el 
Bellaterra va patir una davallada i el Mirasol ho va aprofitar per fer 3 gols. Incomprensi-
bles els baixons que ofereix el Bellaterra i el càstig que li suposen. A la represa el Bella-
terra va avançar línies però això va fer que el Mirasol aprofites els espais i marques l’i a 4 
que deixava molt tocats als verdiblancs. Baena va escurçar diferencies però al final el 
Mirasol va rematar el Bellaterra amb un dolorós 2 a 6. Situació complicada pels Bellate-
rrencs que han de capgirar aquesta mala dinàmica.

Febrer D’altS I baIXoS Del Conjunt VerD I blanC

el soci del mes
Rodrigo

ESPORTS
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29/04
.............................................................

Concurs literari
.............................................................

CONTES
I POESIA
BELLATERRA
.............................................................

Descarrega’t les bases a
www.bellaterra.diba.cat
.............................................................

El termini d’admissió d’originals 
quedarà tancat el 31 de març  
de 2011. El lliurament dels premis 
es farà a la sala d’actes del C. C. 
Maragall, el dia 29 d’abril, dins 
dels actes de la 5ª Festa menor  
de Bellaterra.
.............................................................

20/03
.............................................................

Vermut literari
.............................................................

12h. Cafeteria del Club
.............................................................

PRESENTACIO
I XERRADA
DEL LLIBRE 
METODO
AIDA
“PARA ESTAR 
EN TU PESO”
.............................................................

DRA. ROSA 
PEREZ-BIBIAN
VEÏNA DE BELLATERRA
.............................................................

El Programa més sencill i eficaç per 
perdre pes, mantenir-se bé i elimi-
nar la celulitis.
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RESTAURANTS
Blanc 93 692 20 95 
Cafè del Turó 93 692 71 73
Can Edo 93 580 66 60
Can Lambert 93 592 99 47
El Club 93 592 97 52
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

COMERÇOS BELLATERRA
Benzinera Repsol 93 580 15 84
Crousehouse 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 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

teatre la Inestable “sainets de la vida Picaresca”
al Centre Cívic, a les 20 hr. 
jam Session
al Musical, a les 21,30hr.

teatre la Inestable “sainets de la vida Picaresca”
al Centre Cívic, a les18 hr.

jornada de portes obertes al Cim bellaterra , 
al Camí Antic, 103 d’11 a 18 hr. 

jam Session
al Musical, a les 21,30hr.

Futbol - Pueblo nuevo 2002 vs bellaterra FC

Xerrada a càrrec de Francesc torralba: “educar en valors a través 
de la música”
al Musical, a les 19,30hr.

jam Session
al Musical, a les 21,30hr.

Vermut literari amb la Dra. rosa Perez-bibián
al Club Bellaterra, a les 12,00 hr.
Futbol  bellaterra FC vs matadepera

Festa de la Primavera al turó. Concert turó Sant Pau
a la Sala del Centre Cívic del Turó Sant Pau, a les 12,00hr.
Futbol  esc.fut. bonaire vs bellaterra FC

Concert de piano amb Diana baker. 
al Musical, les 20,00hr.
Venda d’entrades al Musical i a www.atrapalo.com 

aGenDa març/abrIl
04/MARÇ

05/MARÇ

06/MARÇ

11/MARÇ

13/MARÇ

15/MARÇ

18/MARÇ

20/MARÇ

27/MARÇ

31/MARÇ
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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
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30 SERVEIS

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   385 878 009
902 290 280

Fecsa Endesa 900 770 077
900 858 785

Gas Natural 900 750 750 
902 200 850

Butà   001 001 109
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 Honrubia 639 721 111
Fono Taxi del Vallès 93 300 11 00
Taxi Sant Cugat 93 589 44 22
Aeroport  Aena 902  404 704

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 




